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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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on  59 683 elanikku


 Kalamaja lumemurdja

Ilse Reinaru

Juulis juba igav ei hakka!
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Sulpusvee  
kvaliteedist  LK. 2

Tule  
teotalgule!  LK. 3

Esmakordselt on võimalik osa 
saada lastehommikutest ja par-
gikontsertidest:

9. juulil kell 11 on Kalamaja 
pargis lastehommik koos Pipi ja 
Karlsoniga ning külalisi ootab 
ka mulli-show;

16. juulil algab Stroomi ran-
napargis lastehommik koos kahe 
Kassi ja teadus-show’ga.

23. juulil kl 11 on Kopli kal-
mistupargis lastehommik koos 
klounidega. Meelt lahutab ka 
naeru-show;

9. juulil kell 18 laulavad Ka-
lamaja pargis Eva Eensaar ja 
Krista Joonas. Duett oma filosoo-
filiste lugudega on tuntud ja alati 
oodatud;

16. juulil kell 18 annab 
Stroomi rannapargis kontserdi 
Narva lauljatar Anna Kalinina. 
Anna on laulnud alates kolman-
dast eluaastast ja tema reper-
tuaar on väga mitmekülgne – 
siin leidub nii džässi kui poppi, 
nii tantsu- kui filmimuusikat;

23. juulil esinevad Kopli kal-
mistupargis Aleksandr Aidarov 
ja ansambel Tarai. Aleksandr on 
rahvuselt tšuvašš ja tema an-
sambel mängib tšuvašši muusi-
kat etno-popi võtmes.

Suvi on ka välinäitusteks suu-
repärane aeg, POP-UP NÄITUS-
TE sarja väljapanekuid saab 
näha järgmistes kohtades:

5.–11.07 Balti jaamas (kunst-
nikud Darja Muratova ja Kala-
maja muuseum); 12.–18.07 Tel-
liskivi Loomelinnak (fotograafid 
Aron Urb, Kris Moor); 19.–25.07 
Kolde pst 65 (fotograafid Kari-

na Vaus, Anton Dvorjaninov); 
26.07–01.08 Stroomi ranna-
hoone (fotograafid Jelena Kraft, 
Anastassia Galitskihh); 

Kõik, kes on huvitatud vana-
de väärt paikade taassünnist, 
on oodatud Kopli Rahvamaja 
kolmapäevakutele (Kopli 93), 
kus saab kaasa lüüa mõttetal-
gutel ja omapärase kogukonna-
aia loomisel. Kolmapäevakute 
algus on kl 18; 

Neljapäeviti kl 11 aga ko-
gunevad kõik liikumishuvilised 
Stroomi rannaparki, et osaleda 
kepikõnnitreeningul Rene Mei-
meri juhendamisel.

Suvi on ka noorte päralt! Te-
gevusi jätkub nii väiksematele 
kui suurematele:
 POP-UP NOORTEKES-

KUS pakub 5.–16. juulini kl 12–
18 mitmeid tegevusi ja töötube 
eri asukohtades Põhja-Tallinnas;
 GiTGuD LAN Party  

9. juulil ja 23. juulil kl 18–09 Põh-
ja-Tallinna noortekeskuses eelre-
gistreerimisega info@ptnk.ee;
 Ekstreemspordivõist-

lus „Kopli Session“ 31. juulist  
1. augustini kl 11–21 Kopli 
ekstreempargis;
 Tõukerattatrennid on es-

maspäeviti Kopli ekstreempar-
gis kl 13–14;
 Kopli kogukonnaaia (Kop-

li 98)  põnevad töötoad ja tegevu-
sed koos noortekeskusega suve 
jooksul. Lisainfo: info@ptnk.ee;
 Jalgpallitreeningud Sõle 

staadioni väliväljakul (Sõle 40) 
esmaspäeviti ja kolmapäeviti, 
kell 14.00–16.00

Avatud staadionid 
Tallinn käivitab pilootprojekti, millega suve-
vaheajal avatakse kümme koolistaadioni ka 
linnaelanikele kasutamiseks. Staadionid on 
avatud 14. juunist kuni augusti lõpuni seitse 
päeva nädalas. Pilootprojektina avavad oma 
staadioni järgmised Põhja-Tallinna koolid: 
Tallinna kunstigümnaasium (Kopli 102a) ja 
Pelgulinna gümnaasium (Mulla 7).

