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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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Muuseum voolab 
minu veres, 

Kalamaja ka. LK. 5

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

Põhja-Tallinnas 
on 59 736 elanikku


 Kristi Paatsi, 

Kalamaja muuseumi direktor

Sitsi tänav rekonstrueeritakse
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Eakate abipakid  LK. 2 Kopli maitsed  LK. 3

25. oktoobril algasid Sitsi tä-
naval rekonstrueerimistööd, 
mis lõpevad järgmise aasta 
juulis.

Sitsi tänav on üks tihedama liiklusega tänava-
test Põhja-Tallinnas. See on kui Põhja-Tallinna 
tuiksoon, mis ühendab omavahel Pelgulinna ja 
Kopli, ning, arvestades piirkonna kiiret arengut, 
kasvab Sitsi tänava liikluskoormus tõenäoliselt 
veelgi. 

Tööde käigus vahetatakse Sõle ja Kopli tä-
navate vahelisel lõigul välja äärekivid ning taas-
tatakse haljasala. Sõidu- ja kõnniteele tuleb uus 
asfalt ja taastatakse teekattemärgistus. Sitsi täna-
va ning Sõle ja Kopli tänavate ristmikel ehitatak-
se välja ka vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Sitsi tänava rekonstrueerimistööde tellija on 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Pro-
jektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ ja 
ehitustöid teostab InfraRoad OÜ.

Ühistransport
Tänav jääb remondi ajal bussi- ja tavaliiklusele 
suletuks, kuid Sitsi tänava piirkonna elanikele on 
juurdepääs kinnistutele tagatud.

Põhja-Tallinn jagab 
tasuta maske
Põhja-Tallinna valitsus jagab paljulapselis-
tele peredele, üksikvanematele, pensionä-
ridele ja sissetulekust sõltuvat toetust saa-
vatele linlastele tasuta meditsiinilisi maske.

Maske jagatakse isikut tõendava doku-
mendi alusel:
- Põhja-Tallinna valitsuses (Kari 13): 

E 8.15–18, T–N 8.15–17 ja R 8.15–16;
- Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses 

(Sõle 61a): E–R 9–16;
- Põhja-Tallinna noortekeskuses 

(Kopli 98): E–R 12–20.

Põhjatallinlased saavad 
tasuta graniitkillustikku
Sel talveperioodil jagab Põhja-Tallinna va-
litsus korteriühistutele ja eramajade oma-
nikele taas tasuta graniitkillustikku. Taotlusi 
saab esitada kuni 22. novembrini, graniit-
killustikku jagatakse alates novembri algu-
sest.

Põhja-Tallinna valitsus jagab libeduse 
tõrjeks kõigile avalduse esitanud korteri-
ühistutele ja eramaja omanikele tasuta 
kaks graniitkillustikuga täidetud 25 kg kotti. 
Graniitkillustiku kotid viiakse kõigile soovi-
jatele kohale eelnevalt kokkulepitud ajal hil-
jemalt esimeseks detsembriks.

Avalduse saab esitada 22. novembrini 
linnaosa kodulehel www.tallinn.ee/est/poh-
ja/Pohja-Tallinna-korteriuhistule. Palume 
avalduses märkida graniitkillustiku soovija 
e-posti aadress, aadress, kinnistu esin-
daja nimi ja kindlasti telefoninumber. 
Graniitkillustiku üleandmine toimub perioo-
dil 1. novembrist kuni 1. detsembrini. Kotid 
tuuakse kohale eelnevalt kokkulepitud ajal 
hiljemalt 01.12.2021.

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 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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Karbis on 50 maski. Ilja Matusihis

Trassitöid teostatakse algusega Sitsi-
Sõle ristmikust suunaga Kopli tänavale.  
Jalakäijatele on tagatud liikumiskoridor, mis 
võib muutuda vastavalt objekti olukorrale.

Graniitkillustikku jagatakse alates 
novembri algusest. Ksenija Kurs

Bussiliin nr 3
Liikumistee: Tööstuse tn, Kopli tn, 
Sõle tn ja Madala tn
Peatused:
 tehakse täiendavad peatused Tööstuse, 
Maleva, Lõime ja Madala
 ära jääb peatus Sitsi

Bussiliinid nr 26 ja 26A
Liikumistee: Sõle tn, Kopli tn 
ja Paljassaare tee
Peatused:
 tehakse täiendavad peatused Madala, 
Lõime ja Maleva
 peatus Sitsi tehakse ajutises asukohas 
(Kopli tänaval ja Paljassaare teel)
 ära jääb peatus Niidi

