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Pelgulinna oma leht. Pausidega aastast 1993.

Pelgulinna Muhemängud on ka sel aastal!
1 . oktoobril toimuvad Pelgulinna Muhemängud Pelgulinna
Gümnaasiumi staadionil ja õuel Mulla uulitsas juba kolmandat korda.

Kavas Pelgulinna küpsisetordi (pikima) tegemine ja koos
ära söömine. Laat, mooside vahetus, Pelgulinna pannkoogid, talvekartulid, erinevad põnevad töötoad. Näiteks
Pirados õpetab tänavakunsti.

Selle sügise otsustasime ära vastu võtta tsirkusepeo ja
suure trummipõrina saatel koos tuletantsuga õhtu saabudes. Kavas on veel kontsert, seekordseks külaliseks ansambel BOMBILLAZ.

Kuna kogukonnas on tekitanud palju kõmu linnaosa
Ja ega see uus aastagi mägede taga pole!
valitsuse ootamatu plaan paigutada süstlavahetuspunkt
Paldiski mnt 36a majja, korraldame Muhemängude raames Kohtume Muhemängudel! Kõik olete kutsutud ja oodatud!
arutelu, kus saavad sõna ja vastavad küsimustele selle
Ja tulge meile ka appi pidu tegema!!!
valdkonnaga seotud spetsialistid.
Pille-Maris Arro
Tegevust ja kaasamõtlemist on Muhemängudel tervele
Pelgulinna Seltsist
perele.

Seekord tuleb paraku öelda, et Põhja-Tallinna Valitsus EI
PIDANUD VAJALIKUKS TOETADA Pelgulinna Muhemänge.

Muhemängud ei jää aga viimaseks seltsi ettevõtmiseks
Aastaid tagasi kutsus meid sinna kooli direktor hr Tõnu
lõppeval aastal. Oktoobris algavad taas eakate teeõhtud
Piibur. Aitäh talle! Tõesti - meid oodatakse, abistatakse ja Vastloodud Põhja-Tallinna jalgpalliklubi viib läbi erinevaid Pelgulinna Rahvamajas. Detsembris 2. advendil peame PelMuhemängudest võtab osa terve koolipere - see on Pelgu- sportmänge lastega. Gümnaasiumi direktor hr Tõnu Piibur gulinna jõulupidu koos Peeteli kiriku pere ja jõuluvanaga
linna rahva ühispidu.
sõidutab aga huvilisi nõukaaegse marsruuttaksoga.
Kolde puiesteele istutatud uue jõulukuuse ümber.

Nagu ikka, algavad Muhemängud ka seekord Jaak Juske
ajaloomatkaga läbi Pelgulinna.

Kloun Ummi

Kaks ratast, üks ratsanik

Vägeva Vända vigurvänt

Pelgulinna Muhemängud tõstavad
jalgrattasõidu tähelepanu keskpunkti uue
sündmusega Vägev Vänt. Muhemängude
käigus toimuvad jalgratta vigursõiduvõistlused erinevates vanusegruppides,
jalgrattalaat, jalgratastega seotud töötoad
ja ka jalgrattashow.

Kindlasti saab üks vaatemängulisemaid
võistlusi sel päeval olema jalgratta vigursõiduvõistlus. Esialgu oleme töötanud
välja suhteliselt lihtsad reeglid. Üldjuhul
tuleb võistelda isikliku mehhaanilise
jalgrattaga. Kui aga võistlussoov on
suur, ehkki jalgratast ei ole, siis tuleb
loota teiste võistlejate suuremeelsusele.
Võistelda võivad kõik soovijad. Arvestus
käib vanuserühmade kaupa ning mehed ja
naised eraldi. Võistlusklassid on: kuni 10
aastased, 11-16 aastased, 16-21 aastased,
täiskasvanud (21-55) ja seeniorid.

Miks jalgratas?
Pelgulinn on üsna keskkonnasõbralik elukoht. Siinsed elanikud soovivad
rahulikku ümbrust ja mõnusat olemist.
Suur osa sellise elukeskkonna loomisel on
ka lahedad liiklusvahendid. Selle all pean
silmas kergliiklusvahendeid – rulluiske, tõukerattaid, tasakaaluliikureid ja
loomulikult jalgrattaid. Pelgulinna Selts
soovib nüüd, Pelgulinna Muhemängudel,
jalgrattale senisest rohkem tähelepanu
tõmmata.
Tänapäeval on küll hästi palju erinevaid
kergliiklusvahendeid juurde tulnud, ent
vana hea jalgratas on ikkagi see, mis on
kõige selle aluseks ja mida kasutavad kõik
väikelapsest pensionärini välja. Öeldakse,
et kes on korra jalgrattaga õppima sõitnud, see seda enam ei unusta. Oma sündmusega Vägev Vänt tahame kindlustada,
et jalgrattasõit tõepoolest meeles püsiks
ja ühtlasi näitaks ka linnaisadele, et sellele
sõiduviisile tasub jätkuvalt panustada.

Tarabella tervitab
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Ent ka jalgrattaomanikud vajavad
mõningate vanade tarkuste meeldetuletamist. Sellepärast korraldame mitmeid
jalgrattaga seotud töötube – nii neid,
mis kõnelevad ratastega seotud liiklusreegleist kui neist, mis räägivad rataste
hooldamisest.

Lisaks vigursõidule on ka aeglussõiduvõistlus. Paarimeetrisel lauajupil tuleb
ühest otsast teiseni sõita nii aeglaselt kui
võimalik. Võidab see, kelle aeg on kõige
suurem. Aeg läheb kinni, kui rattur kasvõi
ühe rattaga üle laua serva maha sõidab.
Seegi võistlus peaks pealtvaatajaile ning
võistlejaile rõõmu ja elamusi pakkuma.
Osta, müü, vaheta või näita
Teeme kõik selleks, et inimesed, jalgrattafirmad ja jalgrataste tuunijad
tuleks Pelgulinna Muhemängudele oma
jalgrattaid näitama, müüma, ostma või
vahetama. Sügisene aeg on selleks üsnagi
paslik, sest siis saavad inimesed jalgrattad
talvevalmis seada, lastele suvega väikseks
jäänud jalgrattad aga ehk suuremate
vastu vahetada.
Kindlasti võib tuua müümiseks ka
lapseistmeid, jalgratta järelhaagiseid või
muudki jalgratastega seotut. Kindlasti
ei hakka me keelama ka tõukerataste,
tasakaaluliikurite või muu säärasega
kauplemist.