Mere- ja perepidu
16.–18. juuli toimub mere- ja perepidu Va-
nasadama kruiisialal, Kalaranna kvartalis, 
Patarei merekindluses, Lennusadamas ja 
Noblessneri sadamalinnakus. Meelelahu-
tust maal ja merel pakuvad artistid nii Ees-
tist kui ka mujalt. Avatud on välikohvikud, 
lastealad, kalaturg, käsitöölaat ning sada-
mast sadamasse viib meretakso. Nagu 
juba traditsiooniks on saanud, on südasu-
vine merepidu kõigile tasuta.

The Tall Ships 
Races lükkub 
aastasse 2024, 
selle asemel 
toimub juulis 
uhke merepidu. 
Albert Truuväärt

Staadionid on avatud iga päev kell 8–21, 
v.a riigipühadel või juhul, kui need on 
välja renditud. PTS

31. juulist 1. augustini toimub „Kopli Session“. Albert Truuväärt

Juulis toimuvad traditsioonilised pop-up näitused.  
Aleksandr Gužov

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

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Põhja-Tallinnas saab suvi oma kordumatu näo tänu vahvatele ettevõtmistele, 
mida jagub suve lõpuni. Seekord heidame pilgu juulikuu ürituste kalendrisse.

On, mille vahel valida, tule ja saa 
põnevast juulikuust osa!



Juunis algasid Põhja 
-Tallinna linnaosa  
kvartalisiseste teede 
taastusremonttööd. 
Tööde käigus korrasta-
takse üheksa kvartali- 
sisest teed.

Ehitustöid teostatakse etapiti ning 
objektidele suundutakse järgmises 
järjestuses: Ehte tn 3, Sõle tn 37 
kõnnitee, Ketta tn, Niidi tn, Sõle tn 

kõnnitee (Paldiski mnt – Puhangu 
tn), Niidi põik, Kopli tn (Sõle tn – 
Sitsi tn) ja Ädala tn.

Taastusremonttööde käigus 
uuendatakse sõidu- ja kõnniteede 
asfaltkate, vahetatakse välja lagu-
nenud äärekivid ning korrastatakse 
töömaale jäävad kaevupäised. 

Tehakse ka puude hoolduslõi-
kust ja haljastustöid. Ehitustööd 
lõpevad augustikuus.

Suuremate teede ehitus algab 
sügisel.

Soe ilm toob kaasa ka mured avali-
ku korraga, mida nüüd aitab lisaks 
politseile ja munitsipaalpolitseile 
lahendada turvafirma K Security. 

Turvafirma sõidab kontrollimi-
seks läbi probleemsed piirkonnad, 

nende hulgas on Balti jaam, Nisu 
tänava park, Sirbi peatus ja mitmed 
teised. 

Turvafirma patrullib Põhja-Tal-
linnas iga päev kl 22–02 kuni 30. sep-
tembrini. PTS

Terviseamet andis Stroomi 
ranna suplusveele pikaaja-
lise hinnangu „halb“, mis 
tähendab, et enne suplema 
minekut on soovitav tut-
vuda antud supluskohta 
puudutava infoga. Pikakari 
ranna suplusvee pikaaja-
line hinnang on jätkuvalt 
„väga hea“.

Terviseamet on andnud soovituse mit-
te supelda Stroomi rannas, kuid ei ole 
suplemist keelanud. Terviseameti otsus 
põhineb pikaajalistel uuringutel – vii-
mastel aastatel pole analüüsid mõnel 
juhul vastanud normidele.

Tänavu suvel tellib Põhja-Tallinna 
valitsus veeproovid igal nädalal ning 
teavitab analüüside tulemustest ka ran-
na külastajaid.

Terviseameti soovitus mitte supelda 
tähendab seda, et enne suplema minekut 
on soovitav tutvuda supluskohta puudu-
tava infoga, mille Põhja-Tallinna valitsus 
paigaldas kooskõlastatult terviseametiga 
rannainfotahvlitele. Terviseameti hin-
nangul ei ole soovitav supelda eelkõige 
lastel ning nõrga tervise ja immuunsüs-
teemi ning lahtiste nahahaavadega täis-
kasvanutel. Samuti peaks vältima vee alla 
neelamist ning võimalusel tuleks pärast 
suplust ennast pesta ja vahetada riided. 
Selleks on Stroomi rannas külastajate 
jaoks ka välidušid. Terviseamet hindab 
suplusvee kvaliteeti uuesti 2021. aasta 
suplushooaja lõpus.