8 põhjust, miks vaktsineerida ennast COVID-19 vastu
● Kaitsed iseennast. Haiguse kulg on ettearva-
matu ning see võib kahjustada nii noore kui ka 
vanema inimese tervist ja elukvaliteeti pikaks 
ajaks.
● Kaitsed haiglaid. Vaktsineeritud inimesel vä-
heneb koroona raske põdemise oht 4–5 korda. 
Esiteks ei hakka koroonaviirus vaktsineeritud 
inimestele nii hästi külge. Teiseks, kui nakkus 
siiski läbi murrab, põeb vaktsineeritud inimene 
haigust kergemalt. Tema võimalus haiglasse sat-
tuda väheneb 2–3 korda. Kui sinna tuleb siiski 
minna, on ravi kiirem ja kergem.
● Kaitsed teisi. Mida rohkem inimesi on vaktsi-
neeritud, seda vähem saab koroonaviirus levida 
ning seda vähem on tõsiseid haigestumisi. End 
vaktsineerides kaitseme kõige nõrgemaid, kes 
terviseseisundi tõttu ennast vaktsineerida ei saa. 
Nemad võivad olla meie vanemad, lapsed, sõb-
rad, tuttavad või lihtsalt tänaval möödujad.
● Oled vähem nakkusohtlik. Uuringud on näi-
datud, et kui vaktsineeritud inimene haigestub, 
võib temalt elujõulist viirust leida vaid paari 
päeva jooksul, samas kui vaktsineerimata inime-
ne võib olla nakkusohtlik nädala või isegi mitu. 
Seega, kui tahame kaitsta ka oma lähedasi, tasub 
kindlasti olla vaktsineeritud.
● Reisid vabamalt. Vaktsineeritud inimesed ei 
pea Eesti riiki sisenedes jääma eneseisolatsiooni 

vähemalt ühe aasta jooksul alates vaktsiinikuu-
ri läbimisest. COVID-19 haiguse läbipõdenute 
isolatsioonivabastus kehtib kuus kuud alates ter-
venemisest.
● Sa ei pea jääma eneseisolatsiooni. Vaktsineeri-
tud inimesed ei pea lähikontaktsena eneseisolat-
siooni jääma, vaid saad elada oma tavapärast elu.
● Käid vabalt restoranis, teatris ja trennis. Kui 
Sul on lõpetatud vaktsineerimiskuur, saad tõen-
diga teatrisse, kinno, spordiklubidesse, restora-
nidesse ja mujale, kus kehtivad piirangud.
● On üsna kindel, et COVID-19 ei kao ära, vaid 
jääb meie sekka ringlema. Seega vajame me kõik 
immuunkaitset, mille saab kõige ohutumalt just 
vaktsineerimise teel.

Registreeri vaktsineerimisele
Vaktsineerimise aja saab broneerida telefonil 
1247 (iga päev kell 8–20) või digiregistratuuri 
kaudu www.digiregistratuur.ee, samuti helista-
des kohalikku haiglasse või eraraviasutuse re-
gistratuuri.
Näiteks Põhja-Tallinnas saab vaktsineerida 
- Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku po-
likliinikus (Paldiski mnt 62). Vajalik eelregist-
reerimine: digilugu.ee või tel 6261314 / 1247. 
Avatud E–R.
- 5. novembril kl 09.00–15.00 toimub Põhja-Tal-

linna kogukonnamajas (Kari 13) Qvalitas Arsti-
keskuse vaktsineerimine. Etteregistreerimiseta. 
Lisainfo tel 6051500
- Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka 
kodus. Anna teada kodus vaktsineerimise vaja-
dusest oma perearstile või infotelefonil 1247.

Usaldusväärset infot vaktsiinide kohta leiab 
veebilehelt: www.vaktsineeri.ee, lisainfot saab 
telefonil 1247. Vaktsineerimise kohta saab nõu 
ka perearsti nõuandeliinilt telefonil 1220.

Tervisealases hädaolukorras hospitaliseeri-
takse eelkõige neid patsiente, kes vajavad 
vältimatut arstiabi. Samuti peatub piirkonni-
ti plaaniline ravi. Albert Truuväärt



Eelmisel aastal käivitatud 
kaasav eelarve on hea alga-
tus, mis paneb linnakoda-
nikke rohkem mõtlema elu-
keskkonna rikastamisele 
võimalusega oma linnaosa 
arengus sõna sekka öelda.

Raimo Nõu, 
Põhja-Tallinna JK Volta 

Kui esimesel aastal oli linnaosa-
de kaasava eelarve projektides 
arvukalt spordi- ja mänguvälja-

kute projekte, millest paljud ka võitsid, 
siis nüüd tahaks loota, et kasvab tei-
selgi moel linnakeskkonda rikastavate 
ettepanekute arv. Jah, spordiklubi eest-
vedajana oleks loomulikult rõõm näha 
rohkem spordirajatisi, kuid miks ei 
võiks kaasava eelarve raames jõuda ka 
hoopis mõne linnakeskkonda ilmesta-
va kunstiteose valmimiseni.

Tegelikult oligi eelmisel aastal mit-
meid julgeid projekte, mis lihtsalt ei 
läinud lendu, sest hääletajad eelistasid 
ilmselt konservatiivsemaid ideid. Usun, 
et ajaga see muutub ja mõni eriti origi-
naalne ettepanek, mis täna tundub mõel-
damatu, võib just saada tuule tiibadesse. 