porikuu
Loodame heade inimeste abiga saada
kooliõuele ka jalgrataste näituse. Kel on
vähegi huvitavaid ja vahvaid sõidukeid
või nende lisavahendeid, võiks needki
Muhemängudele teistele uudistamiseks
tuua.
Kloun Ummi teeb ka üherattalisega
trikke
Päeva vaatemängulisusele lisab võlu
ka kloun Ummi esinemine. Kloun Ummi
näitab paljut, mida üks kloun oskama
peab, ent spetsiaalselt Pelgulinna
Muhemängude jaoks võtab ta välja ja
pühib tolmust puhtaks oma üherattalise
jalgratta. Kloun Ummi pidi monoratta
esinemised lõpetama, sest pikaajaline
tihe esinemine on jätnud tervisele oma
jälje. Aga pelgulinlaste rõõmuks võtab
kloun siiski oma üherattalise kaasa.
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Vägev Vänt sõltub meist endist
Me usume, et taolist jalgrattale pühendatud
sündmust on vaja. Arvame, et nii pelgulinlastel kui teistegi linnaosade inimestel on
huvi oma vanu või mingil põhjusel seisma
jäänud rattaid müüa või vahetada ning paljud
tahavad ka endale ratast osta. Mis oleks siis
veel parem kui tulla Muhemängudele rattaga
või minna sealt ära rattaga. See sõltub aga
sellest, kas Vägeva Vända algatajate kõhutunne on õige.
Loodame, et meil on õigus. Aga ainult teie
saate seda kinnitada. Tulge jalgratastega
kohale, tehke päev mõnusaks ja tooge ka
sõbrad jalgratastega kaasa. Meil on muidugi
veel hulgaliselt mõtteid, kuidas Vägevat Vänta
edasi arendada, ent see tuleb kõne alla siis,
kui esimene pääsuke on edukalt lendu läinud.
Üllar Luup

Kloun Sergei Fatkin
Meenutus eelmise aasta ühisest
tordisöömisest. Tookord oli tordi
pikkuseks rekordiline 5,75 m.
Kas sel aastal ületame?

Pelgulinna
pikim
küpsisetort
tuleb taas!
Trummi- ja tantsutrupp Kuku!
Trummi- ja tantsutrupp Kuku! on lõbus sõpruskond, keda ühendab armastus kuumade Lääne-Aafrika rütmide ja tantsude vastu. Trummarite ja tantsijate vaheline keemia vormub hoogsaks
showks, mis paneb kõigi põlved mõnusalt nõtkuma. Ole kohal ja
näed, et ka jahedas põhjamaises kliimas on võimalik suve oma
südames hoida!

Solidaarsus
Solidaarsus on 21. sajandi noortepunkbänd, mis on kokku klopsitud punkaritest üle kogu Harjumaa. Tegemist on kohati veidi terava ütlemisega, kuid samas hea maitsega (kes tuleb, saab teada).
Head vürtsi lisavad muusikale viiul ja akordion. Vanemale kuulajale
võivad põgusalt meelde tulla 80. aastad!

Pelgulinna Muhemängudel, 1.
oktoobril, soovime jälle panna
kokku Pelgulinna pikima küpsisetordi.
Hea pelgulinlane ja sõber, kui
sa tahad sellest ajaloolisest
sündmusest osa võtta, siis võta
omavalmistatud küpsisetort
Muhemängudele kaasa!
SELLEKS TOIMI JÄRGNEVALT:
tee tort alusele, mida ei soovi tagasi saada (nt kasuta
sobivas mõõdus fooliumi või
toidukilega kaetud tugevamat
papitükki). Tort tee suurusega
3x4 küpsiseruutu (Selga, Kalev
vms) ja kõrguseks kolm kihti.
Koostisainete osas ettekirjutusi pole peale selle, et see
võiks küpsisetordile kohaselt
magus olla. Võid katsetada uut
retsepti või jääda oma vana
hea töötava versiooni juurde.
Ja kindlasti kaunista tort oma
parema äranägemise järgi, sest
kõige ilusam küpsisetort saab
kohapeal ka ära märgitud! Seejärel ei jää muud üle, kui küpsisetort Muhemängudele kaasa
võtta ja anda see infopunkti.
Kõikide enne kella 17 kohale
toodud küpsisetortidest paneme kokku pika maiuspala, mille
hetkelise imetlemise järel kohe
ka ära tarvitame. Mmmmm...
Muhemängudel maiustamiseni!
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Sergei Fatkin

Sergei Fatkin on klounina estraadilavadel esinenud üle 50 aasta
Klounionu etendus lastele ja lastemeelsetele. Näha saab põnevaid mustkunstitrikke,
üheskoos tehakse öhupallidest loomakesi, sobiva ilma puhul
lennutatakse suuri seebipalle.

„NIMBY ehk mitte minu tagahoovis“.
Kahjude vähendamise keskuste, rahva seas
tuntud kui süstlavahetuspunktide rajamine
on tekitanud kohalikes elanikes vastakaid
arvamusi kõikjal maailmas. Hoolimata teenuse tõendatud efektiivsusest on elanike ja
poliitikute hoiakud keskuste osas tihtipeale
negatiivsed. Tuuakse näiteid juhtumitest,
kus keskuse vahetus läheduses on lapsed
leidnud maast kasutatud süstlaid ning
ollakse arvamusel, et süstlavahetus on osa
narkoturu soodustamisest või soodustab
narkootikumide tarvitamist. Paljuski iseloomustab sellist fenomeni suhtumine, et
osutage teenust kui tahate, aga mitte minu
elukoha lähedal. Sellele on rahvusvaheliselt
antud isegi termin – mitte minu tagahoovis
ehk NIMBY (Not In My Back Yard).