Stroomi ranna eripära
Stroomi ranna puhul peab arvestama 
asjaoluga, et rand ja rannapark paik-
nevad üleujutusalas, mis tähendab, et 
suuremate sademete puhul on veekva-
liteet mõjutatud. Tegemist on suletud 
lahega, mistõttu ka veevahetus on aeg-
lasem kui teistes randades. Lahe veeseis 
muutub perioodiliselt ja madala seisu 
puhul on vee vahetus ääretult aeglane, 
mistõttu on kõrgendatud soole en-
terokokkide ja Escherichia coli kont-
sentratsioon. Lisaks võivad Stroomi 
ranna merevee kvaliteeti mõjutada lä-
hedal asuvate linnaosade inimtegevus,  
pinna- ja sadeveed, millega jääkreos-
tuskollete territooriumide sade- 
veed kanduvad Kopli lahte, samuti ise-
eneslikud reoveelasud. Tihemini võe-
tavad veeproovid aitavad analüüsida 
ja järeldusi teha, mis põhjusel näidud 
aeg-ajalt suurenevad.

Linna meetmed Stroomi rannas 
suplusvee kvaliteedi parandamiseks 
on järgmised:

1. Suplushooaja jooksul suplusvee 
kvaliteeti iseloomustavate esinduslike 
veeproovide arvu suurendamine (koos-
kõlastatult terviseametiga) ning täien-
davalt esinduslike veeproovide võtmine 
Mustjõe oja valgalal ja Rocca al Mare 
väljalasu juures – igas kohas üks proov 
kord nädalas suplusperioodi jooksul.

2. Stroomi ranna suplusvee profiili 
täiendamine (reostuse olemus ja tõsidus) 
Mustjõe oja valgalalt ja Rocca al Mare 
väljalasust võetud veeproovide osas.

3. Uue, projekteerimise ootel ole-
va Seevaldi-suunalise merre suunduva 
kollektori keskkonnamõjude hindami-
se läbi viimine.

4. Kopli lahe rannikul on keelustatud 
koerte ja hobuste ujutamine/pesemine.

Tallinnas võib koeri ujutada me-
res ja järvedes kõikjal, kus ei ole avalik 
supluskoht ning kus ei ole sellekohast 
keelumärki. Näiteks saab koeri ujutada 
Kopli liinide promenaadil.
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Juuli 2021 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Peeter Järvelaid, 
Põhja-Tallinna vanem

Põhja-Tallinn on eriline linnaosa, sest 
siinne piirkond on jagunenud väga 
omanäoliste kogukondade vahel. See 
on kahtlemata Põhja-Tallinna suur 
rikkus. Samas, kui küsida, mida saaks 
Põhja-Tallinnas paremini teha, oleks 
vastus lihtne – vajame paremat sü-
nergiat kogukondade sees ning koos-
töös kohaliku võimu ja kogukondade 
vahel. Kohaliku omavalitsuse ajaloos 
tuleb 2021. aasta septembri teine pool 
eriline, sest Kari 13 avatav kogukonna-

maja, kus hakkab asuma ka Põhja-Tal-
linna valitsus, annab esmakordselt 
siinse LOV ametnikele nüüdisaegsed 
töövõimalused ja, mis veelgi olulisem 
– paraneb kohalike elanike teeninda-
mise võimalus. Praegused LOV ruu-
mid asuvad 19.–20. sajandil muudeks 
eesmärkideks ehitatud ruumides ja 
nendes polnud võimalik luua elanik-
konna teenindamiseks vajalikke tin-
gimusi (vanad trepid, kus ratastooliga 
ei saa liikuda, liftide puudumine jne). 

Kaasaegne LOV on ikkagi eelkõige 
meeskond ja meeskonnatöö suurene-
mine peab Põhja-Tallinna valitsuses 
saama lähiaastate uueks arengusuu-
naks. Tahan siin kasutada võimalust 
ja tänada Põhja-Tallinna linnaosava-
litsuse töötajaskonda, kellega oleme 
saanud üheks meeskonnaks ja kellele 
võib anda päris keerulisi ülesandeid. 
Tõeliselt hea meeskond koosnebki 
väga erineva iseloomu ja näoga amet-
nikest, kes aga koos tegutsedes teki-

tavad sünergia, mis vajadusel annab 
võimaluse koondada jõud. Nii saab 
hakkama kas või mitu aastat leviva 
pandeemia ja teistegi päevaküsimus-
tega, mida ei ole võimalik lahendada 
vaid asjaajamise kaudu.