Näen kaasava eelarve puhul veel 
üht tugevat plussi: ka mittevõitnud 
projektid annavad linnaametnikele 

hea sisendi, mõistmaks paremini ko-
gukonna ootusi elukeskkonna paran-
damisel/rikastamisel. Lisaks võis eel-
mise aasta projektidega tutvudes näha, 
et ideede autorid olid väga detailselt 
läbi mõelnud nii teostuse kui muud 
nüansid, mida ametnik ei pruugi ise 
tajuda. See muudab ametniku tegevuse 
lihtsamaks ja tagab ka parema tulemu-
se mõne idee elluviimisel. Kogukon-
naliige ei pruugi olla professionaalne 
linnaplaneerija, ent oma kogemusele 

tuginedes suudab pakkuda praktilise ja 
toimiva mõtte. Selge, et kaasava eelarve 
abil ei saa Tallinna suuruses linnas üle-
linnalisi väljakutseid lahendada ja see 
polegi meie hinnangul asja eesmärk. 
Kaasaval eelarvel on kogukondlikul 
tasandil väga tähtis roll ja olen kindel, 
et see projekt kujuneb iga aastaga üha 
tähtsamaks platvormiks, kus igaüks 
saab oma asumis/linnaosas välja pak-
kuda häid ideid või lihtsalt osaleda dis-
kussioonides ja hääletamises.
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hea sisendi, mõistmaks paremini ko- tuginedes suudab pakkuda praktilise ja 

● Tallinna teise kaasava eelarve avalik hääletus kestab 29. novemb-
rist 12. detsembrini. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased 
tallinlased. Iga osaleja saab hääletada kuni kahe endale meeldiva 
idee poolt oma linnaosas. 

● Eelmine kord võitis Põhja-Tallinnas Kass Augusti promenaad. 
Promenaad Kopli tänaval Telliskivi Rimi ja Salme trammipeatuse 
vahelisel alal saab valmis 2022. aasta sügisel.

● Lisainfo: www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/

Kaasava eelarve võlu Eakate abipakkide jagamine 
algas novembris
Eakate abipakke jagatakse Põhja-Tallinna valitsuses (Kari 13) det-
sembri kespaigani.

Abipakid jagatakse eelnevalt registreeritud üksi elavatele vanaduspensio-
näridele. Abipakke väljastatakse alates 1. novembrist kuni 17. detsembrini 
Põhja-Tallinna valitsuses (E 8.15–18, T–N 8.15–17 ja R 8.15–16). Abipaki 
kättesaamiseks palume esitada isikut tõendav dokument. Ühe paki kaal 
on umbes 5,5 kg. Lisainfo: 645 7071 / 645 7096 / 645 7949 

25. novembril on Põhja-Tallinna kogukonnamajas kella 10–14 avatud 
õigusapteek, kus linnaosa elanikud saavad tasuta õigusalast abi.

Põhja-Tallinna valitsus jätkab koostööd Eesti Juristide Liiduga, et pak-
kuda elanikele tasuta õigusabi. Inimesi nõustavad kõrgelt kvalifi tseeritud 
notarid, kohtutäiturid, advokaadid ja kohtunikud. Õigusapteegi vastuvõtt 
toimub elavas järjekorras Põhja-Tallinna kogukonnamaja (Kari 13) suures 
saalis kella 10–14. Esitada tuleb COVID-19 sertifi kaat. 

Põhja-Tallinna valitsuse viies abipakkide kampaania üksi 
elavatele pensionäridele, kelle kuusissetulek on alla 582 euro.

Eelmine kord võitis Põhja-Tallinnas Kass Augusti promenaad 

Tasuta õigusabi saab 25.11 kl 10–14. Ilja Matusihis

Põhja-Tallinna elanikud saavad 
tasuta õigusalast abi

Põhja-Tallinn viib 
lehekotid tasuta ära
Vedu toimub igal esmaspäeval 
ja teisipäeval kuni sügise lõpuni.  
Põhja-Tallinna kinnistuomanikud 
võivad kokku kogutud lehekotid 
tasuta ära anda. Kuni 200-liitrisesse 
kotti võib panna ainult lehti ja kinni 
seotud kott peab olema tõstetud tee 
äärde. Linnaosa valitsuse lepingu-
partner Eesti Keskkonnateenused 
viib kotid ära igal esmaspäeval ja tei-

sipäeval kuni 30. novembrini. Vedu 
toimub ainult linnaosavalitsust eel-
nevalt teavitanud kinnistute omani-
kelt, kes on edastanud täpse aadressi, 
asukoha ja lehekottide arvu. Regist-
reerida tuleb igal nädalal ja regist-
reerimine käib olemasoleva nädala 
kohta. Nimekiri läheb lukku esmas-
päeviti kl 9.00. Registreerimine lin-
naosa kodulehel tallinn.ee/pohja.

Registreerimine: tallinn.ee/pohja. 
Ilja Matusihis

Tuleb tõdeda, et koroonavii-
rusesse nakatumine läheb 
ülesmäge ja nii tulevad pii-
rangud meie igapäevaellu 
tagasi. See ei katkesta siis-
ki linnaosavalitsuse tööd ja 
mõistagi üritame võimalikult 
kaua hoida oma tegevusi 
avatuna.

 
Viimaste aastate jooksul saime mit-
meid õppetunde, kuidas elada pide-
vate koroonapiirangutega. Muidugi 
on selline elu väsitav ja raske, kuid 
alati leidub mõni variant parema 
tuju loomiseks. Eelmiste aastate ko-
gemused näitasid, et kõik on võima-
lik. Olgu see emadepäevale ja muu-

legi toredale pühendatud välinäitus 
või pargi kaunistamine valgusmän-
guga hingedepäevaks. 