Narkootikumide tarvitamine ei
ole ainult sõltlaste probleem
Narkootikumide tarvitamist tunnistab 20%
elanikkonnast ning see ei ole aastatega
muutunud. Kõige rohkem tarvitavad
narkootikume noored vanuses 18-24 ning
peamiseks tarvitatavaks aineks on kanep.
Narkootikume süstivaid inimesi on Eestis
hinnanguliselt 9000. Võrreldes 2000ndatega on see arv oluliselt vähenenud, kuid selle
üle ei ole põhjust rõõmu tunda, kuna selle
languse taga on püsivalt kõrge üledooside
arv. Rekordarv inimelusid kaotas Eesti
2012. aastal, kui üledoosi suri iga kahe
päeva järel üks inimene.
Kuigi eelkõige püütakse maailmas
narkootikumide tarvitamist ennetada, siis
hoolimata kõikidest pingutustest ei suuda
kõik narkootikumide tarvitamisest loobuda.
Sellisest pragmaatilisest lähenemisest
tingituna on loodud kahjude vähendamise
teenus ehk tegevused, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisega, sh
süstimisega kaasnevate riskide maandamisele. Üheks kahjude vähendamise alaseks
tegevuseks on selliste vahendite nagu
süstlad ja kondoomid tasuta kättesaadavaks tegemine, kuid mitte ainult. Teenuse
osadeks on ka teabe levitamine, üledooside
ennetamine, nõustamine riskikäitumise vähendamiseks ning motiveerimine
narkootikumide tarvitamisest loobuma (sh
ravivõimaluste tutvustamine ning ravile
suunamine) ja palju muud.
Peamised süstimisega kaasnevad terviseriskid on vere kaudu levivad nakkushaigused. Eestis on 90% narkootikume süstivatest inimestest nakatunud C-hepatiiti ja
58% on diagnoositud HIV. Ainuüksi HIV ravi
läheb riigile maksma üle 10 miljoni euro
aastas. Sellele lisanduvad teiste kaasuvate
haiguste ravikulud, sotsiaalabi ning muud
teenused. Nakkushaiguste levik riskirühmades paneb ohtu ka ülejäänud elanikkonna tõstes üldist nakatumise riski.
Narkootikumide süstimisega kaasnevad
ka kulud, millele tihti ei mõelda – näiteks
politsei ja kohtute tööga seotud kulud
ja paljud teised. Need kulud jäävad riigi
ja maksumaksjate kanda. Narkootikume
süstival inimesel on päevas vaja narkootikumide hankimiseks vähemalt 50 eurot,
tihti rohkem. See tähendab, et aastas

tasuvad narkootikumide süstijad diileritele
vähemalt 165 miljonit eurot, tõenäoliselt
aga kuni kaks korda rohkem. See raha tuleb
meie taskutest.
Kahjude vähendamise teenused aitavad
meil erinevaid narkomaaniaga seotud
kulusid oluliselt vähendada. Näiteks
Austraalias läbiviidud uuringud näitasid,
et iga kahjude vähendamisse investeeritud
dollar aitas kokku hoida 21 dollarit, mis
oleksid kulunud tagajärgedega tegelemiseks, kui teenuseid ei oleks. Samuti
näitavad rahvusvahelised uuringud (99
linnas läbiviidud analüüs), et linnades, kus
pakutakse süstlavahetusteenuseid väheneb
HIV-i nakatumine 19% võrra aastas. Samas
kui linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see
8% aastas.
Narkootikume süstivate inimeste riskikäitumist on võimalik mõjutada. Selleks on
oluline kohelda abivajajaid inimlikult ning
suhelda inimestega neile oma isiklikke
väärtushinnanguid peale surumata. Andes
narkootikume süstivatele inimestele puhast süstimisvarustust, nõustades kuidas
tagada enda ja teiste turvalisus, testides
neid süstimisega kaasnevate haiguste
suhtes ja neid haigusi ravides, vähenevad
nii ohud kui ka kulud, mis narkootikumide süstimisega kaasnevad. Kahjude
vähendamise spetsialistide avatud ning
mõistev suhtumine annab võimaluse luua
tarvitajaga usalduslik suhe, mis omakorda
annab võimaluse motiveerida teda pöörduma sõltuvusravile. On leidnud kinnitust, et
kahjude vähendamise keskusi külastavad
narkootikumide süstijad pöörduvad viis
korda rohkem ravile, kui need, kes kahjude
vähendamise keskuse teenuseid ei kasuta.
Selline keskus on sageli kohaks, mille
kaudu narkootikume süstivad inimesed
pääsevad ligi tervishoiu- ja sotsiaalteenustele.

Kas osutada teenust läbi
keskuse ehk „punkti“ või teha
seda „mobiilselt“?
Kahjude vähendamise teenust osutatakse Eestis mitmel erineval viisil – meil
on püsivad ehk statsionaarsed kahjude
vähendamise keskused (selle ühe osana
süstla- ja nõelavahetuse teenus), mobiilne
ehk väljatöö teenus, koju toimetamise
võimalus, samuti nö tarbijalt-tarbijale
lähenemine. Kahjude vähendamise keskust
ei ole võimalik teiste väljatoodud teenuse
osutamise vormidega asendada põhjusel, et
keskuses saab pakkuda erinevaid teenuseid
koos – nõustamist, nakkushaiguste suhtes
testimist, puhta varustuse jagamist, esmast
terviseabi jpm.
Küll aga soovitatakse maailmapraktika
kohaselt pakkuda teenust erinevatel
viisidel paralleelselt, kuna erinevatel
viisidel jõutakse erinevate sihtgruppideni. Nii kasutavad väljatöötajate teenust
rohkem nooremad ja kõrge riskiga süstijad,
samas kui kahjude vähendamise keskust
külastavad pigem pikaaegsed madalama
riskikäitumisega tarvitajad.

Eelmisel aastal külastati Eestis kahjude
vähendamise keskusi 129 719 korral.
Korduvalt kasutas teenust ligi 5550 klienti,
uusi kliente tuli juurde 649. Teenus jõuab
hinnanguliselt 60% narkootikume süstivatest inimestest. Siinkohal toome välja, et
kasutatud süstalde ja nõelte tagasi toomise
protsent on nii keskuseti kui piirkonniti
erinev ning jääb vahemikku 45%-80%.
Kõige vähem tuuakse Tallinnas kasutatud süstlaid ja nõelu tagasi läbi väljatöö
teenuse osutamisel põhjusel, et tänaval
süstalt või nõela vahetama tulija kohtab
väljatöötajat tihti n-ö „juhuslikult“ ning
seeläbi ei oska või ei julge ta kaasa võtta
kõiki kasutatud süstlaid, mis tal muidu
anda oleks.