Põhja-Tallinna linnaosa 
vanema ülesandeid asub 
täitma Manuela Pihlap
Põhja-Tallinna vanem Peeter Jär-
velaid esitas linnapeale avalduse 
teenistusest vabastamiseks omal 
soovil. Põhja-Tallinna vanema üles-
annete täitjaks määrati linnaosa va-
nema asetäitja Manuela Pihlap alates  
9. juulist 2021 kuni linnaosa uue va-
nema ametisse nimetamiseni.

Kogukondadest, koostööst ja nüüdisaegsest  
kohalikust omavalitsusest

Kust saab teavet suplusvee kvaliteedi kohta?
● Kindlasti randadest. Rannavalve heiskab iga päev lipu. Lipu värv 

annab signaali, kas selle päeva tingimused on ujumiseks sobilikud. 
Lisaks leiab Stroomi ranna infostendidelt info viimaste veeproovide 
analüüside tulemustest.

● Põhja-Tallinna valitsuse kodulehel tallinn.ee/pohja. Põhja-Tallinna 
valitsuse kodulehel on olemas oks „Rannainfo“, kus avaldatakse 
veeproovide analüüside tulemusi ja muid kasulikke viiteid.

● Terviseameti veebilehel vtiav.sm.ee võib samuti tutvuda Tervisea-
meti supluskohtade veekvaliteedi hinnangu ja viimase analüüside 
tulemustega.

● Jälgi infot ka sotsiaalmeedias: Facebook  
@Põhja-Tallinna linnaosa ja @Новости Пыхья-Таллинна

Pärast suplust Stroomis soovitatakse ennast pesta  
ja vahetada riided. lja Matusihis

Enne suplema minekut on soovitav 
tutvuda supluskohta puudutava 
infoga. lja Matusihis

Suuremate teede ehitus algab sügisel. Albert Truuväärt

Turvafirma 
patrullib  
Põhja-Tallinna 
septembri lõpuni. 
Kristiine LOV

Jälgi rannainfot Toimuvad kvartalisiseste 
teede taastusremonttööd

Avalikku korda aitab  
tagada turvafirma



Tallinna Salme kultuurikes-
kus alustab teenusedisaini 
projektiga ning ootab ka 
kohalike inimeste panust

Salme kultuurikeskuses on viimastel 
aastatel tehtud suures mahus rekonst-
rueerimistöid, välja on vahetatud heli- 
ja valgustehnika ning korrastatud ena-
mik ruumidest. Järgmiseks alustatakse 
kultuurikeskuse teenuste hindamist 
ning selleks oodatakse nii kohalike ini-
meste, huvikollektiivide kui ka teiste 
kultuurikeskusega seotud inimeste abi.

Salme taristu on viimaste aastatega 
viidud suuresti 21. sajandisse, üritus- ja 

huvikeskusena omab see ühtesid Tallinna 
paremaid tingimusi. Esimene väga posi-
tiivne tagasiside nii ürituste korraldajatelt 
kui külastajatelt on samuti olemas.

Tööd mõistagi jätkuvad, kuid koos 
kõigi kultuurikeskusega seotud osa-
pooltega alustatakse ka pakutavate 
teenuste disainimist – vaadatakse läbi, 
kuidas võiks olemasolevaid teenuseid 
parandada, samuti otsitakse kultuuri-
keskusele uusi lisaväljundeid. Näiteks 
kui õhtuti toimuvad majas mitmesu-
gused sündmused ja tegutsevad huvi-
kollektiivid, siis päevasel ajal oleks või-
malus ruume muul otstarbel kasutada. 
Kuidas täpsemalt, see selgub koostöös 
kõikide osapooltega projekti käigus.

Teenusedisaini projektis osalemi-
seks tuleb kirjutada info@salme.ee või 
helistada telefonil 641 6425. Esimeste 
kohtumiste ja intervjuudega alustatak-
se osalejatele sobivatel aegadel sügisel.