Kahtlemata vajavad mõned meie 
kaaslinlased suuremat toetust ja eri-

ti igatsevad rangete piirangute ajal 
suhelda meie auväärsed eakad. Õn-
neks saavad praeguse seisuga kõik 
vaktsineeritud inimesed osaleda 
üritustel. Meie eakad aga kasutavad 
hoolega järjekordset võimalust nii 
enda kui teiste tervise kaitsmiseks – 
nimelt on paljudel tehtud juba kol-
mas tõhustusdoos. 

Põhja-Tallinna kogukonnamaja 
uksed on alati avatud ja linnaosa-
valitsuse vajalikud teenused linna-
kodanikele tagatud. Väga loodan, et 
lisaks vältimatutele teenustele jääb 
meil võimalus pakkuda põhjatallin-
lastele ka kogukonnaüritusi, samu-
ti sotsiaalseid kohtumisi neile, kes 
seda kõige rohkem vajavad.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna 
vanem. Ilja Matusihis

Alati leidub mõni variant parema tuju loomiseks. Ilja Matusihis

Et elu avaneks



Kalamaja põhikool ja Kalamaja muuseum 
koostöös Põhja-Tallinna valitsusega avavad 

reedel, 12. novembril, Kalamaja põhikooli aial 
(Vabriku 18) laste loovtööde näituse. Isadepäeva 
eel avatav väljapanek on jätkuks kevadisele ema-
dele ja vanaemadele pühendatud näitusele, mis sai 
kohalikelt inimestelt sooja vastukaja. Seekordseks 
teemaks on „Minu isa/vanaisa/onu töö või hobi“. 
Osalenud klasse ootab Kalamaja muuseum tasuta 
külaskäigule või kohalikku ajalugu tutvustavale 
linnaretkele. Näituse eestvedajateks on Kalamaja 
muuseumi õppedisainer-kuraator Tuuli Silber ja 
Kalamaja põhikooli kunstiõpetaja Tuuli Juks.
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Helen Kivisild, Keskkonnaameti  
keskkonnateadlikkuse spetsialist

Sügisel haaravad paljud meist innukalt reha 
järele ja asuvad maha langenud puulehti kok-
ku riisuma. Paikades, kus lehed meid tegeli-
kult ei sega, tasub need jätta looduse loomu-
likku aineringlusse. 

Mis oleks, kui jätaksime koduaias, haljasaladel ja 
parkides lehed riisumata? Eluslooduse loomulik 
aineringe on täiuslik süsteem, millest tasub ees-
kuju võtta! Metsas langenud lehti ei riisuta, need 
lagunevad kohapeal ja rikastavad mulda toitaine- 
tega. Midagi ei lähe kaotsi ega jää üle. Ka aias või 
pargis jõuavad toitained lehtede lagunedes taga-
si mulda, sealt aga uuesti juurte kaudu taime-
desse. Lagunevad lehed on nii murule, puudele 
kui ka põõsastele loomulikuks väetiseks.

Lagunemise protsessi kiirendamiseks purus-
tavad paljud aiapidajad lehti muruniidukiga, et 
neist kevadeks maapinnale palju alles ei jääks. 
Seda ei tasu teha eelkõige seetõttu, et nii võivad 
viga saada ka paljud lehekihis toimetavad elus-
olendid. Lehtede all talvituvad näiteks siilid, 
selgrootud, teiste seas ka paljud aiale kasulikud 
putukad, kes söövad aiakahjureid. Niisiis tasub 
ka elurikkuse toetamiseks vähemasti mõnedes 
paikades jätta lehed riisumata. Aeglasemalt la-

gunevaid tammelehti sobib kasutada näiteks 
põõsaste all multšina, talvel kaitsevad langenud 
lehed ka puujuuri külma eest.

Veel soovitame lehti aiast riisumata jätta sinu 
enda aja ja energia kokku hoidmiseks, samu-
ti keskkonna säästmise vaatevinklist. Lehtede 
inimjõul riisumine ja lehepuhuri abil koristami-
ne, kilekottidesse panemine ja vedu kompostee-
rimisväljakutele on energiakulukad tegevused, 
mis ei olegi alati otstarbekad.

Millal siiski tasub lehed  
kokku riisuda?
Ohutuse huvides on mõistlik kõnniteedelt le-
hed kokku korjata ja läheduses sobilikus kohas 
kompostida. Kuna kütusega töötavad lehepu-
hurid saastavad õhku ja teevad häirivat müra, 
soovitame nende asemel eelistada reha või luu-
da. Lehtede koduaias põletamine pole aga hea 

mõte, sest madalal temperatuuril põlemisel te-
kivad tervisele kahjulikud lenduvad mürgised 
ühendid. Pigem tasub lehtede põletamise ase-
mel eelistada kompostimist. 