Kas kahjude vähendamise
keskuse rajamine vähendab
piirkonna elanike turvalisust?
Kõikides riikides ollakse kahjude vähendamise keskuse (sh süstla ja nõelavahetuse teenus) rajamisel piirkonda kõige
enam mures laste ja enda turvalisuse
pärast. Tuuakse välja, et keskuse rajamise
tõttu kannatab nii laste kui täiskasvanute
turvatunne ning ka üldine turvalisus läbi
süütegude, sealhulgas kuritegude kasvu
piirkonnas.
Tartu Ülikooli poolt läbi viidud hälbiva
käitumise uuringus toovad 7.-9. klassi
lapsed välja, et kõige enam on nad 2014.
aastal langenud koolikiusamise ohvriks
(22%), millele järgnevad vargus (21,7%),
kallaletung (7,3%) ja röövimine (2,5%).
Vastavalt antud uuringule oli 12,7% kallaletungijatest ja 28,9% röövimise sooritajatest alkoholijoobes, narkootikumide mõju
all oli 3,6% kallaletungijatest ja 10,6%
röövijatest. Seeläbi on statistiliselt palju
suurem tõenäosus, et laps kannatab pigem
koolikiusamise all kui satub kalletungi või
röövimise ohvriks. Samuti on kalletungi
või röövimise puhul kaks korda suurem
tõenäosus, et seda teeb pigem alkoholijoobes kui narkojoobes isik.
Samuti toovad piirkonna elanikud välja hirmu nakatuda mahavisatud süstalde kaudu
nakkushaigustesse. Kuigi tõenäosus maast
leitud kasutatud süstla kaudu nakatuda on
olemas, on see risk siiski oluliselt väiksem
kui üldiselt arvatakse. Risk on väike, kuna
mitte kõikides leitud süstaldes pole viirust,
HI-viirus hävib välikeskkonnas väga kiiresti
ning enamus leitud süstalde tõttu saadud
vigastusi on nii pinnapealsed, et nakatuda
pole võimalik.
Maailmapraktikas on hoolikalt uuritud,
kas taolise keskuse rajamisega kaasneb
süütegude (väärteod ja kuriteod) kasv või
mitte. Enamus teadusartikleid kinnitab, et
keskuste loomine süütegude arvu ei tõsta,
kuid seda juhul, kui teenuse osutajad on
piisavalt kvalifitseeritud ning oskavad enda
„klientuuri“ õigesti suunata ja nõustada.
See aga ei tähenda, et keskuse avamisel ei
tasuks olla eriti hoolikas ja ettevaatlik – on
ilmne, et vastavat sihtrühma hakkab antud
piirkonnas nägema rohkem, milletõttu
on kogukonna teavitamine ning teenuse
tutvustamine oluline.
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Keskuse mitterajamine ei vähenda piirkonna probleeme.
Kahjude vähendamise teenustega kaasnevaid probleeme ning nende esinemise
tõenäosust on põhjalikult ning mitmekülgselt uuritud. Kuigi arvamusi ja lähenemisi on erinevaid, ollakse ühel meelel,
et kahjude vähendamise keskuse mitte
rajamine või sulgemine ei lahenda elanike
poolt välja toodud probleeme. Nn „süstlavahetuspunkte“ rajatakse piirkonda, kus
narkootikume süstivad inimesed kõige
rohkem elavad, liiguvad või tegutsevad, et
neil oleks lihtne teenust kasutada. Seetõttu
on tõenäosus, et narkootikume tarbinud
inimesega antud piirkonnas kokku puututakse, ka ilma keskuse rajamiseta suur ning
ettevaatusabinõud tuleks kasutusele võtta
ka ilma keskuse rajamiseta.

On mõistetav, et kahjude vähendamise
keskuse rajamine on piirkonna elanikele ebameeldiv ning tekitab hulgaliselt
küsimusi ja hirme. Elanike soov teada,
miks teenused peavad asuma just nende
piirkonnas ja mitte mõnes teises, on samuti
mõistetav. Eestis ei ole veel välja kujunenud
hea tava, kuidas kogukonnale selgitada
kahjude vähendamise teenuste olulisust
piirkonnas ning kaasata kogukonda otsuste
tegemisse. Kui me tahame lahendada ühiskonnas narkomaania probleemi ning leida
parimad võimalused abivajajatele teenuste
pakkumiseks, on vajalik kõikide osapoolte koostöö. Seetõttu on oluline pöörata
järjest rohkem tähelepanu ka kogukonna
teavitamisele.
Aljona Kurbatova, Pille Luiga
Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste
ja narkomaania ennetamise osakond

Kutsume asjast huvitatuid osalema kell 14.30 - 16.00 toimuval arutelul “Narkomaan - kas oma või võõras”. Teemat
aitavad avada Aljona Kurbatova - Tervise Arengu Instituudist, Ene Tomberg - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist,
Marko Vaik - kogukonna kõneisik jt.
Kodu ohutuks enne
kütteperioodi
Päästeamet tuletab meelde peamised tegevused oma kodu ohutumaks muutmisel:
·
Enne kütteperioodi algust tuleb
kutsuda korstnapühkija, kes küttehooaja
alguseks kütteseadme korralikult puhastab. Eramajades võib kutsetunnistuseta
isik puhastada korstent, kuid vastavalt
seadusele on omanikud kohustatud kutsuma kutselise korstnapühkija iga viie aasta
tagant. Kortermajades, ridaelamutes ja
kõikides ülejäänud hoonetes peab korstnat
pühkima igal aastal kutseline korstnapühkija, kes tehtud tööde kohta akti väljastab.
Puhastamissagedus peab välistama
korstnas tahmapõlengu ohu.
·
Küttesüsteem peab paiknema põlevmaterjalidest, lae-, seina- ja katusekonstruktsioonidest ohutus kauguses. Võimalusel vali kütmiseks kvaliteetsed lehtpuu
halud. Sobivad ka okaspuu ja pinnud, kuid
nende kasutamisega tuleb ka küttekeha tihemini hooldada. Olmepraht ning värvitud,
immutatud või muul viisil kemikaalidega
töödeldud puitmaterjal ei sobi kütmiseks.
Puidus ning prahis olevad kemikaalid
talletuvad küttekolde seintele.