Teenusedisain tähendab asutuse või 
ettevõtte töö korraldamist kliendi või 
huvigrupi seisukohast lähtuvalt. Kul-
tuurikeskuse eesmärk on pakkuda just 
kliendile mõeldud teenuseid ning pa-
rimat kliendikogemust, olgu kliendiks 
ürituse korraldaja, külastaja, huvikol-
lektiivi liige või kohalik elanik. Tallinna 
Salme kultuurikeskuse teenusedisaini 
projekt viiakse läbi koostöös Tallinna 
strateegiakeskuse teenusedisaineritega. 
Tallinna Salme kultuurikeskus

Neljapäeval, 8. juulil kell 21 
toimuvad Põhja-Tallinnas 
lusitaania teetigude korje-
talgud.

Lusitaania ehk hispaania teetigu on tüli-
kas kahjur, kellest saab vabaneda üksnes 
koostöös  naabritega. Põhja-Tallinnas 
on võõrnälkjad levinud Kopli asumis, 
kus on palju rohelust. Teotalgud algavad 

neljapäeval 8. juulil kell 21 Pardiloigu tä-
naval, Maleva põik 6 maja juures. Sealt 
liiguvad talgulised mööda Pardiloigu ja 
Neeme tänava haljasalasid Neeme bus-
sipeatuseni. Talgulisi varustab nälkjate 
korjamiseks vajalike vahenditega lin-
naosavalitsus. Kokku korjatud nälkjad 
transpordib linnaosavalitsus Tallinna 
väikeloomade krematooriumisse.

Põhja-Tallinna valitsus paigaldas 
ka spetsiaalsed teetigude kogumiskon-

teinerid, mis asuvad Kopli ja Sepa tn 
nurgal ning Maleva ja Neeme tn nurgal. 
Konteinerid on mõeldud vaid lusitaania 
teetigude jaoks ning seetõttu palume 
sinna muud prügi mitte visata. Lusi-
taania teeteod tuleks enne konteineris-
se viskamist panna kilekotti, et vältida 
nälkjate väljaroomamist. Metall- või 
klaasanumaid palutakse konteinerisse 
mitte panna. Konteinerid tühjendab 
Eesti Keskkonnateenused AS.
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■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid 
ajavahemikus 07.06 - 21.06.2021 Tallinna Linnavalitsuse 05.05.2021 
korraldusega nr 461 vastu võetud Põhja-Tallinnas asuva 0,26 ha suu-
ruse maa-ala kohta koostatud Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, 
Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringu, K-Projekt Aktsia-
seltsi töö nr 15107.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväited ja 
ettepanekud on registreeritud Tallinna planeeringute registris aadressil 
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041780.

Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnis-
tute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toi-
mub 03.08.2021 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse II korruse saalis, 
Niine tn 2. Info telefonil 6457003 ja 6457060.

Teotalgud algavad 
neljapäeval 
8. juulil kell 
21 Pardiloigu 
tänaval. PTS

Kopli 93 kolmapäevakud toimuvad kolmapäeviti kell 18.  
lja Matusihis

Kopli Rahvamaja hoovi tehakse korda. lja Matusihis

Salme kultuurikeskuses on viimastel aastatel tehtud suures mahus rekonstrueerimistöid. Salme kultuurikeskus

Kopli 93 ärkas  
uuele elule

Salme ootab kohalike  
inimeste panust

Põhja-Tallinnas toimuvad teotalgud

9. juuni oli igati tähelepanuväär-
ne päev vähemalt osale põhjatal-
linlastest – ajaloolise Kopli Rah-
vamaja aiaväravast sai taas sisse 
astuda. Endisest madruste klubi 
sise- ja tagahoovist saab omapä-
rane õppe- ja katseaed, kus haka-
takse kasvatama maitse- ja muid 
taimi. Eeskujuks võetakse perma-
kultuur.

Kohalik kogukond reageeris 
üleskutsele aktiivselt, juunikuu 
teisel kolmapäeval kella 18 oli aed 
praktiliselt rahvast täis. Siinkirju-
taja kohale jõudes käis töö juba 
täie hooga ja mitmel rindel – kes 
meisterdas peenrakaste, kes koris-
tas, kes oli koha sisse võtnud mõt-
tetalgutel.