Juhul, kui koduaias on võõrliikidest nälk-
jaid nagu hispaania teeteod või mustpeanälk-
jad, soovitame siiski lehed kokku korjata. Ka 
hobukastani-keerukoidega nakatunud kastani 
või saaresurmaga saarepuu lehti on mõistlik 
puude alt koristada ja kompostida, et järgmisel 
kevadel oleks nakkusohtlikke tegelasi vähem. 
Võõrnälkjatega lehti ei tohiks koduaiast mujale 
viia – komposti need aias ja kaeva hunnik enne 
talvekülmasid läbi, et teomunad ei saaks sügaval 
hunnikus kevadel arenema hakata. Kui kahjuli-
kele võõrliikidele võimalikke talvitumispaikasid 
vähendada, siis on järgmisel kevadel palju vä-
hem isendeid, keda kokku korjata. 

Metsa alla ega mujale loodusesse ei tohi kok-
ku riisutud lehehunnikuid viia seetõttu, et nii 
reisivad teiste seas kaasa võõrliikide seemned ja 
kahjurid. Metsaalustest aiaprügihunnikutest ongi 
juba laiali kandunud mujalt sissetunginud ehk in-
vasiivseid võõrliike nagu kanada kuldvits, verev 
lemmmalts, pargitatar ja hispaania teeteod. Le-
hehunnikuid liigutamata seda ohtu ei teki. 

Üldjuhul soovitame aga lehtede koristamisse 
suhtuda laisalt – tee seda nii palju kui vajalik ja 
nii vähe kui võimalik.

Kultuuriprojekt otsis Koplikandi retsepte 

Langenud puulehti ei tarvitse kõikjalt koristada 

Välinäitus isadepäevaks

Tallinna linna välisprojekti „ACCESS – kultuuri kättesaadavus kõigile“ raames koguti Kalamaja muuseumi 
jaoks uusi ja vanu Kopli retsepte ning valmistati oktoobris toimunud kogukondlikul üritusel kolm tradit-
sioonilist Koplikandi maitset – vaesed rüütlid, vürtsikiluga võileivad ja makaronid „po flotski“. Ka oma 
köögis tasub mõnda põnevat retsepti proovida!

Kopli hommikusöök

Jagaja: Sergei, Kangru tänav 
Koostisosad: suur viilutamata sai, juurviljad, juust, hakkliha, 
maitseained
Valmistamine: Lõika sai pikuti pooleks ja eemalda pehme osa. 
Saiakoorik määri võiga. Puista sisse väikesteks tükkideks lõigatud 
juurviljad, mida võib ka eelnevalt praadida. Lisa juurde praetud 
hakkliha. Viimasena raputa peale riivjuustu. Seejärel aseta ahju 
ning küpseta 170 kraadi juures 15 minutit. Lõika täidetud sai tük-
kideks ning naudi majoneesi ja hapukurgiga.

Mitmepalgeline kuldne kõrvitsasupp

Jagaja: Evelin, Manufaktuuri tänav 
Koostisosad: kõrvits, puljongikuubik / valmis puljong, ürdid, 
maitseained, muud meelepärased lisandid (nt juust, seemned, 
peekon) 
Valmistamine: Keeda kõrvitsatükid pehmeks. Purusta saumikse-
riga püreeks ja maitsesta vastavalt oma soovile.
Kuldne supp on mitme näoga. Kui tahad, lisa juustu.
Teisel päeval võib lisada kõrvitsa- ja/või päevalilleseemneid.
Kolmandal päeval täienda maitset krõbedaks praetud peekoniri-
badega.

Kelmid riisuvad 
inimesi rahast 
lagedaks

Selle aasta kaheksa kuuga on pangatöötaja-
tena esinenud kelmid inimeste rahakotte 
tühjendanud juba rohkem kui kahe mil-

joni euro võrra. Veelgi suurema summa on ini-
mestelt välja petnud investeerimiskelmid. 

Kuna inimesed otsivad aina enam investee-
rimisvõimalusi, siis on Finantsinspektsiooni 
juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul aktiiv-
semaks muutunud ka need, kes üritavad raha 
välja petta. „Rusikareegel oludes, kus pakutak-
se tavapäratult head tootlust või investeerimis-
võimalust, on lähtuda vanasõnast, et üheksa 
korda mõõda ja üks korda lõika. Kindlasti on 
mõistlik kontrollida teenuse pakkujat ja tema 
tausta. Investeerimisteenus vajab tegevusluba, 
mille olemasolu või selle puudumist saab kont-
rollida Finantsinspektsiooni koduleheküljel 
oleva turuosaliste registri kaudu. Samuti oleks 
mõistlik vaadata üle Finantsinspektsiooni 
hoiatusteated,“ ütles Tammer. Finantsinspekt-
sioon avaldab oma veebilehel hoiatusteateid 
kahtlaste ettevõtete kohta.

Kelmid on võtnud sihikule ka need ini-
mesed, kes üritavad pensionieaks kogunenud 
sääste omal käel investeerida. Teinekord rea-
geerivad inimesed ise internetis või lehes näh-
tud reklaamile. Finantskelmid saavad seepeale 
juba potentsiaalse ohvriga telefoni teel ühen-
dust võtta ja kiiret rikastumist pakkuda. 