·
Prahi ladustamine maja seinte ääres
ja läheduses on äärmiselt tuleohtlik .
·
Tuletame meelde, et traagiliste tuleõnnetuste vältimiseks ei tohi teise tuppa
magama minna või kodust lahkuda samal
ajal, kui pliidil valmib toit.
·
Suitsuandur on kohustuslik igas
kodus, seda juba aastast 2007.
·
Tikud ja tulemasinad pole mänguasjad, need tuleb paigutada lastele kättesaamatusse kohta.
·
Kodus kasutatavad kemikaalid tuleb
laste eest ära panna.
·
Lapsele peab selgeks õpetama oma
koduse aadressi, et vajaduse korral saaks
ta hädaabinumbril 112 abi kutsuda.
·
Vaadake koos perega üle kõik
võimalikud väljapääsud, veenduge, et need
oleks seestpoolt hõlpsasti avatavad ning
kasutamiseks piisavalt turvalised.
Paimat soovides,
Barbara Lichtfeldt
Päästeameti Põhja päästekeskuse
ennetusbüroo vanemspetsialist
barbara.lichtfeldt@rescue.ee
5558 8183 (646)
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Uus jalgpalliklubi kutsub Põhja-Tallinna noori trenni
Septembri alguses tegevust alustanud
Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi esimesel
treeningul osales koguni 104 noort spordihuvilist, mis klubi peatreeneri Tarmo
Rüütli sõnul ületas klubi eestvedajate
ootused.
Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi peatreener
Rüütli sõnas, et uut klubi asutades on alati
väga raske huviliste arvu prognoosida,
kuid üle 100 kohaletulnud 6-14aastase
noore poisi ja tüdruku andis kindlust, et
klubil on Põhja-Tallinnas kindel koht.
„Särasilmsed lapsed andsid ka meile palju
lisaenergiat ning loodame, et see elevus
jääb pikaks ajaks,“ lausus Rüütli. Päev
hiljem liitus veel mitukümmend uut noort
ning klubi seab eesmärgiks pakkuda aasta
lõpus igapäevaseid treeninguid vähemalt
150-le Põhja-Tallinna noorele.
Tarmo Rüütli kõrval asus klubis ametisse ka teine väga suurte kogemustega
treener, varem FC Levadias töötanud
Urmas Hepner ning nooremtreenerid
Aleksei Naariste, Frank Sumberg, Vladimir
Batanov, Karl Karimõisa, Mairon Pihor ja
Jevgeni Rodionov. Lisaks on klubiga liitumas veel mõned treenerid, nii et sellega
kuulub klubi Põhja-Tallinna suuremate
spordiorganisatsioonide hulka.
Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi soovib olla
kogukonnale oluline partner. Selle märgiks osteti endise Ranniku Gümnaasiumi
(Kari tn 13) staadionile uued väravad ning
paigaldati olemasolevatele väravatele
võrgud.
Uue klubi asutamise eestvedaja, 2002.
aastal edukalt jalgpalliklubile Tallinna
Kalev aluse pannud Raimo Nõu ütles, et
klubi asutamise põhjuseks on soov luua
Põhja-Tallinnas mitmekülgne ja kogukonnas oluline spordiklubi. „Meie kodukohas puudub klubi, mis pakuks noortele
põnevaid treeninguid kui ka omaks
ambitsioonikat, kogukonda ühendavat ja
Põhja-Tallinna Eesti spordikaardile toovat
esindusmeeskonda,“ selgitas Nõu. „Kui
Sõle uues spordikompleksis löödi kopp
maasse, sai selgeks, et uus staadion vajab
uut ja nii noortele kui täiskasvanutele

head jalgpallitegevust pakkuvat klubi.“
Klubi peamiseks treeningpaigaks on
septembris ja oktoobris endise Ranniku
Gümnaasiumi (Kari tn 13) staadion, kuid
samuti toimuvad treeningud Karjamaa
Põhikooli (Kopli tn 92) staadionil. Oktoobri
lõpus-novembri alguses peaks valmima
Sõle Spordikompleksi jalgpalliväljak
ning siis loodab klubi kolida treeningud
sinna, sest Sõle tänava jalgpalliväljakule
paigaldatav hall annab noortele suurepärased tingimused. Septembris ja oktoobris
on klubi treeningud tasuta, alates 1.
novembrist on 6-7 aastastel treeningtasu 20 eurot, 8-11aastastel 25 eurot ja
12-14aastastel 30 eurot kuus.
Klubil on loomisel oma logo, internetikülg
ja kõik muu korraliku klubiga kaasaskäiv.
Senikaua saavad huvilised kõige operatiivsemat infot klubi Facebooki lehelt
www.facebook.com/pohjatallinnajk kui ka
ajutiselt koduleheküljelt www.trenn.ee.
Samuti saab nii eesti kui vene keeles infot
treeningute kohta telefoninumbril 5685
2005. Ootame kõiki Pelgulinna poisse ja
tüdrukuid meiega liituma!

Läks lahti! Põhja-Tallinna JK kutsub lapsi jalgpalli mängima.
Margus Kupp/Jalkafoto.com

Ristiku tänav

Sabiine Saaliste
Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi
Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi treeningajad
endise Ranniku Gümnaasiumi staadionil
(Kari tn 13):
6-7 aastased: T 18.00-19.00, N 18.0019.00
8-9 aastased: E 18.00-19.30, K 18.0019.30, R 18.00-19.30
10-11 aastased: E 16.30-18.00, K, 17.3019.00, R 16.30-18.00
12-14 aastased: E 17.30-19.00, T 16.3018.00, N 16.30-18.00, R 18.00-19.30

Pelgulinna
peaväljaku
eskiis

1.

2.

1. Kohvik koos
välikohvikuga, avatud
mõlemas suunas

3.

3.
Treeningajad Karjamaa Põhikooli staadionil (Kopli tn 92):
6-7 aastased: T 15.30-16.30, N 15.3016.30
8-9 aastased: E 14.30-16.00, K 15.0016.15, R 15.00-16.15
10-11 aastased: E 16.00-17.30, K, 16.0017.30, R 16.00-17.30

2. Kahepoolne
infotahvel
3 2-4 parkimiskohta

4.

4. Statsionaarne
jõulukuusk, mille
ümber olev roheala
peaks olema
läbimõõduga 8-10m
(hetkel on 5m)

6.
7.

Milline peaks olema tulevane Pelgulinna peaväljak
Kolde puiesteel?

2. Olemasolev Ristikheina kohvik tuleks
ehitada ümber nii, et see oleks avatud
nii peaväljaku kui Ristiku tänava poole.
3. Ristiheina kohviku klientide ja Kolde
lasteaia vanemate autode parkimiseks
tuleks puiestee mõlemasse serva rajada väljaku äärde 2-3 parkimiskohta.
4. Ristiheina kohviku taga peaks asuma
kahepoolne asumi infotahvel, mille
lahenduse puhul võiks võtta eeskuju
juba teistesse asumitesse paigaldatud
infotahvlitest.

6.

Kolde puiestee

On oluline, et Kolde puiesteel asuvast
väljakust kujuneks tõesti Pelgulinna
peaväljak. Koht, kus pidada asumipidusid,
kohtuda sõpradega, veeta vaba aega.
Selleks peaks peaväljaku kujundamisel
lähtuma järgmistest ettepanekutest.

1. Täna värskelt asfalteeritud plats peaks
olema suuremas osas kaetud murukiviga.

Kolde puiestee

Pelgulinna elanike seas viidi suve hakul
läbi netiküsitlus, kus sooviti teada, millisena tahetakse näha tulevast linnaosa
peaväljakut Kolde puiesteel. Jutt käib
tänavu asfaltiga kaetud platsist Ristikheina kohviku taga. Küsitluse tulemuste
põhjal koostas Pelgulinna Selts omapoolse
nägemuse asumiväljakust.

5.

5. Lisaks juba olemasolevale Pelgulinna jõulukuusele tuleks
keset platsi rajada anduritega valgustatud purskkaev,
mida võiks kaunistada skulptuur.

6. Konteinerhaljastus
koos teisaldatavate
pinkidega
7. Plats asumiürituste
korraldamiseks,
ideaalis kaetud murukivi, mitte asfaldiga
5m

6. Väljaku äärtes oleks konteinerhaljastus.
Pelgulinna Seltsi esindajad andsid oma ettepanekud septembri
alguses üle ka linnaosavanemale. Selts on huvitatud rääkima kaasa
väljaku planeeringu koostamisel. Kindlasti tuleb sel teemal korraldada ka avalik arutelu.
Jaak Juske
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5. Platsi tasapinnal
olev anduritega
üllatuspurskkaev
koos valgustuse ja
skulptuuriga, millest
saaks pelgulinlaste
kohtumispaik
a la Suudlevate
Tudengite purskkaev
Tartus

Detsembriks peaks nägema trükivalgust
Jaak Juske koostatud Pelgulinna ajaloost
rääkiv raamat. Järgnevalt toome teieni ühe
peatüki sellest raamatust.

Tallinna oma majad Pelgulinnas

see kuni nõukogude okupatsiooni alguseni.
Pelgulinnas leiame Tallinna-tüüpi kortermaju peamiselt Heina, Telliskivi, Roo, Orase,
Taime, Ristiku, Saue ja Söödi tänava äärest,
samuti Paldiski maantee ja Sõle tänava
nurgalt. Üksikuid veel mujaltki.

Lenderi-tüüpi majade edasiarendusena
sündis Esimese maailmasõja eelõhtul teine
kohalik kortermaja tüüp nn Tallinna maja,
mille hiilgeaeg jääb 1930. aastatesse.

Tallinna majade edasiarendusena püstitati
veel esimesel nõukogude aastal enne sõda
lihtsamaid, nn rahvakortereid Sitsi mäele
ja Majaka tänava äärde. Samuti Pelgulinna
Nisu ja Rukki tänava raudtee-poolsesse
ossa.

Eenduva kivitrepikojaga 2-3 korrusega
puitmaju kerkis erinevate arhitektide
projektide järgi igasse Tallinna eeslinna.
Täna on neid alles 500 ringis. Suuremal
hulgal Kalamaja, Pelgulinna, Lilleküla,
Torupilli, Kassisaba, Uue Maailma, Kadrioru
ja Veerenni asumis. Kõik need alad on
miljööväärtuslikena kaitse all.

Võrreldes Lenderi-tüüpi majadega on
Tallinna majad suuremad ja sealsed korterid
avaramad. Tihti ehitas majaomanik alguses
tänava äärde Lenderi-tüüpi maja ja hiljem
jõukust kogudes hoovi juba Tallinna-tüüpi
maja.

Esimesed kivitrepikojaga puumajad ehitati
Kopli liinidele juba 1912. aastal. Tõelise
hoo sai Tallinna-tüüpi majade ehitus aga
sisse 1920. aastate teises pooles ja kestis

Uuel Eesti ajal on ehitatud tihti korterid ka
keldrisse, kus algselt pesuköök ja teised
abiruumid asunud on. Samuti on rajatud
lisaeluruume pööningukorrusele.

Tallinna-tüüpi maja ehitus 1930. aastatel Oskari, nüüdse Ristiku tänava ääres

Pelgulinna Gümnaasium alustas uut kooliaastat
1. septembril alustas Pelgulinna Gümnaasium uut kooliaastat kahe põneva
aktusega ja videoblogiga. Esimene aktus
toimus kooli sisehoovis, kus osalesid
2.-11. klasside õpilased. Häid mõtteid ja
soove jagasid Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid ja Pelgulinna
Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur. Lisaks
muusikalised vahepalad õpilaste poolt.
Teisel aktusel osalesid 1. ja 12. klasside
õpilased. Käesoleval aastal alustas kooli
93 esimese klassi õpilast. Aktus toimus
traditsioonilise aulasse sisenemisega,

kus abituriendid võtsid oma käekõrvale
väikesed kooliõed ja -vennad. Sellele
järgnes aabitsate jagamine ja südamlik
näidend erinevate muinasjututegelastega, keda etendasid 12.klasside õpilased.
Koolipäeva tegi eriti huvitavaks asjaolu,
et kõikidel õpetajatel oli võimalus teha
videoblogi. Peamiselt filmisid klassijuhatajad oma klassi käekäiku antud päeval.
Jäädvustati klassijuhatajatundi, aktustel
käimist ja teisi põnevaid kaadreid.
Videoblogi edastati Eesti Televisioonile ja
näidati Terevisiooni 2. septembri saates.

Aitäh, Pelgulinn!
Oktoobri esimesed päevad on ühtlasi viimased päevad NUKU teatrile meie armsas hubases asumis Pelgulinnas. Suur-suur tänu kõigile
pelgulinskitele, kes meile külla tulid (p.s – tervitused ületeenaabritele Auna tänaval, kes oma lapsed vist pea igal nädalavahel meie juurde
saatsid!).
Teie juures oli väga mõnus, aga nüüd kolime tagasi vanalinna, kus meid ootab uus suur saal ja jätkuvalt palju vahvaid teatrimesid.
Ärge meid unustage, sest asume ju Pelgulinna külje all, Balti jaamast peaaegu üle tee. Kindlasti tulge 13. novembril, kui on teatrisaali
avapäev ja lavatagused ekskursioonid uues hoones ning kevadel teatri 65. sünnipäevale! Muide, jõulukuul kõnnivad teatris ringi elevant ning
kummitus, lavastustes „Mustkunstniku elevant“ ja „Ahhaa, kummitab!“.
Sügav kummardus ja järgmiste kohtumisteni!
Teie NUKU teater ja muuseum.
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Mitmetahuline Pirados
Pelgulinna Selts kohtus augusti viimasel
päeval Pirados Brand’i asutajaliikme Renega
(28), et lähemalt teada saada, kuidas
Pirados alguse on saanud ning millised on
tulevikuplaanid.
P irados Brand’i alguseks võib lugeda 2009.
aasta üht suvepäeva, kui varasema ettevõtluskogemusega ja väljakutseid otsival

Renel tuli idee luua täiesti uus riietebränd.
Koos lapsepõlvesõbra Big Moraga (Oliver), kes on ühtlasi Piradose logo autor,
valmistati esimesed 200 särki. Kindlat
veendumust laiema müügiga algust teha
ja reaalset poepinda otsima hakata andis
sõprade/tuttavate tunnustus ja särkide kiire
läbimüük. Lisaks r iietele tehti tätoveeringuja tänavakunsti ning muusikat. Tänaseks
töötab Piradoses neli nõutud tätoveerijat

2016

pigem aeglasem, kuid sedavõrra kindlam
laienemine. Aastast 2013 on bränd oma
kindla koha leidnud Soome turul ja peagi
sisenetakse ka Itaalia ja Hispaania turule.
2015. aasta sügisel tehti turu parema ettekujutuse saamiseks Belgiani ulatuv ringreis.
Loodi kontakte erinevate turustajatega
ja saadi ühtlasi kinnitust, et Tallinnas
on tänavakunsti valdkonnas veel palju
arenguruumi võrreldes mõne muu Euroopa
linnaga. Näiteks Vilniuses ja Berliinis on
kvaliteetne ja ilus tänavakunst linnaruumis
nähtaval kohal ja selle tegemine linnavõimude poolt reguleeritud.
Piradose tiimil on plaan leida Tallinnas
legaalseid joonistamiskohti. Käidud on
Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses, et antud
plaan ühel päeval teoks teha. Eesmärgiks
oleks linnaruum muuta põnevamaks ning
andekad tänavakunstnikud saaksid siis
oma loomingut eksponeerida. Hetkel pole

kokkulepet saavutatud ja osalt just sel
põhjusel tekivad majaseintele mittelegaalsed joonistused.

mida toetab mõnusalt tummine bass.
Plaadile on lisanud värvi mitmed tuntud
külalisesinejaid nii kodumaalt kui ka
näiteks Soomest ja Indiast.

“Suve ilusaim päev” ja “Teetööd”,
millest viimasele laulule vändatud lõbus
video osaleb ka hetkel ETV2 kodumaiste
videote edetabelis Eesti top7.

K õige kõrvalt peab Pirados oluliseks
kogukonna toetamist. Viimasel kahel aastal
jõulude paiku on Sten-Martin Sinisaare
eestvedamisel Pirados läbi viinud ürituse ’’Heategu Sinu nahal’’, mille raames
saavad kliendid eelneva kokkuleppe alusel
endale tätoveeringu teha ning saadud tulu
annetatakse Peeteli kiriku noortele. Samuti
on Soome tuttavate kaudu tehtud kirikule
teisigi annetusi.
Brändi taga on ühtehoidev ja tugev sõpruskond, kes on väljas samade põhimõtete
eest ja tegutsevad hingega. Võib öelda, et
Pirados Brand pole mitte ainult puhast Eesti,
vaid täpsemalt Pelgulinna päritolu.
www.piradosbrand.com

ja lisaks tegutseb mitu graffitikunstnikku.
Toimekate kunstnikega on võimalik kohtuda
1. oktoobril Pelgulinna Gümnaasiumi hoovis.
Tattoo ja kunstisalong asub Rohu ja Telliskivi
tänava nurgal ning riiete esinduskauplus
Tehnika tänaval.
A lgusaastatel oli ettevõttel huvi riiete edasimüügiga kiirelt ja paljudesse kohtadesse
jõuda. Praeguseks eesmärgiks on võetud

Bombillaz
Legend räägib, et Bombillaze nimeline
bänd sündis Päikese pillatud tulesädemetest emakese Maa rõõmuläteteis.
Kroonika kirjutab ka sellest, et pikki
aastaid on selle ansambli isehakanud
muusikarüütlid rännanud mööda maailma neid allikaid otsides ja avastades.
Lähikontaktid senitundmatute rahvaste,
tihtipeale ohtlike esindajatega, on peale
veidra välimuse ja treenitud seedimise
kinkinud vennaskonnale ka võrratu
kultuurikogemuse, mida oma rahvaga
jagada.
Legend legendiks, aga ajalugu väidab, et
Bombillaze esimene üllitis ehk singel
nimega “Raggamasta” ilmus aastal 2007
ereda komeedina Maarjamaa muusikataevasse ja pälvis koheselt ka sedavõrd
suurt tähelepanu, et värsket kodumaist
muusikat alati propageeriv raadiokanal
Raadio2 omistas sellele Aasta Demo
tiitli. Sellele järgnes mitu aastat tihedat
kontserttegevust ja oma esimese kauamängiva plaadini jõudis Bombillaz alles
2010 aastal. Tänaseks on Bombillazelt
kauamängivaid plaate kolmeaastaste
vaheaegadega ilmunud kolm: “Uus usk”
(2010), “Maailm on pöörane” (2013) ja
“Hype” (2016).
Bombillaze muusika on vürtsikas segu
paljudest maailmamuusikažanritest.
Nagu on maininud ansambli frontman
KillBaba: “Me ei soovi oma muusikat stiililiselt piirata ja kui leiame erinevatest
muusikakultuuridest põnevaid elemente,
siis rikastame oma loomingut nende
abil suurima heameelega.” Bombillaze
muusikas võib leida mõjutusi nii Kariibi
mere rahvaste juurest (Reggae), India

muusikakultuurist (Bhangra, Rajasthani
folk) kui ka Aafrika rütmimaailmast. Kõik
ansambliliikmed on võimekad ning mitmekülgsed instrumentalistid ning igaüks
neist lisab Bombillaze helipilti oma näo ja
hinge. “Meil pole vahet kus esineda” lisab KillBaba. “Oleme suutelised vastavalt
vajadusele ehitama oma kava üles nii, et
see sobiks nii jazzklubisse, reggaepeole,
pereüritustele, hiphop peole, folgile kui
ka suurele rockfestivalile ja seda kõike
lahedalt, ilma Bombillaze nägu kaotamata
ega mingitki hinnaalandust tegemata!”
Bombillazesse kuuluvad Kill Kaare aka
KillBaba (vokaal), Tõnis Leemets (kitarr),
Tanel Liiberg (basskitarr), Arno Kalbus
aka Ornu Maharaj (trummid, tablad) ja
Kristjan Jõemägi (perkussioon, harmoonika). Tihedat koostööd teeb ansambel
ka Soome juurtega saksofonisti Arto
Moisalaga.
Bombillaze laulude sõnum on vahe, humoorikas ning kannab endas kogu bändi
valdavat positiivset maailmavaadet. Selles võib leida nii pildikesi rännuteedelt,
eneseotsingut, -irooniat kui ka kübeke
aktuaalset ühiskonnakriitilist joont.
Lisaks tihedale esinemisgraafikule
Maarjamaa pinnal on Bombillaz korduvalt
andnud kontserte ka välismaal, millede
hulgas eredate pärlitena jäävad meelde
kaks värvikat kontserttuuri Indias 2014
ja 2015 aastal.
Käesoleva suve alguses nägi ilmavalgust
Bombillaze kolmas kauamängiv “Hype”.
Bänd tänab kõiki, kes seda plaati
Hooandja vahendusel toetasid! “Hype”
on tempokas maailmamuusikaplaat,

milles kaunisti peegeldub ansambli
tänane loominguline suund. Mõnus afrofunk, vahelduseks bhangrat, India folki,
reggaet ja ka kodumaisest pärimusest
inspireeritud muusikat. Plaadimaterjali
iseloomustavad ka kirglik flow, tulised
rütmimustrid, ja meisterlikud soolod,
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Tuntumatest lauludest on raadio- ja telekanalite etrisse jõudnud “Tule valgus”,

Galerii Positiiv elab tegusat elu
Galerii Positiiv on nüüdseks Roo 21a aadressil tegutsenud pool aastat. Selle aja sisse on
mahtunud kuus näitust, neli fotokoolitust
ja tuhatkond toredat kohtumist galerii
külalistega.
Oleme näidanud Annika Haasi „Lennukivaatlejaid“, reisifotograaf Silvia Pärmanni
Kagu-Aasia elanike elurõõmsaid portreesid, Pelgulinna päevadel nostalgilisi vanu
Pelgulinna fotosid Jaak Juske kogust, Vivian
Ainsalu looduses pildistatud must-valgeid
portreesid ja akte. Augustis võis näitust
vaatama tulla kasvõi südaöösel, galeriis
oli üleval aknanäitus Positiivi fotovõistluse
„Inimene. Linn. Kogukond“ võidutöödest.
Septembrikuu oli sündmusterohke. Galerii
Positiiv ja ajakiri Positiiv olid XI Disainiöö
festivali (12.-18.09.) satelliidid. Selle aasta
disainifestivali motoks oli redefining design
– disaini ümbermõtestamine. Teistmoodi
mõtlemist eeldas külastajatelt ka Positiivi
galerii näitus, Laura Kuuse installatsioon
„Flatland“ (6.09-2.10.16). Tegemist on

omamoodi tagurpidi fotonäitusega. Kunstnik sai inspiratsiooni kinnisvarakuulutuste
fotodest, mis teisenesid installatsioonideks
„kummitava“ tapeedi ja „häälitseva“
kraanikausiga. Laura Kuusk on Pelgulinnas
elav kunstnik, kes uurib oma loomingus
vaataja ja pildi omavahelisi suhteid ning
inimeste kollektiivseid fantaasiaid. Kunstnik
on näituse kohta öelnud: „See on kutse ehituspoodi, kinnisvaraportaali ja sisekujunduse klassikasse. Kuidas näeb välja unistuste
kodu? Mida väljendavad inimesed läbi oma
isikliku ruumi kujundamise?“ Näitust on
aidanud valmistada retked maitse, müügija ehitusmaailma.
27. septembril kell 17-20 osalesime Laura
Kuuse „Flatlandiga“ galeriide Tallinna
Teisipäeval. Tegemist on pealinna galeriide
ühise sariüritusega, kus osalevad galeriid
pakuvad eriprogramme ja hoiavad uksed
avatud tavapärasest kauem.
Positiivi galeriil on hea meel osa võtta
seitsmendast Eesti Fotokunstimessist, mis

Foto: Tuuli Mann. Vivian Ainsalu näituse “Terra incognita” külastamine oli väikese Pelgulinna tüdruku Meri elu
esimene kunstinäitusel käimise kogemus.
toimub Telliskivi loomelinnaku Rohelises
saalis 30.09.-2.10.16. Esindame messi
näituse sektsioonis Vivian Ainsalu ja Philip
Solovjovi loomingut. Publikuprogrammis
(1.10. kell 14.00) tutvustab fotograaf ja Positiivi kaasautor Reet Sau retrokaameraid,
näitab nendega tehtud pilte ja räägib kuidas
vanade, kapriisse iseloomuga apraatidega
käituda. Messi kohta saab lugeda: www.
fotokuu.ee/fotokunstimess/
Olete alati külla oodatud pilte vaatama
ja muljeid vahetama! Galerii on avatud
tööpäevadel orienteeruvalt kell 12-18,
muul ajal kokkuleppel (kristel@positiiv.ee).
Näituste info leiab: positiiv.ee/galerii

Foto: Annika Haas. Laura Kuusk “Flatland” Positiivi galeriis
6.09.-1.10.16

Kristel Schwede, galerist ja kirjastaja

Foto: Kristel Schwede. Spanjel Elsa on Pelgulinna elanik.
Positiivi galeriisse on külla oodatud ka sõbralikud ja viisakad koerad.

TÄNAME PELGULINNA
MUHEMÄNGUDE TOETAJAID:

JIMMY
Pelgulinna
Gümnaasium
Pelgulinna Gümnaaisumi direktor Tõnu Piibur sõidutab Muhemängude päeval 1. oktoobril
kella 12.00-19.00 kõiki huvilisi selle nõukaaegse marsruuttaksoga RAF 2203 Latvija liinil
Pelgulinna Gümnaasium Kolde puiestee.

Pelgulinna Muhemängude kulusid
ja kirju saab aidata katta, annetades Pelgulinna Seltsi arvele:
SEB 10052031153003, MTÜ Pelgulinna Selts
Tallinn, Õle 1
www.pelgulinnaselts.ee
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Kontakt:
Pille-Maris Arro
tel: 5163235
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