Kohaletulnutega vesteldes 
sain teada, et paljudel ei olegi 
mujal võimalust käsi mulda pis-

ta või midagi meisterdada. Li-
saks töö- ja loomisrõõmule oldi 
tänulikud ka uute tutvuste eest, 
sest suhtlemisvajadus on samuti 
inimloomusesse sisse kirjutatud. 
Nii sain jutule Minna ja Marilii-
siga, kes olid küll äsja teineteise-
ga tutvunud, ent kinnitasid kui 
ühest suust, et hingesuguluse ja 
mõttekaasluse tajusid nad het-
kega ära. Polnud kahtlust, et siit 
saab alguse sõprus.

Kogukonna kolmapäevakud 
Kopli Rahvamaja aias (Kopli 93) 
on saanud toreda alguse ja tõeli-
sed huvilised ootavadki juba järg-
misi kordi, sest tööd, tegemised ja 
omavahelised vestlused ei kao.

Kopli kogukonnakeskuse 
avamisel käis  
Haldi Normet-Saarna
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Sügisel viiendat sünnipäeva tähistav Põhja 
-Tallinna jalgpalliklubi Volta on tegevuse 
esimesest päevast ühendanud läbi spor-
dialase tegevuse linnaosa eesti- ja vene-
keelset kogukonda. Tänavu suvel toimub 
Integratsiooni Sihtasutuse toetusel esimest 
korda ka sporditeemaline integratsioonilaa-
ger, kuhu on oodatud 1.–4. klassi lapsed. 

Rannavärava staadionil 5.–9. juulini ja 2.–6. augus-
tini toimuvates laagrites veedavad 25 eesti ning 25 

vene emakeelega perest pärit last viis tegusat päeva, 
tehes koos sporti ning laiendades iga päev isesugust 
vanalinnas asuvat muuseumi külastades oma silma-
ringi: muuhulgas külastatakse Paksu Margareetat, 
Tervisemuuseumi ja Linnamuuseumi, kus toimuvad 
mitmesugused õpitoad ja tegevused.

„Sport on parim viis erineva keeletaustaga laste 
ühendamiseks,“ lausub eesti keelt vabalt rääkiv JK 
Volta noortetööjuht Andrei Sidorenkov, kes on ise 
mänginud ligi 30 mängu Eesti jalgpallikoondises 
ning mänginud ka professionaalsel tasemel jalgpalli 

Taanis, Norras ja Valgevenes. „Näeme oma trennide 
pealt, kui hästi lõimumine läbi spordija – koos te-
gutsemise toimib. Nüüd soovime sama teha läbi viie-
päevaste spordilaagrite ja usume, et suudame lastele 
pakkuda huvitavaid kogemusi.“

Integratsioonilaagri osalustasu on 60 eurot, see 
hõlmab iga päev lõunasööki, puuvilju, joogivett ning 
oma nimega T-särki.

Lisainfot saab Facebookist www.facebook.com/
jkvolta (venekeelses artiklis: www.facebook.com/
jkvoltaRUS). JK Volta

Kust tulevad teie tohutu energia ja tegutsemis-
tahe?

See tuleb merest, mis mind lapsest saadik on 
mõjutanud. Sündisin Kundas ja koduväravast 
kahe sammu kaugusel ta sillerdaski. Tegelikult 
meeldib mulle rohkem tormine meri, see on 
ilusaim asi, mida tean. Vihmakuub selga ja õue! 
Meie mänguplatsi ümber olid suured kivid, aga 
loomulikult olime lisaks ka sageli vees. Õppisi-
me ujuma ja käisime meres nii kaua, kui ilmad 
vähegi lubasid. Aga lapsepõlv tähendas ka tööd 
– ja seda jätkus nii karjas, metsas kui põllul. Kui 
noore neiuna juhtusid öösel tantsupeol olema, 

siis hommikul tuli ikka heinamaale minna – kee-
gi ei küsinud, kas oled väsinud või mitte. Nõnda 
olen maast-madalast harjunud end kokku võtma 
ja muidugi olen elus ka sporti teinud. Võimlemas 
olen käinud hilise eani ja nüüdki vahel treener 
helistab ja küsib, kas ma ikka omaette võimlen. 
Praegu on mul lumekoristus ja lillede istutamine 
võimlemise eest.  

Hoolitsete väsimatult ümbruse eest – talvel 
roogite mitu korda päevas lund ja suvel õitse-
vad akna all lilled. Ilma lumekoristuse ja lillede 
istutamiseta te ilmselt elada ei oskagi?

Jah, seda meeldib teha küll. Lillede istutamine 
on lihtsalt rõõm, aga lumekoristuse olen selliselt 
korraldanud, et see liiga raskeks ei muutuks. Lu-
mehanged teen pigem lamedad kui kõrged. Kui 
töö tehtud, siis vaatan rahulolevalt oma saavutu-
se üle ja hingan värsket õhku. Teinekord juhtub 
muidugi ka nii, et natukese aja pärast peab jälle 
rookima. Lund muudkui tuleb ja tuleb ja nii päe-
vas kolm korda.

Kas inimesed panevad tähele teie hoolt ja 
vaeva, olete ehk tänusõnugi kuulnud?

Väga paljud kiidavad. Nii oma maja rahvas 
ja naabrid kui lihtsalt möödujad. Aga on neidki, 
kelle koerad näiteks soojal ajal üle lillepeenarde 
jooksevad ja kes oma lemmikuid ei keela. Inime-
si on igasuguseid. Õnneks on nii meie maja kui 
hoovipealse maja elanikud kõik väga hoolivad, 
sõbralikud ja abivalmid. Meil on siin selline väike 
ühtehoidev kogukond.

Hoolivus ja abivalmidus on tähtsad küll, kui 
arvestada, et te üksi elate.

Loomulikult. Küttepuud tuuakse alati tuppa 
ja kui vähegi midagi on, millega ma ise hakkama 
ei saa, siis on ikka neid, keda paluda. Aga ega ma 
teab mis suur paluja olegi, sest enamiku asjadega 
saan ikka ise hakkama. Poes käin ja polikliinikus 
ja …Ilma kepita käin.

Te ei üllata ainult oma väsimatu energia-
ga, vaid üht-teist hämmastavat on siin peidus 
veel – autod. Suur kiindumus autode vastu. Ka 
praegu, kõrges vanuses.

Jah, see kirg on mul küll. Ja jälle lapsest saadik. 
Jooksin teistega tee äärde autosid vaatama, mäletan 

ka seda aega, kui Kundas oli ainult üks auto! Ise olin 
üle kolmekümne, kui autoga sõitma õppisin. Elu 
jooksul on mul olnud kaks Pobedat, kaks Mosk-
vitši, ülipikk Buick Series 90 Limited… Kui väga 
tahtsid, oli ka Nõukogude ajal võimalik üht-teist 
saada. Mu abikaasa oli samuti autohuviline, tema 
aitas nii mõndagi hankida. Kui ma oli 80-aastane, 
siis pikendati mu juhiluba veel kümneks aastaks! 
Täna ma hästi ei tihka enam sõita. Mu armas puna-
ne Moskvitš seisab garaažis ja ootab, aga…

Kas Kalamaja on teie lemmikasum?
Jah, kindlasti on. Olen üle viiekümne aasta 

elanud siin majas, mis on vanem kui sada aastat. 
Seegi on osake minust.
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Ilse Reinaru:  
Kalamaja lumemurdja

Õnnitleme juulikuu  
juubilare!

90
Asta Kuusemets
Ragna Tamberg

Leo Heinsoo
Silvia Maasikrand
Pelageya Belous
Melita Grigorjeva
Raili Mohhonko

Natalie Uljas
Aleksandra Žukova
Jelena Briljantova
Leonid Višnjakov

Endel Ruustal
Nadežda Batova
Inna Feldbach

85
Ljudmila Burova

Olev Loit
Valentina Selištševa
Valentina Kozlova

Yury Minin
Ülo Saar

Valentina Ivanova
Elle Loigum

Asta Levandovskaja
Olga Ipišova

Anatoly Brandt
Luule Urm

Oleg Jalivets
Emma Stepanjan
Elvira Nikolajeva

Anna Proshchaeva
Valentina Fedkina

Aile Pajur
Elena Karimova
Liidia Jegorova
Ismail Ismailov
Henno Munak

95
Vilma Laid

Maria Veremko
Tatjana Tšerkasova

Vladimir Zautin

Ilse Reinaru pole silmapaistev daam mitte 
üksnes Põhja-Tallinnas, vaid ilmselt terves 
Eestis. Mats Õun

Rannavärava staadionil 5.–9. juulini ja 2.–6. augustini toimuvates laagrites veedavad 25 eesti ning 25 vene emakeelega perest pärit last viis 
tegusat päeva. JK Volta

JK Volta integratsioonilaager ühendab kogukondi

Tagasihoidlik puumaja Tööstuse tänaval on tegelikult kõike muud kui tavaline. Eel-
kõige juba seetõttu, et mitte iga maja ette pole hoolsa käega rajatud kahte toredat 
lillepeenart. Ent üllatusi pakub ka vähemalt üks sealne pikaajaline elanik ja just talle 
me täna külla lähemegi.

Ilse Reinaru pole silmapaistev daam mitte üksnes Põhja-Tallinnas, vaid ilmselt ter-
ves Eestis. Oma tegutsemisindu rakendab ta ka talviti hoogsalt lund koristades ja see 
on juba omaette fenomen. Eriti kui arvesse võtta proua vanust ja seda on tervelt 96 
eluaastat!

Hiljuti pälvis Ilse Tallinna Lumemurdja eripreemia ja see vahva tõsiasi inspireeris 
siinkirjutajat temaga lähemalt tutvuma. Ukse avas kaunis lillelises kleidis hoolitsetud 
naine, kelle nooruslik ja päikseline olek mõjusid kui sõõm värsket kevadõhku. Võtsi-
me hubases elutoas istet ja intervjuu võis alata.
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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.

Reklaam ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

● 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. Sood-
salt. 58508713
●  Müüa kvaliteetsed, hästi pa-
kitud küttepuud (30–60 cm) ja 
klotsid võrkudes alates 2,20 € / 
võrk. Hinnad kohaletooduna. 
Tel 5620 8210
●  Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com
● Ostan rinnamärke, vanu 
postkaarte, fotosid, trü kiseid 
ja dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsionee-
rimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628, Tim
● Ostan seisma jäänud sõidu-
keid. Ka avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan tel 5618 8671 või 
seisevauto@gmail.com
●  Ostan VANAVARA - möö-
bel, raamatud, dokumendid, 
fotod, mänguasjad, nõud, mili-
taaria, tööriistad ja palju muud! 
Ardo, 5607 8579
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- 
ja viimistlustööd. Pakume võt-
med kätte lahendusi hoonete, 
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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.

Hooldustöötaja

õppetöö Kohtla-Järvel (vene keeles) ja Tallinnas

Hambaraviassistent 

õppetöö Tallinnas (töökohapõhine)

Lapsehoidja 

õppetöö Tallinnas (tasuline)

Tule omanda haridus 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis!

Dokumentide vastuvõtt 
kutseõppesse 

19. juuli - 5. august 2021!

@tervisekool ttk.ee@tervise_kool

majade ehitusel. Tel. 5352 9476 
mehitus@gmail.com
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310
● Ehitusoutlet Harjumaal Kose 
alevikus pakub immutatud pos-
te, puitu (terrassilaud, Siberi 
lehis, höövelmaterjal), soojus-
tust (villa ja Kingspan PIR-i), 
aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid, 
kuure, aiamööblit jpm). Pakume 
ka transporti. Lisainfo: www.ehi-
tusoutlet.ee ja 5656 0096
● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 
5399 3595
● Ostan üle 30 aasta vanuseid 
autosid / mootorsõidukeid 
(VAZ, gaas, UAZ), mootorrat-
taid, NSV Liidu mopeede, neile 
varuosi jne Tel. 5683 6500
● Eluruumide sanitaar- ja kapi-
taalremont. Lammutusest lõpp-
viimistluseni, k.a. elektri- ja toru-
tööd. 5831 4411.
● Võtame tööle trimmerda-
ja-muruniiduki juhi. Helistada 
5101 803.
● Müüa: Kassetide kollektsioon, 
vinüülplaate (sh 2 ABBA plaate), 
kasettmagtenafon, merevaigust 
ehted, NL aegsed ftoaparaadid, 
kreeka keraamiline veiniserviis 
mustriga (must kullaga), Samsun-
gi planšett, põlvekaitse magteniga, 
pehmed mänguasjad (NL aegsed, 
paraloonist). Tel: 56358181

KINKE- 
KUPOON!

Uus võõrkeel 8 nädalaga 
igale vanusele! Inglise, 

soome, saksa, eesti, läti, 
vene. Küsi tasuta provitundi 

aega. Tel: 555 75 069 
linguajet@gmail.com!