Kelmist „pangatöötaja“ räägib ena-
masti vene keeles ja tal on kiire
Aina aktiivsemalt tegutsevad ka end panga-
töötajana esitlevad sulid. Põhja prefektuuri 
kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht 
Paul Pihelgas ütles, et selle aasta üheksa kuuga 
registreeris politsei 469 juhtumit, kus panga-
töötajana esinenud kelmi juhtumi osas alustati 
kriminaaluurimine. Investeerimise ettekään-
del on üheksa kuuga inimestelt välja petetud 
ligi 2,8 miljonit eurot, kokku registreeriti 241 
juhtumit.

„Inimene saab kõne, kus helistaja tutvustab 
end pangatöötaja või mõne investeerimisfirma 
esindajana. Helistaja teatab kahtlasest tegevu-
sest kontol, avatud krüptovaluuta rahakotist, 
mis vajab sulgemist, või näiteks arvutitarkvara 
või Smart-ID hooldustöödest. Enamasti räägib 
ta vene keeles ja tal on asjaga kiire,“ iseloomus-
tas Pihelgas tüüpilist kelmide tegutsemisviisi. 

Kelmid petavad inimestelt välja sisselogi-
mise andmed ja teevad toiminguid interneti-
pangas, paludes inimesel sisestada Smart-ID 
koodid, millega tegelikult kinnitatakse panka 
sisse logimine ja rahaülekanded.

„Investeerimisvõimalusi pakkuvaid kel-
me iseloomustab ka see, et inimestel soovita-
takse oma arvutisse või telefoni alla laadida 
AnyDesk programm, väites, et see on vajalik 
näiteks täiendava kaitse seadmiseks. Tegemist 
on kaughaldusprogrammiga, mis võimaldab 
seadme kaugelt üle võtta. See võimaldab kel-
midel koguda infot ja jälgida kõike, millega ini-
mene arvutis tegeleb,“ lisas Paul Pihelgas.

Kuidas end petturite eest kaitsta? 
Kõikide raha puudutavate otsuste puhul tuleks 
säilitada kriitiline meel. Enne oma raha kuski-
le paigutamist võiks uurida, kas ettevõttel on 
olemas luba tegutsemiseks, ja mõelda, kui tõe-
näolised on reklaamitud lubadused rikastuda. 
Otsuste langetamisel ei tasu kiirustada. Lisaks 
tasub vene keelt kõneleval ja end pangatöö-
tajana esitleval helistajal paluda rääkida eesti 
keeles, mille peale ta tavaliselt katkestab ise 
kõne. Eestis peavad kõik pangatöötajad suut-
ma kliendiga eesti keeles suhelda. Lisaks tasub 
meeles pidada, et telefoni teel õiged pangatöö-
tajad kunagi inimese PIN, Smart-ID või Mo-
biili-ID koode ei küsi ega palu sisestada. 

Kõiki värskelt valminud roogi serveeriti kogukonnale 16. oktoobril Maleva 
peatuses asuva kaupluse parklas. Siim Loog

Näitus „Minu ema(d)“ 2021. aasta kevadel. 
Meeli Küttim

Proovi järele! 

Uuskasutuskeskuse kaubik  
teeb 25. novembril  
kogumisringi Pelgulinnas
Uuskasutuskeskuse kaubik peatub 25. novembril 
kella 12.00–14.00 Pelgulinna Selveri ees (Sõle 
51), et vastu võtta kodudes liigseks muutunud, 
kuid jätkuvalt heas korras asju. Kogumisring 
toimub linna jäätmetekke vähendamise nädala 
raames, ennetamaks prügi teket. Kogumisringi 
ajal palub Uuskasutuskeskus mitte tuua mööb-
lit, et autosse kõik kenasti ära mahuks. Korraliku 
mööbli ja töökorras suurema kodutehnika ära 
andmiseks saab Tallinnas kutsuda tasuta järele 
kaubiku, saates esemest foto koos kontaktinfoga 
kaubik@uuskasutus.ee või helistades 5553 3001.
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LOOSIMÄNG. OSALE JA VÕIDA!
ПРИМИ УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ И ВЫИГРАЙ!



Kalamaja kant on ligitõmbav juba aastaid ja ko-
gub tuntust ka järjest uute huviliste seas. Rin-
gi kõndides tasub muuhulgas kindlasti minna 
Kotzebue tänavale, kus üsna pea torkab silma 
ilus väike funkvilla aastast 1934. Peab tõdema, et 
Kalamaja muuseum on sellesse justkui loodud. 
Arhitekt Herbert Johansoni projekteeritud valge 
hoone mõjub pidulikult ja pidustusteks oligi alles 
hiljaaegu põhjust – lõppes mahukas renoveeri-
mine ja maja sai uue hingamise. Noore kollektiivi 
eesotsas seisate tegusa ja rõõmsameelse direkto-
rina teie, Kristi Paatsi. Millega muuseumirahvas 
remondi ajal tegeles?

Ükski asi ei saa valmis hetkega ja täiesti uue 
kontseptsiooniga muuseum nõuab pikaajalist pü-
hendumist ja ettevalmistamist. Kogukonnamuu-
seumina suhtlesime tihedalt endiste ja praeguste 
Kalamaja inimestega. Paljud esemed, mida täna 
muuseumis näeb, on nende annetatud. Kohalikega 
sai tehtud ka kümneid intervjuusid piirkonna elu-
olust läbi aastakümnete ja kuuldud mälestustest on 
saanud muuseumi tuum.

Mõneti olime ettevalmistusprotsessis ka üks 
Eesti muuseumide suunanäitajaid, tehes enne ava-
mist mitmeid välinäitusi, ekskursioone ning muid 
aktsioone, näidates ehedalt, et muuseumi kese ei pea 
olema hoone, muuseum saab väga edukalt toimida 

ka linnaruumis. Ja peabki tegutsema linnaruumis, 
inimestele lähedal ja nendega koos! Ja üks, mis on 
selge – kogukonnamuuseum ei saa iial valmis, nii 
kohtume endiselt kalamajalastega, et talletada nen-
de lugusid ja rikastada meie väljapanekut.

Kuidas iseloomustaksite muuseumi püsinäi-
tust? 

Muuseumi püsinäitus „Küla keset linna. Lugu-
sid Kalamajast“ kõneleb piirkonna elust kuue Ka-
lamajale iseloomuliku koondkuju kaudu: Kalama-
ja mees, Kalamaja naine, Kalamaja laps, Kalamaja 
esivanem, Kalamaja elukunstnik ja Kalamaja loom. 
Need tegelased on koondkujud eri aegadest ja ajas-
tutest, jutustades lugusid keskajast tänaseni. Läbi 
muuseumi kulgedes avanevad ühes kohalike ini-
mestega ka siinsete majade lood: külastajat ootavad 
kelder, trepikoda, garaaž, elutuba, kuid näitust leiab 
ka tualetis. Noored külastajad saavad aga muuseu-
mi perealal mängida Tallinna maja tüüpi nukuela-
mus. Muuseumist leiab ka galerii, kus nii kohalikel 
kui teistel soovijatel on võimalik oma ideid näitu-
seks vormida või põnevaid kollektsioone huvilistele 
tutvustada. Muuseumi ajutiste näituste saalid on 
mõeldud selleks, et kohalikud inimesed saaksid seal 
näitusi korraldada. Hetkel on avatud kogukonna-
entusiasti ja urbanisti Teele Pehki näitus „Kalarand 
– igaühe-mereääre kolmas tulemine“, mis tutvustab 

Kalamaja mereääre arenguid läbi aegade. Oleme 
eriline muuseum sellegi poolest, et kolmapäeviti ja 
neljapäeviti on muuseum avatud kuni kella 20ni – 
sel moel saavad huvilised ka pärast tööd muuseu-
misse tulla.

Kalamaja muuseumi teatakse loomulikult 
ka põnevate ürituste kaudu. Mis teil sügistalveks 
plaanis on ja kas leidub sellistki, mida enne pole 
tehtud? 

Jätkame muuseumi ettevalmistusprotsessi ajal 
tavaks saanud aktiivse tegevusega ka majast väljas-
pool. Praegugi on piirkonna tänavatel näha kahte 
välinäitust “Kalamaja kadunud killud. Pildikesi 
perealbumitest” ja „Uka-uka, mina prii. Õuemän-
gud Kalamajas“. Loomulikult jätkame põnevate 
linnatuuridega ja tuleb üllatusigi. Oleme koos Põh-
ja-Tallinna valituse ja Kalamaja kooliga tegemas 
emadepäeva näituse jätkuks ka isadepäeva näitust, 
mida näeb juba varsti Kalamaja kooli aial. Novemb-
rist algab muuseumis Kalamaja aja- ja kultuuriloost 
rääkiv loengusari, Kalamajast kogutud retseptide 
põhised kokkamisõhtud, kohalike inimeste endi 
läbi viidud linnatuurid. On, mida oodata!

Kuidas te ise Kalamaja muuseumisse sattusite 
ja kas muuseumitöö on unistuste töö?

Mul on alati olnud õnn kaasa teha väga erilistes 
ja vingetes muuseumides! Olen muuseumitöötaja 

juba 12 aastat. Alustasin Eesti esimesest käed-külge 
lastemuuseumist Miia-Milla ja see uudse muuseu-
mi loomine võlus mind hetkega. Samuti olen osa 
oma hingest jätnud Eesti filmimuuseumi ja Eesti 
ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi arendamisse, 
mida sai mitmed aastad tehtud. Nüüd olen jõudnud 
Kalamajja, kus elan ja olen juba pikka aega. Muu-
seum voolab minu veres, Kalamaja ka!

Kalamaja muuseumi direktori Kristi Paatsiga 
ajas juttu Haldi Normet-Saarna
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Kristi Paatsi: muuseum voolab  
minu veres, Kalamaja ka

Lasteaed Pääsupesa ootab uusi mängukaaslasi
Lasteaed Pääsupesa on Stroomi ran-
na ja parkmetsa läheduses asuv eesti 
õppekeelega lasteaed, kus pakutakse 
mitmekesiseid haridusvõimalusi. Meil 
on sõime- ja aia-, keelekümbluse ning 
tasandusrühmad. Lisaks õppetegevuse-
le saavad lapsed osaleda huviringides. 
Jalgpalli, tantsu ja judo spordiringide 
kõrval on võimalik laulda muusika-
ringis, õppida inglise keelt või nautida 

loovat eneseväljendust kunstiringis. 
Korraldame lastele põnevaid üritusi ja 
õppekäike. Sellel sügisel ootame oma 
lasteaeda uusi mängukaaslasi aiarüh-
madesse. Täpsemalt lugege meie las-
teaia kodulehelt www.tallinn.ee/est/
paasupesa või tulge kohapeale tutvuma.

Meka Meeli Laats,  
lasteaia Pääsupesa direktor

Kalamaja muuseumi direktor Kristi Paatsi.

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.

Õnnitleme novembrikuu juubilare!
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Eevi Mätlik 
Galina Look 
Enn Metsar 

Iris Murd 
Anželia Lasko 
Lydia Kajak 
Zoya Sokol 

Nina Soboleva 
Maria Trukšan 

Helju Kala 
Arno Annus 

Valentina Gorškova 
Rutt Jalak 

Galina Tomberg 
Velda Kivimägi 

Elena Stanislavskaya

85
Olga Solovjova 
Jelena Pronina 
Niina Apalkova 

Olev Laul 
Anna Dorošenko 

Mariia Siritsa 
Linda Reispass 

Jevgeni Dobrovolski 
Tamara Mjasnõh 

Silvi Hinn 
Antonina Metlova 
Valentina Kozlova 

Valentina Bayunova 
Raisa Merzina 

Ants Üleoja 
Longina Kulik 
Tiiu Tiigimägi 
Valentina Järv 

Valentina Tsarenkova 
Eerik Kedars 

95
Anatoly Pogonyalin
Claudia Makarova
Milentina Reutova

Vaike Kärp

Loengud toimuvad 24.11 ja 29.12 kl 12 ja 14.
Ilja Matusihis

Lasteaed Pääsupesa asub aadressil Puhangu 57.

Põhja-Tallinnas jätkab eakate akadeemia
Eakate akadeemia loengud toimuvad 24. 
novembril ja 29. detsembril Põhja-Tallinna 
sotsiaalkeskuses (Sõle 61a).

Järgmised eakate ülikooli loengud toimuvad  
24. novembril (dr Ralf Allikvee) ja 29. detsembril 
(Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra 
Murre). Kell 12 toimub loeng eesti keeles ja kell 14 
vene keeles. Akadeemiaga saab liituda vastavalt Va-
bariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele, kõikide 
osalejate nakkusohutust kontrollitakse. Olenevalt 
olukorrast võib ürituste kava muutuda.
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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.

● Kodumaine kartul, köögivili ja 
mesi kojutoomisega. Tellimine ja li-
sainfo tel. 58652190
● Pikaajalise töökogemusega mas-
söör pakub ravimassaaži teenust 
Koplis. Mob. 5545051
● Eluruumide sanitaar- ja kapitaal-
remont. Lammutusest lõppviimist-
luseni, k.a. elektri- ja torutööd. 5831 
4411.
● Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
● Lamekatuste remont rullmater-
jaliga SBS. Laon korstnaotsi. Kor-
terite-vannitubade remont. Kõik 
elektri-torutööd. Boilerite, pistikute 
paigaldus. Soodsalt. 58508713
● Müüa: Kassetide kollektsioon, 
vinüülplaate (sh 2 ABBA plaate), 
kasettmagtenafon, merevaigust eh-
ted, NL aegsed ftoaparaadid, kreeka 

keraamiline veiniserviis mustriga 
(must kullaga), Samsungi planšett, 
põlvekaitse magteniga, pehmed 
mänguasjad (NL aegsed, paraloo-
nist). Tel: 56358181
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 
ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@
gmail.com.
● Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 

pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 
522 7345, marek406@gmail.com
● Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trü kiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga seo-
tud kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim

● Ostan üle 30 aasta vanuseid auto-
sid / mootorsõidukeid (VAZ, gaas, 
UAZ), mootorrattaid, NSV Liidu 
mopeede, neile varuosi jne Tel. 5683 
6500
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215
● Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 13- aastane 
töökogemus ja kutsetunnistus. Tele-
fon: 56903327.

■ REAKUULUTUSED

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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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!

PANEME LEIVAD ÜHTE KAPPI!
Ootame Sind Kaubamaja Toidumaailma teenindajaks!
Mida me pakume Tööülesanded

Ootused Sinule

Töö on vahetustega graafiku alusel

motiveerivat töötasu;
sõbralikku kollektiivi;
väljaõpet ja juhendamist;
mitmekesist töökultuuri;
peresoodustusi;
tervisespordi soodustusi, s.h.
tasuta ujumine kord nädalas;
paindlikku töögraafikut;
uus ja mugav töökoht kesklinnas
Viru Keskuses.

Lisaküsimustega võta meiega
ühendust telefonil 667 3110 või
aadressil personal@kaubamaja.ee

Vaata enam tööpakkumisi
www.kaubamaja.ee

•
•
•
•

sõbraliku teeninduse pakkumine;
tööpiirkonna korras hoidmine;
Toidumaailma toodete tundmine.

•
•
•

oled sõbralik ja abivalmis;
väärtustad meeskonnatööd;
valdad eesti keelt suhtlustasemel;
oled vähemalt 18-aastane.

•
•
•
•

•
•

•
•

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

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont


