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Jõuludest ja Kristuse sünnist,

Kui Hieronymus aastal 385 pKr 
Petlemma tuli, kõrgus sünnigroti 
kohal juba keiser Constantinuse tore 
basiikila. 34 aastat elas pühak väike-
ses kongis Sünnikiriku lõunapoolses 
külglöövis. Tal oli aega kõiki paiku 
põhjalikult uurida. Ühes kirjas oma 
sõbrale Nola Paulinusele kinnitab 
ta vana pärimust keiser Hadrianuse 
järgsest ajast: „Hadrianuse päevist 
kuni Constantinuse valitsemisajani, 
umber 180 aastat, austati surnust 
ülestõusmise paigas Jupteri kuju 
ja Ristikaljul Venuse marmorkuju, 
mis olid paganate poolt sinna üles 
pandud. Petlemmale heitis varju 
Adonise hiis ja koobas, kus kunagi 
nuttis lapsena tasakesi Jeesus, nuteti 
taga Venuse armsama.“ 
Seega võis keiser Constantinus, kui 
ta hakkas aastal 326 pKr sellele ko-
hale Sünnikirikut ehitama, tugineda 

kindlale pärimusele. 
Juba 333.aastal pKr regisreerib 
Bordeaux’ palverändur oma kuivas 
reisikirjelduses asjaolu: „Sinna, kus 
sündis Issand Jeesus Kristus, on Con-
santinuse käsul ehitatud basiilika.“
Sellest ajas pärineb ka meieni jõud-
nud teadmine Issandailmumisepüha 
eelõhtu, 5.jaanuari pidustustest, 
mil Jeruusalemma piiskop suundus 
oma kogudusega Petlemma, et öisel 
pidustusel Kristuse sünnipaigas ülis-
tada Jumala epifaaniat – ilmumist. 
Oma teadmses varakristlikust 
jumalateenistusest ja liturgiast 
võlgneme naispalverändur  Aethe-
riale. Aetheria kirjeldustest on näha, 
et ta on jälginud pühasid toiminguid 
pingsa tähelepanuga, sageli seesmse 
liigutusega, kuni viimsete üksikas-
jadeni ja kõrvalseikadeni. Kahjuks 
ei ole tema kirjeldused täiskujul 

tänaseni säilinud. Kirjutise fragmen-
dist leiame järgmst: “Petlemmas 
pidutsevad sealsed preestrid ja kog 
kleerus ja mungad, kes sinna on 
määratud, kõik kaheksa päeva iga 
päev samasuguse pühadetoreduse ja 
pühaderõõmuga. Sest alates sellest 
tunnist, kui kõik öösel Jerusalemma 
tagasi pöörduvad, peavad selle paiga 
mungad kõik koos kuni koiduni vigii-
le Petlemma kirikus, lauldes hümne 
ja antifoone, kuna piiskop peab neil 
päevil Jeruusalemmas viibima. Ja 
selle päeva peomeeleolu ja peorõõmu 
pärast kogunevad Jeruusalemma 
kõikjalt tohutud rahvahulgad; mitte 
ainult mungad, vaid ka ilmikud, 
mehed ja naised.“ 
Selle kirjelduse kaudu saame teada, 
et Issanda sünnipüha peeti Petlem-
mas epifaaniapühap, 6.jaanuaril. 
Kui Hieronymos  385.aastal Petlem-
ma tuli, noomis ta täpselt 25.det-
sembril ühes jutluses, mille pidas 
ladina keele oskajaile Sünnikirikus, 
Jeesuse sünnimaad, et see ei tähista 
eraldi Jeesuse sündimise püha, ja 
ütles: „Täna on meile sündinud õig-
luse päike.“ Teiste sõnadega: kombe 
tähistada Issanda sündi 25.detsemb-
ril tõi Roomast kaasa Hieronyms. 
Piduliku liturgia osas ta aga ei 
jaganud Aetheira õndsat imetlust 
Constantinuse basiilika kuldse tore-
duse üle. Ühes jutluses Jeesuse sünni 
teemal väljendab ta oma pahameelt: 
„Kristuse austamise ettekäändel 
oleme tänaseks savist tehtud sõime 

eemaldanud ja asendanud selle hõ-
bedasega. Aga minu jaoks oli see, mis 
on ära viidud, palju väärtuslikum. 
Meie Issand ei sündinud mitte kullas 
ja hõbedas, vaid põrmus.“
Seda, et uus tähtpäev kohas vas-
tupanu, näitab esimene jõulujut-
lus, mille pidas Johannes Kuldsuu 
25.detsembril 386.aastal Antiookias. 
„Koguduses vaieldakse palju tänase 
pidupäeva üle. Ühed heidavad ette, 
et see on uus ja ennatlik ja äsja 
sisse seatud, teised kaitsevad seda, 
öeldes, et see on vana ja algupä-
rane…“ Jesruusalemmas hakati 
25.detsembrit pidulikult ja algul vaid 
Jeesuse perekonna mälestuspäevana 
tähistama alles piiskop Juvenaliuse 
(422-458) ajal. 
Kui pärslased 614.aastal Palestii-
nasse tungisid, purustasid nad kõik 
kristlikud krikud, ainult Sünnikirik 
Petlemmas jäi puutumata. Põhjuse 
nimetab meile Jeruusalemma sinodi 
kiri aastast 836: „Kui pärslased olid 
kõik Süüria kirikud purustanud ja 
tulid Petlemma, nägid nad imestuse-
ga pärsia maagide pilte … Lugupida-
misest ja südamest tulevast aukartu-
sest oma esivanemate vastu austasid 
nad maage ja säästsid kiriku. Nii on 
see püsinud meie päevani.“ 
Kristuse sünni tähistamine Petlem-
mas on näinud erinevaid aegu, nii 
rõõmu kui kurbust. Soovi jõuluimet, 
jõulurõõmu ja pühakoja lummavat 
võlu taas igal aastal kogeda kirjeldab 
Jeruusalemma patriarh Sophroniuse 

valulik ood: 
„Jumaliku igatsuse lõõma südames 
varjates tahaksin ma rutata väikses-
se Petlemma linna, kus on sündinud 
valdjas.
Kui ma selle püha maja imelisse 
neljalöövilisse kotta, kolme toreda 
apsiidiga koorile astun, hakkan ma 
tantsima.
Ülal näen ma tahveldatud lae 
tähevalgust, sest selle öö ilust särab 
taeva võlu.
Ma tahan jõuda koopasse, kus neit-
silik valdjatar sünnitas inimestele 
Lunastaja, kes on Jumal ja inimene.
Luba mul näha Petlemma püha ilu, 
Kristus, kes sa oled seal ilmunud!
Kõiki neid kuldselt sätendavaid sam-
baid ja msaiigikunsti kõge kaunimat 
teost nähes tahaksin ma unustada 
murepilved.
Säravalae plaadile, mis Jumala lap-
sukesena vastu võttis, surun ma oma 
silmad, suu, lauba, et leida õnnistust.
Ma läksin austama auväärset sõime, 
mis toitis mind arutut jumaliku 
sõnaga.“
See luuletus kajastab hästi ka 
tänaste jõulde sõnumt, milleks on 
usulootus taas Kristust oma süütuses 
Lunastaja ja andestajana kogeda, 
uskuda ja temaga jõulukirikus ja 
jõulusõme ääres kohtuda.
 
Häid jõule ja Kristusega taaskohtu-
mist  soovides
Alo Martinson
Peeteli koguduse õpetaja

Kristuse sünnist kirjutab Eusebios järgmis: „Üldiselt va-
litseb üksmeel, et Jeesus Kristus sündis Petlemmas ja nii 
näitavad kohalikud seal üht koobast neile, kes seda võõrsilt 
vaatama tulevad.“Samas kirjatöös rõhutab Eusebios veel 
kord: „Ja tänaseni tunnstavad kohalikud elanikud seda kui 
isadelt nendeni jõudnud pärimust neile, kes nende paika-
de ajaloo pärast Petlemma tulevad, ja kinnitavad kui tõde, 
näidates grotti, kus neitsi lapse sünnitas ja asemele pani.“
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Iseenesest ei ole see kuskilt otsast 
keeruline küsimus, tuleb lihtsalt 
tegema hakata ja siis saabki valmis. 
Kui aga seda küsimust vaadata läbi 
kaasaegse hariduse paradigma ja 
püüda seda probleemi lahendada nagu 
sarnaseid probleeme on juba sada-
kond aastat Pelgulinnas lahendatud, 
siis on ühas küsimuses ikka väga palju 
väiksemaid küsimusi ja lõpuks koorub 
sellest välja terve elufi losoofi a.

Pelgulinnas on vormi osatud kuns-
tivormiks hinnata juba 1961. aastast 
kui alustasid esimesed kunstisüva-
õppe klassid, hiljem on klassipõhine 
süvaõpe muutunud suunapõhiseks, 
aga oma olemuselt on tegu ikkagi 
kunsti kui olulise kujutava kirjaoskuse 
levitamise õpetusega, mis on arusaa-
dav igas vanuses inimesele ja elagu ta 
millises maailmajaos ise soovib. Kuns-
ti suund on olnud ja jääb ka tulevikus 
Pelgulinna kooli kandvaks ideeks ja 
lumememmed ei pea olema alati selli-
sed, nagu nad seni on traditsioonilises 
maailmakäsitluses olnud: alumine pall 
kõige paksem ja lapikum, keskmine 
selline keskmine, mittemidagi ütlev ja 
kõige ülemine kõige väiksem, porgand 
valusasti näkku surutud ja pang pähe 
pigistatud. Kui õpilane on õppinud 
piisavalt loominguliselt vormiga 
ümber käima, siis on ta võimeline 
kollegiumile ära põhjendama ka mõne 
teise vormi, mille koondnimetus on 
lumememm ja mis ei pea üldsegi välja 
nägema nagu senised klassikud seda 
kujutanud on. Maailmas ei ole ainult 
õiged ja valed vastused, mõned vastu-
sed on vahepealsed ja mõned vastused 
asuvad hoopis teisel teljel.

Lisaks kunstile läheb ühe korraliku 
lumememme tegemiseks vaja ka 
teadmisi. Palju asju on maailmas 
nii, et need lihtsalt on nagu on aga 
haritud inimene oskab neid asju 

omasõnadega seletada. Seega on 
peamine teaduse avastus, et lume-
memm saaks reaalselt olemas olla – 
vee kolm olekut. Gaasiline ei ole antud 
küsimuses teemakohane olek, kuid 
tahke ja vedel oma kindlas vahekorras 
omavad strateegilist tähendust, et 
luua soovitud vormi. Ehk siis teisi-
sõnu lahti seletades kui õpilane ikka 
füüsikat ja selle seaduspärasusi ei 
tunne, siis pelgalt kunstitunnis peale 
tulevast inspiratsioonipuhangust 
midagi tajutavat sündida ei saa. Lisaks 
füüsikale on ka teisi elu ja mateeriat 
kirjeldavaid teadusi ja ei tasu arvata, 
et üks on olulisem kui teine, ikka kõik 
koos on olulise tähendusega. 

Aastal 2017 on peamiseks küsimuseks 
hariduse korraldajate ees kuidas 
suunata õppijaid maailmast aru 
saama tervikuna ja kuida suunata 
neid mõtlema ja looma uut ja paremat 
maailma. Sellele küsimusele oskavad 
kõige paremini vastata just Pelgulinna 
õpilased ise kui nad on saanud üldõp-
pe meetodil selgeks nii selle, millest 
koosneb lumememm, milline lume-
memm elab teistest kauem ja lõpuks 
ka milline on see loodud lumememm, 
kes oma kuju ja vormiga inspiree-
rib uuel talvel sündima veel uusi ja 
seninägematuid saavutusi fi guuri, 
kompositsiooni ja teaduse vallas.

Kas tundus segane lugu, või siis just 
liiga lihtne? Kui sa said sellest jutust 
aru mitmetähenduslikus võtmes, siis 
sa oled saanud Pelgulinnas hea hari-
duse, mis on õpetanud sind mõtlema 
ja analüüsima kogu maailma selle 
mõõtmatutes mastaapides. Kui sa aga 
leidsid, et see on lihtne lugu ühest 
lumememmmest, siis sa oled ka väga 
õnnelik inimene ja sinu õige koht on 
just Pelgulinnas.

Tõnu Piibur

Kuidas teha lumememme?

Pelgulinna Jõuluootus

kell 14.oo   Peeteli kiriku õpetaja  AARE   LUUP 

avab  Pelgulinna  Jõuluootuse

kell 14.15    väike  kontsert jõululauludest

kell 15.30    hr..SELJAMAA “ teater  kohvris”  

etendus

kell 16.45   KELFIRIUSE   tuleteater

kell 17.00   kontsert  Peeteli  kirikus   

Terve päev on Jõuluvana  Jõuluootusel koos 

TARABELLA ja PÄKAPIKUGA 

Lastele (  telgis)    õlest meisterdamine      

platsil kuum supp , joogid ,..........ja kõik   hea 

ja  parem KADARBIKU   talust

Pelgulinna  Jõulukuuse  juures 2 Anvendil

2016. aasta oli  
Pelgulinna seltsi 
jaoks kirev
Aasta  alguses kulges  kõik tavapäraselt.  
Toimusid  igakuised  eakate pelgulin-
laste   teeõhtud  Pelgulinna Rahvamajas, 
rõõmsaks üllatuseks   külastajate arvu  
suurenemine. Paljude eakate  jaoks on 
ühine teeõhtu  sageli  ainsaks  pidulikuks   
sündmuseks.   

Seltsidaamid  tegid  oma  tegemisi -  kü-
lastati  hoolealuseid  ja  täiendati   ennast  
osaledes  erinevate  lektorite  loengutes. 
Toimus ka  ekskursioon IDA-VIRUMAALE. 
Ootame aktiivseid prouasid  ja  härrasid 
liituma   seltsidaamidega.

Kevadine  suur  asumipidu   toimus  mais 
-  Pelgulinna  Päev. Ikka  traditsioonilise 
avaparaadiga läbi Pelgulinna müra ja 
käraga, laada,   päeva läbi kestva kont-
serdi, pika ühise  söögilaua ja erinevate  
tegevustega lastele.  Peaesinejaks Põhja 
Tallinn, kes  tõi õhtuks   kooliõue    rah-
vast pungil täis.

Ja siis ilmnes  et meie jõulukuusk  hakkab 
kuivama. Teadjad mehed  leidsid rida 
puudusi tema  hoolduses.  Koos  re-
mondiga  Kolde - Ristiku   tänava nurgal 
asfalteeriti ka kogu  plats ning istutati 
uus kuusepuu .

Väga  terav   arusaamatus tekkis pelgu-
linlaste ja Põhja Tallinna Valitsuse vahel  
- Eerika uulitsas asuva  süstlavahetus-
punkti  kolimisest Pelgulinna, Paldiski 
mnt-le – siiani  ei  ole  olukord  leidnud  
lahendust 

Muhemängud möödusid trummipõrina, 
klounide ja laste hõisete saatel, ainult, 
et  üritust ei toetanud rahaliselt Põhja 
Tallinna Valitsus, mis  tekitas kõigis 
hämmastust .

Detsembri  alguses näeb  trükivalgust  
Jaak  Juske raamat Pelgulinnast ja ta  
ajaloost.

Ilmunud  on Pelgulinna oma  kalender, 
seda juba teist  aastat järjest (müügil 
Ristikheina kioskis ja Kolde poes. Kalendri 
võib ka tellida tel 5163235, 56262856   
või küsida Facebookis Pelgulinna Selts ì 
lehelt või Pelgulinna avalikust grupist).   

Ja aasta lõpus tuleb Pelgulinna ka ehtne 
JÕULUVANA – Pelgulinna  Jõuluootus  
toimub  uue  Pelgulinna kuuse  juures!
Tõmbame üheskoos hinge igapäevatoi-
metustest, pakume  piparkooke, jõulu-
hõngulist hapukapsa püreesuppi, sooje  
jooke ning avatud on pisike kodukootud 
jõuluturg.

Tule  sinagi koos oma   pere   ja tuttava-
tega kohale !

Kõige   hea ja parema  eest on  muretse-
nud   meie    KULDSPONSORID - KADARBI-
KU talu ja EESTI  KONDIITER .  

Täname neid sügava kummardusega! 
Aitähh!  Aitüma meie kõigi poolt teile   
koostöö , meeldiva suhtumise ja rõõmu 
eest ,mida valmistate  meile – pelgulins-
kitele! Andmise  rõõm   on suurim rõõm.

TÄNUD!!!
Pille-Maris Arro



2. ADVENT 
Pelgulinna kuuse juures

4. detsembril kell 14.00
 Pelgulinna Jõuluootus!

Jõuluvana kingikotiga, 
piparkoogid, kuumad 

joogid, supp, lastele etendus, 
õlgesemete töötuba, 

 



4

Jõulukombed
Jõulud on üks eesti rahvakalendri 
tähtsamaid pühi.  Jõule kui talvist 
pööripäeva on Euroopas pühitsetud 
5000 – 6000 aastat. Jõuluaeg algas 
talvisest pööripäevast – toomapäe-
vast, 21. detsember, mil neli päeva 
olid ühepikkused ja  mille kohta 
öeldi, et „päike on pesas“ . Alates 
25. detsembrist hakkasid päevad 
jälle pikenema ja seda päeva peeti 
päikese sünnipäevaks. Just nendest 
ammustest aegadest ongi pärit paljud 
kombed, millest me siiani kinni hoia-
me. Jõule on tähistatud ja tähista-
takse väga erinevalt , sõltunud on see 
eelkõige sellest, kas peres on lapsi või 
ei ole. Toomapäeval võeti ette tõsine 
suurpuhastus, küüriti puhtaks kõik 
seinapalgid, parred ja kerisekividki. 
Kraamimise käigus tekkinud rämpsust 
tehtud nukku Tahma-Toomast kui 
mustuse ja laiskuse võrdkuju kanti 
perest peresse uue aastani. Kes selle 
uue aasta hommikul oma ukse tagant 
leidis, seda jäi laiskus ja ebaõnn 
kimbutama terveks aastaks. Pimedat 
ja vähese mööbliga talutuba püüti 
pidulikumaks muuta lakke riputatud 
pilliroost või õlgedest tehtud jõuluk-
roonide abil. Kõige olulisem oli aga 
õlgede tuppa toomine, sest need pidid 
summutama astumise müra, et mitte 
häirida kodus külas olevate esivane-
mate hingi. Traditsiooni kohaselt, mis 
kestis 19. sajandi lõpuni , tõi jõulud 
talutarre ja äärelinna tubadesse 
tavaliselt peremees viljavihu  või 
õlgede abil. On teada, et mõnel pool 
visatud samadest õlgedest, teisal 
hoopis viljakõrtest peotäisi lakke, et 
proovida tulevase aasta viljaõnne – 
mida rohkem kõrsi laeparte külge 
jäi, seda paremad olid lootused uue 
aasta viljasaagiks.  Õlgedel pikuta-
misest loodeti head tervist ja jõudu. 
Jõuluööks toodi viljavakk tuppa laua 
alla ja viidi linnuvihk aiateibasse või 
katusele, puistati viljateri käsikivile. 
Hommikul viidi tuppatoodud vakast 
vilja hobustele ja puistati õlgi lauda,- 
aida- ja kaevuteele. Jõulude aegu oli 
liikumas ka pahasoovlike vaime, kelle 
eest püüti majapidamise õnne kaitsta. 
Tõrjeks kurja vastu pandi raude-
semeid lauta või talli ja suitsutati 
kariloomi. Levinud oli tõrjemaagiliste 
ristide tegemine Jõululaupäeval ja va-

na-aasta õhtul, mis on iidne Päikese 
sümbol,  peaaegu kõikidele esemetele, 
leivale, toidule, loomadele ja viljale, 
samuti tööriistadele – seda ikka kait-
seks kurja vastu.  Tööriistade puhul 
kanti hoolt, et nad oleksid talu piires 
oma tarvilisel kohal, ulualla toodud, 
lagedal olevad sõiduriistad pöörati 
küljeli, vokid, õmblusmasinad ja muu 
kaeti kinni. Töökeeld kehtis kogu jõu-
luaja kohta. Keelatud olid kärarikkad 
tööd nagu puudelõhkumine või pesu-
pesemine  samuti ka igasugune naste 
näputöö, nagu kudumine, ketramine, 
õmblemine ja isegi nõelumine, et 
mitte kahjustada lambaid ega meeli-
tada hunte ja usse koju. Jõulude ajal 
tuli aknad kinni katta, et kurjad jõud, 
surnud ja haldjad sisse ei vaataks, 
Jõuluöö oli ristiöö, mil tubane küün-
latuli ei võinud hetkekski kustuda,  
samuti  ei tohtinud tulevalgus toast 
põllule langeda, et vili ära ei kõrbeks, 
ka  tuli kogu öö ärkvel olla, sest muidu 
ollakse kogu aasta unine.   On teada, 
et 19. sajandil arvati, et nii pidulikul 
puhul peavad toas põlema peergude 
asemel küünlad, kuid kõigil selleks 
raha ei jätkunud. Tavaliselt küll valati 
kodus ise rasvast küünlaid.

Jõulupuhkuse algust tähistas jõulu-
õhtune saunaskäik. Peale sauna pandi 
selga puhas pesu ja lapsed said kätte 
oma esimese jõuluüllatuse – uued 
pealisrõivad ja jalatsid.

Üks neid tavasid, mida paiguti tänini 
järgitakse, on jõuluõhtul või –öösel 
loomadele leiva lauta viimine. Vanasti 
riputati leivale mõni tera soola ja 
sooviti seda pakkudes loomadele häid 
pühi.

 Jõululaupäev ja esimene püha olid 
kodused pühad, siis külas ei käidud. 
Külla mindi jõulu teisel pühal.

Jõulud olid tõeline söömapüha, 
jõulutoit oli parim, mida pere endale 
lubada sai. Rikkalik söögilaud mõjus 
argipäevaste kitsaste olude taustal 
tõelise õndsusena. Siit oli igaühel, ka 
lastel, voli võtta kõike, mida hing ihal-
das  ja ennast ägisemiseni täis süüa.  
Jõululaupäeva õhtul oli kombeks süüa 
mitu korda, olenevalt paikkonnast 
siis7, 9 või 12 korda või panna vastav 
arv roogasid lauale. Rikkalikult kaetud 
laud oli varasemal ajal pika paastuaja 

lõppemise märgiks, kuid ühtlasi tagati 
sellega, et uuel aastal on külluslikult 
toitu. Vanaegne toidulaud polnud 20. 
sajandiga võrreldes ülirikkalik. Sea-
liha võis jõulude ajal võtta voli järgi.  
Sinna juurde kuulusid hapukapsad, 
naerid, kaalikad, soolaoad, või, tan-
gupuder. Olulised olid tanguvorstid, 
Põhja-Eestis ja saartel  valged tan-
guvorstid, mujal verivorstid. Saartel 
valmistati makkide (valgete tangu-
vorst) kõrval ka veripalle. Kala oli 
jõululaual rannaaladel ja vaesemates 
peredes. Jõululeiva kõrval valmistati 
ka eriline pätsike ehk jõuluorikas. 
Erilist jõulupätsi hoiti kogu pühade 
aja laual ja seejärel aidas või sahvris 
karjalaskepäevaks. Jõululeibade 
ahjust väljavõtmisel jälgiti, kas koorik 
on lahti või lõhki küpsenud või on leib 
ilus. Kõik rikked märkisid, et perest 
on keegi lahkumas.

Jõulujumalateenistusel käidi varem 
põhiliselt esimese jõulupüha hom-
mikul, uuemal ajal aga jõuluõhtul.  
Üldiselt 17.-18. sajandil hakkas are-
nema kohalik kingitooja kuju. Algselt 
oli eesti jõuluvana kasuka ja viltidega, 
suur hallikas kott üle õla, rühkimas 
läbi hangede. Vanasti oli jõuluvanal 
alati pikk vits vöö vahel ja ta oli üpris 
kuri halbade ja laiskade laste vastu, 
nii et ega väikesed lapsed talle ligi 
kippunudki. Kunagisest lugemiskont-
rollist kujunes 19. sajandil luuletuste 
lugemine ja laulmine, mis pidi tasuma 
kingi ja pika teekonna.

Jõulupuutraditsiooni pikkus ja 
algupära pole päris täpselt dateeri-
tavad. On arvamusi, et see tuleneb 
vanast paljude paganlike ja algkrist-
like rahvaste puudekultusest. Et see 
sümboliseerib maailmapuud, elupuud, 
hea ja kurja tundmise puud ehk 
paradiisipuud. Talvisel pööripäeval 
igihaljaste okste kojutoomine on elu 
sümbol kõigis kultuurides.

Jõulukombestikus jaguneb kõik avali-
kuks ja privaatseks, ehk selleks mida 
ainult oma kodus tehakse. Välikuus-
kedest vanim on teada aastast 1441, 
see puu püstitati Tallinna keskväl-
jakule. Väljakukuuse eeskujuks ongi 
käsitööliste gildide poolt ehitud jõulu- 
ja vastlapuud, mis kuulusid ühtlasi 
karnevalikultuuri juurde. 20. sajandi 
algusest algas suurte linnakuuskede 
püstitamise komme.

19. sajandi  alguses alustasid jõulu-
puudega oma kodudes mõisnikud ja 
kirikuõpetajad ja need tavad hakkasid 
kanduma  ka taludesse. Samal ajal 
said alguse mõisates talurahvale ja 
lastele korraldatud jõulupuud. 1820. 
aastatel korraldati esimesi jõulupuid  

Eestis vaestemajade elanikele ja vaes-
lastele. Sellised jõulupuud olid alguses 
heategevusseltside ja heategevusest 
haaratud isikute eriline panus pühade 
viimiseks lihtsatesse kodudesse. Vae-
sematele koguduseliikmetele jagati 
ande ka kiriku juures. Küünlad pandi 
jõulukuuse külge juba 17. sajandil.

Jõuluaja liikusid ringi mitmesugused 
maskeeritud olendid (jõuluhanii, 
jõulukurg). Neist kõige armastatum 
tegelane oli näärisokk, kes oli oodatud 
õnnetooja kogu perele. Soku tembu-
tamine ja ringituuseldamine vaibus 
alles siis, kui teda õlle, õunte, pähklite 
või präänikutega kostitati. Sageli ri-
putati talle sarvede vahele kinda- või 
sokipaar ja muid ande.

Pere õnne valvas aastaringselt ka 
väike puust või õlgedest nukk, kellest 
saad teada rohkem kui tuled 2. adven-
dil toimuvale Pelgulinna Seltsi poolt 
korraldatavale jõuluüritusele.

Rõõmu ja hingerahu kõigile,

Marike Laht
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Kadarbiku 
talu tooted on 
Pelgulinna 
asumipidudel 
alati saadaval

Kadarbiku talu on oma porgandi ja 
kapsaga küllap juba tuttav neile, 
kes Pelgulinna Seltsi korraldatud 
asumiüritustest on osa saanud. Just 
see talu, Eesti üks suurimaid köögi-
vilja kasvatajaid on ulatanud abikäe 
mitmel korral ja teeb seda ka nüüd 
Jõuluootusel. 

Kes nad on ja kus kasvab see hea 
eestimaine köögivili? 
Nüüd juba suur ja tuntud ettevõte on 
alguse saanud üsna väiksest talust. 
1989. aastal alustas Ants Pak, siis 
veel Ääsmäe sovhoosis peaagronoo-
mina töötades, köögivilja kasvatuse-
ga oma maadel kõigest 0,5 hektaril. 
Sai rajatud Kadarbiku talu. Nagu ikka 
alustades, tuleb teha kõiki töid ise. 
Nii tuligi kättpidi olla kõiges, harida 
põldu, koristada saak ja siis sellega 
turgudel kaubelda. Nii käidi tu-
rukraamiga Leningradini välja. Nüüd 
leidub Kadarbiku tooteid kõigis Eesti 
kaubanduskettides ja kaugemalgi - 
toodangut saadetakse ka Lätti, Leetu, 
Soome. 

Tegevuse algusaegadel oligi kogu te-
gevus koondunud Tuula külasse Saue 
vallas talu ümbrusesse. Aastatega 
on oluliselt laienetud- Ääsmäel asub 
igapäevaselt töös tootmis- ja lao-
kompleks ja põllumaid on kasutusel 
juba üle 700 hektari, millest umb-
kaudu viiendik on oma maa. Kuna 
Tallinna läheduses on kvaliteetseid 
maid väga vähe leida, asuvad põllud 
ka kaugemal - Kiilis, Nissis, Vasa-
lemma ümbruses. 
Hakkama tuleb saada 9000 tonni 
juur-ja köögiviljaga, millest pool 
läheb müügiks ja pool töödeldakse 
Ääsmäe tootmiskompleksis mah-
ladeks, smuutideks, köö- givilja-
segudeks. Põhiliselt kasvatatakse 
porgandit, valget peakapsast,aga 
ka lillkapsast, hiina kapsast, spar-
gelkapsast, juurikatest veel peeti 
ja kaalikat. Et põllud ikka saagikat 
püsiksid kasvatatakse viljavaheldu-
seks nisu ja otra. 

Mis toob edu? 
Kadarbiku talu püsimajäämise ja 
edasimineku on taganud pidev järje-
kindel tegutsemine omas valdkonnas, 
pidevalt uute võimaluste otsimine. 
Seetõttu on köögivilja kasvatusest 
astutud samm edasi ja turule toodud 
ka oma toodang, mis omakorda 
nõuab konkurentsis püsimiseks pi-
devat arendamist. Oluline roll on siin 
pakendamisel, nii ollaksegi pidevas 
arengus ja muutumises. 

Esimeseks tuntumaks tooteks sai 
porgandimahl, mida algusaegadel 
valmistati täiesti käsitsi. Porgan-
dimahlast sai kiiresti hitt-toode, 
sellele järgnesid kapsa-, peedi- ja 
õunamahlad ning erinevad mahlase-
gud. Uuenduslik oli aasta 2005, mil 
tuli turule uut tüüpi mahlajook — 
smuuti, mille tarbeks lisaks oma-
kasvatatule imporditakse erinevaid 
puuviljasegusid. Esimene oli mango-
smuuti, katsetatud on veel erinevate 
maitsetega. Aja jooksul on mõned 
neist kadunud, aga igal aastal tuleb 
mõni ka juurde. Kadarbiku toodete 
valikus uusimad tooted on püreesu-
pid - porgandi-, peedi- ja hapukapsa 
püreesupp. Kadarbiku Supike on 
mugavas pakendis ning kohe valmis 
söömiseks. Vala vaid sobivasse 
nõusse, soojenda mikrolaineahjus või 
pliidil, keeta pole vaja -lisa vasta-
valt maitsele lisandeid- parmesani, 
seemneid, saiakrutoone, peekonit... 

Kõik töödeldud tooted on valmistatud 
värskelt pressitud puu- ja köögivilja-
dest ning vaid õrnalt pastöriseeritud, 
et säiliksid kõik kasulikud vitamiinid. 
Kadarbiku mahladele pole lisatud 
mingeid säilitus-, värv- ega magu-
saineid, samuti on Supikesega. 
Kuna Kadarbiku tooteid ei sisalda 
säilitusaineid, tuleb neid säilitada 
temperatuuril +2...+6˚C ja säilivus ei 
ole väga pikaajaline. 

Edu garantiiks on pidevad investee-
ringud. Viimane suurim võimaldab 
ettevõttel kasutada kõrgtehno-
loogiat. Nii suudetakse hiljaaegu 
ehitatud külmlaos temperatuuri, 
niiskust ja külmutusseadmete tööd 
reguleerida interneti teel, hoides nii 
aiavilja õigetes säilitamistingimustes 
kuni järgmise suveni. 

Laienemist piirab turu väiksus ning 
konkurents odava import köögivil-
jaga. Kuigi Eesti tootjad suudaksid 
täielikult varustada oma rahva nii 
porgandi, peedi, kapsa kui kartuliga, 
ei ole see niipea võimalik, kuni tuleb 
konkureerida odava sisseveetava 
köögiviljaga. 

Kadarbiku klientideks on ennekõi-
ke jaemüüjad: nende tooteid võib 
leida kõigi suuremate kaubakettide 

Peedi-kohupiima magustoit
Koostisained: 
1,75 dl peedimahla
3 tl želatiini
400 g vaniljemaitselist kohupi-
imapastat
1,5 sl kakaopulbrit
kaunistuseks tumedat šokolaadi (nt 
Bitter)
Valmistusõpetus
Paisuta 0,5 dl mahlas želatiin. Sulata 
ja jahuta. Sega toasoe kohupiim 
ülejäänud peedimahla ja kaka-
opulbriga, nirista pidevalt segades 
sisse sulanud želatiin. Kalla kauss-
idesse ja pane külmkappi. Tardunud 
magustoidule puista peale riivitud 
šokolaadi. 

Retsept pärineb Kadarbiku ja 
Toidutare retseptivõistluselt

kauplustest. Tallinnas ja Harjumaal 
on klientideks ka paljud lasteaiad 
ning koolid, järjest enam tähelepanu 
on pööratud ka HoReCa klientidele. 
Kadarbiku on oma toodetega olnud 
toeks mitmetele ettevõtmisetele, 
ennekõike aga toetatakse noorte 
sporti ja kultuuri, samuti puuetega 
inimesi. Pelgulinnas on toetatud 
sügisesi Muhemänge ja Jõuluootusel 
pakutakse kuuma jõuluhõngulist 
hapukapsa püree suppi. Kadarbiku 
rahvas ütleb, et köögivilja kasvatus 
pole kullakaevamine, see on raske 
töö, aga muud me teha ei oska. 

Soovime meiegi Pelgulinna Seltsi 
poolt jaksu valitud teel ja verivorsti 
särinal hapukapsahõngulist jõulu-
aega!

Juta Hiiemäe
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TEATRI- JA FILMIMAAGIA PELGULINNA NURGAL
Armas pelgulinlane , Sa ju tead Standardi maja kõrval ühte päris 
tavalist nõukaaegset hoonetekompleksi , kus päeval ostetakse 
mööblit, korrastatakse soenguid ja puhastatakse rõivaid, mis aga 
toimub seal õhtuti, seda Sa ilmselt ei aima.

nukuteemasse süveneme , seda 
rohkem see meid köidab.

“SOKISÖÖJAD1 ” ( tekst Liia Kikas 
, lavastus ja nukud Robert Kikas, 
esietendus 2015 ) sündis nagu suur 
lustakas teadusprojekt- kraapisime 
kokku oma lapseeamälestused ja 
oma laste mälestused, vaatasime 
ära paarkümmend kavasolevat nu-
kulavastust ning tegime etenduse, 
mida ise vaadata tahaksime.
Nukkude ehitus , fi lmide valmimine 
etendusse ja kõik muu võttis päris 
kaua, ent lõpuks saime me oma 
arvates millegi vahvaga hakkama.
Tore , et nii on arvanud ka tõeliselt 
arvukas publik meie rohketel eten-
dustel üle Eesti ja ka näiteks hiljuti 
Stockholmis.
Kõige haruldasem ja imelisem osa 
meie teatrist on meie näitlejad. 
Parima tegija saad ikka siis kui 
teda ise koolitada , nii käibki meie 
noorem ja ka vanem näitlejaskond 
kaks korda nädalas proovides 
õppimas teatrikunsti kõiki nüansse, 
nukunäitlejad teevad lisaks muule 
veel ka kodus musklite trenni, sest 
töö nukkudega nõuab ka füüsilist 
vastupidamist. Nukunäitlejaid otsi-
me teinekord ka lahkete õpetajate 
abiga, kes lapsi tundes meile neid 
aegajalt soovitavad. Noori ootab ees 
suur elumuutus kuid kui kohuse-
tunnet töökust ja kirge jätkub, tuleb 
ka esinemisrõõmu ja tunnustust 
kuhjaga tagasi.

Sel kevadhooajal ongi meie nu-
kusõprade rõõmuks välja tulemas 
“SOKISÖÖJAD 2” , ehk mis sellest 

Õhtuti kostab sealt muusikat, kum-
malisi hääli ja veidraid mütsatusi, 
aegajalt hiilivad piki koridore ringi 
kaameratega noored inimesed.

Selle kõige eest on suurel määral 
vastutav Vana Vabriku Kinoteater.

Kord seisis kena vene proua pe-
sunuts kaenlas kinoteatri uksel ja 
uuris , et mis asutus teil siin siis 
on ja kas te pesu ka pesete ? Meil 
on teater , kinoteater , seletame 
prouale sõbralikult, meie teeme siin
etendusi ja fi lme. Oi kui tore , rõõ-
mustas proua , nii huvitav , et teater 
ja puha ..aga kas te mu pesu ikka 
ära pesete ?

Vana Vabriku Kinoteatris pesu ei 
pesta aga tehakse palju muid sama 
toredaid asju... Hetkel on töös meie 
kaheksas originaallavastus ning 
järjekordne noorte fi lmiprojekt 
tööpealkirjaga “HEIDIK”.
Filmiprojektid on tegelikult palju 
vanemad kui Vana Vabriku Kino-
teater ise ( asutatud 2012), neid 
tehakse juba aastast 1998, alati lei-
takse nii noori tegijaid kui vaatajaid 
kõnetav fi lmiteema , mida käsitleda, 
sel aastal puudutab noorte fi lm 
kiusamise teemat, tehes seda aga 
sootuks seiklusfi lmi võttes. Filmi-
projektid valmivad pika aja jooksul 
ning neid esitletakse suurele pub-
likule kevadeti ( esilinastus kinos, 
teletornis vms) ning näidatakse ka 
noorte- või lasteüritustel.
Vana Vabriku Kinoteater kuulub 
maailma nukuteatreid ühendavasse 
liitu Unima ning mida rohkem me 

põnevast sokisööjate seltskonnast 
edasi saab, kas nad jätkavad fi lmi-
festivali pidamist ja kas poliitiline 
olukord sokimaailmas soosib ikka 
muretut elu. Kui “SOKISÖÖJAD 1 
ja 2” on pigem mõeldud vanemale 
lasteaia- ja nooremale koolieale 
siis päris väikestele on meil samuti 
midagi üliarmast - kevadel esi-
etendub “SINISE SAARE SALADUS”, 
mis jutustab südamliku loo hüljatud 
kassi ja lapse sõprusest.

Ka täiskasvanud üle kogu maailma 
armastavad nukuetendusi , neile 
on tulemas tõeline maiuspala - 
poliitiliselt täiesti ebakorrektne “ 
THE ROLLING EGGS !” mis jutustab 
loo rokipeerude sattumisest keset 
veidravõitu päevapoliitikat..Seda te 
juba vahele ei jäta..ainuüksi Roberti 
nukud on juba inimnäitlejast poole 
atraktiivsemad...Püüame olla väike 
aga tubli kinoteater , kõik etendused 
ja fi lmid on põnevad, intelligentsed 
ning tehtud südame ja hoolsusega .
Nukumaailmas on üüratult põnev 

teekond minna, siin on võimalik sel-
line vormide ja vahendite tulevärk, 
teha saab kõike..nukumängu peen-
mehhaanikast sügavate sümboliteni. 
Siin on fi lmi-ja nukukunstil suur 
ühisosa. Nii põnev!

Armas pelgulinlane , kui Sa pole 
veel seni meid enda jaoks avastanud 
,tule kindlasti ,juba kevadhooajal 
etenduvad kõik kolm uuslavastust 
ning tulemas on SOKISÖÖJATE SUUR 
GALA. Paneme Sinu jaoks kindlasti 
reklaami ka asumilehele , info on 
Vana Vabriku Kinoteatri kodulehel 
ja Fb-s.
Sa võid alati ka uudishimust meile 
sisse astuda , võta lihtsalt kontakti. 
Kui aga Sinu peres on kusagil kas-
vamas noor näitleja või kodus üksi 
pusiv fi lmihull ,too ta julgesti meile, 
nakatame ta ühe rõõmsameelse 
religiooniga- usuga teatri-ja fi lmi-
maagiasse.

LIIA JA ROBERT KIKAS
VANA VABRIKU KINOTEATER
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Jaak Juske sulest ilmub raamat Pelgulinna ajaloost
Detsembri keskel jõuab poodidesse Jaak Juske koostatud 
raamat “Pelgulinna aja lood”. Autor vastas Pelgulinna lehe 
küsimustele.

Kust tekkis mõte Pelgulinna ajaloost kirjutada?

Viimati kirjutas meie koduasumi ajaloost raamatu sajan-
divahetusel kadunud Robert Nemran. Sel sajandil on aga 
Pelgulinna kolinud palju uusi elanikke, keda nende koduasumi 
minevik huvitab. Ja eks ole ka põlistel pelgulinskitel tore oma 
lapsepõlvemaad meelde tuletada. Nii oligi aeg uue raamatu 
koostamine ette võtta.

Milline on uue raamatu ülesehitus?

Raamatus on koos need lood Pelgulinnast, mida olen pidanud 
oluliseks või põnevaks. Osad neist on ilmunud varem minu 
veebipäevikus. Erilist rõhku olen pannud asumi kujune-
mis- ja ehitusloole, samuti siin elanud inimeste tegemistele. 
Kuigi mõned suured Pelgulinna arengut mõjutanud tehased 
paiknesid asumi tänastest piiridest napilt väljaspool, tuleb 
viimaste olulisust arvestades neistki juttu. Kindlasti on aga 
vanal linnajaol veel palju lugusid varuks. Tegelikult võiks igast 
Pelgulinna majast või perekonnast omaette raamatu teha. 
Kõik lood ühte raamatusse lihtsalt ei mahu.

Kuna paljud Pelgulinna tänavanimed on tundmatuseni muu-
tunud, sai lisatud väljavõtted kahest vanast linnakaardist. 
Raamatust leiab ka kümneid unikaalseid pilte omaaegsest 
Pelgulinnast. Need kõik aitavad elustada kunagist linnaruu-
mi. Kaasaegsed fotod tegi Silvia Pärmann. Lisaks on raamatu 
lõpus Pelgulinna asumi tänavate loend koos nende varasemate 
nimede ja linnakaardile kandmise ajaga.

Tihti tekitab vaidlusi, millised on täpselt Pelgulinna piirid?

Tallinna jaguneb kaheksaks linnaosaks, mis omakorda 84 
asumiks jagunevad. Ja nende kõigi piirid on täpselt paigas. 
Põhja-Tallinna linnaosa lõunaosas laiuv Pelgulinna asum piir-
neb kirdes Kalamaja asumi, põhjas Karjamaa asumiga, loodes 
Sitsi ja Pelguranna asumi, idas Merimetsa, lõunas Lilleküla ja 
Kassisaba asumi ja kagus Kelmiküla asumiga. 

Pelgulinn piirneb kirdes ja läänes Kopli kaubajaamaga, kagus 
ja lõunas Paldiski maanteega, edelas endise Seewaldi su-
vemõisa ja idas Merimetsaga, loodes ja põhjas Ehte ning Kaera 
tänava taga asetseva raudteeriba või –valliga.

Pelgulinn jaguneb kaheks. Sõle tänavast idapool asub asumi 
vanem osa, läänepoole jääb aga tervikuna 1960.-1970. aasta-
tel rajatud nõukogudeaegne Pelgulinn, mis sulandunud kokku 
Pelguranna piirkonnaga.

Varasemalt polnud asumite piirid niivõrd täpselt paigas. Nii 
on Pelgulinna alla loetud ka mitmeid tänaste naabrite alasid. 
Näiteks 1932. aastal Paldiski maantee ääres nüüdses Lillekülas 
avatud pritsimaja tunti omal ajal Pelgulinna tuletõrjehoonena.

Kui palju Pelgulinnas elanike on?

Pelgulinnas elab 16 000 inimest ehk rohkem kui Rakveres ja 
vähem kui Viljandis. Nii et täiesti korraliku linna jagu rahvast.

Kust on pärit sinu huvi ajaloo vastu?

Naljaga pooleks ütleks, et sünnist saati.

Olen vanade Eesti linnade kujunemislugu uurinud ligi veerand 
sajandit. Tartu, Narva ja Pärnu ajaloo kõrval on mind eriti pae-
lunud Tallinna ajalugu. Olen kirjutanud nende linnade ajaloost 
oma blogis ja nüüd juba ka kümmekonnas raamatus.

Milline on sinu enda seos Pelgulinnaga?

Minu esivanemad on siin elanud juba 20. sajandi alguses. 
Toona ehitasid nad maja Härjapea tänava äärde. Kui Karl 
Marxi puiesteel, nüüdse Sõle tänava ääres elanud vanavanaisa 
Herbert 1991. aastal suri, tekkis väike paus, kus Pelgulinnas 
mitte ühtegi Jusket ei elanud. 2004. aasta sügisel ostsime aga 
perega endale kodu Taime ja Heina tänava nurgal asuvasse 
1939. aastal ehitatud majja. Nii on Pelgulinn olnud juba tosin-
kond aastat minu kodu. Ja kodust on eriti hea kirjutada. 
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Pelgulinna ajaleht ilmub tänu:

Ajalehe trükkis AS Printall, tiraaž: 1500
 

Jõuluaeg  Tallinna Peeteli kirikus

Laupäeval, 03.12. kell 11.00  venekeelne 
jumalateenistus

Pühapäeval, 04.12. kell 11.00 2.advendi 
jumalateenistus armulauaga, külas on 
Stockholmi Järvfalla sõpruskoguduse 
koor

Laupäeval, 10.12. kell 11.00 venekeelne 
jumalateenistus

Pühapäeval, 11.12. kell 11.00 3.advendi 
jumalateenistus armulauaga, sügisleeri 
lõpetamine, muusikaga teenib naiskoor 
„Rukkilill“

Teisipäev, 13.12. kell 19:00 Eesti Kuns-
tiakadeemia Kammerkoori ja Maksu- ja 
Tolliameti laulukoori „Peale Viit“ 
jõulukontsert „Mu süda, ärka …“

Kolmapäeval, 14.12. kell 19.00 lastekoo-
ri „Ellerhein“ jõulukontsert

Laupäeval, 17.12. kell 11.00 venekeelne 
jumalateenistus

Suve hakul lahvatas Pelgulinna elanike ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse vahel tõsine lahkheli, mis oli 
tingitud viimase otsusest, kolida Erika tänava süstlavahetuspunkt ümber Paldiski mnt 36a ruumidesse. 

kell 17:00 Salme kultuurikeskuse 
naiskoor „Ilo“ ja sõprusmeeskoori ja 
solistide ühine jõulukontsert

Pühapäeval, 18.12. kell 11.00 4.advendi 
jumalateenistus armulauaga
tähistame Peeteli kiriku pühitsemise ja 
piduliku avamise 78.aastapäeva. 
Külas on Nõo kiriku meesansambel
 
Laupäeval, 24.12. kell 11.00 venekeelne 
jumalateenistus
Laupäeval, 24.12. kell 16.00 JÕULUÕHTU 
JUMALATEENISTUS 

Pühapäeval, 25.12. kell 11.00 1.jõulupü-
ha jumalateenistus armulauaga

Laupäeval, 31.12. kell 11.00 venekeelne 
jumalateenistus

Pühapäeval, 01.01. kell 12.00 Uusaasta 
jumalateenistus armulauaga

Neljapäeval, 06.01. kell 18.00 Kolmeku-
ningapäeva vigiilia

Kokkuvõte pikalt kirgi kütnud teemal
Narkomaan – oma või võõras?

Kuna seni Põhja-Tallinnas süstlava-
hetusteenust pakkunud MTÜ AIDSi 
Tugikeskuse juhataja Nelli Kalikova 
on esinenud meedia vahendusel 
korduvalt väga inetute süüdistustega 
pelgulinlaste aadressil, otsustas 
Pelgulinna Selts näidata initsiatiivi 
ning kutsus 1.oktoobril, Pelgulinna 
Muhemängude raames, kokku ümar-
laua, et arutada erinevate spetsia-
listidega narkomaaniaga seonduvaid 
probleeme laiemalt. Kutsutud olid 
Aljona Kurbatova (Tervise Arengu 
Instituudist), Ene Tomberg (Tallinna 
linna Sotsiaal-ja Tervishoiuametist), 
Leho Laur (PPA Põhja prefektuuri  
narko- ja organiseeritud kuritegude 
talitusest) ning Marko Vaik (Pelgu-
linna kogukonna kõneisik).

Kohtumisel rääkis Aljona Kurbatova 
sellest, et kahjude vähendamise 
keskuste (nn süstlavahetuspunktide) 
rajamine on alati väga sensitiivne 
teema piirkonna elanike jaoks. See-
tõttu on ääretult oluline selgitustöö, 
miks seda teenust antud piirkonnas 
vaja on ning mida see endast kujutab. 
Ka nentis ta, et Eestis ei ole veel välja 
kujunenud head tava, kuidas selle 
teenuse olulisust kogukonnale selgi-
tada ja kuidas neid otsuste tegemisse 
kaasata.(vt. ka selle kohast artiklit 
Pelgulinna ajalehe porikuu numbris!)

Leho Laur tõi esile, et kindlasti on 
vaja tugevdada kogukonna elanike 
turvatunnet mitmete lisameet-
metega. Olgu selleks siis täiendav 
tänavavalgustus, turvakaamerad, 
piirded jne.

Mõlemad nentisid, et kõige mõistli-
kum oleks siiski avada süstlavahe-
tuspunktid neis piirkondades, kus 
on teada, et on suurem sõltlaste 
osakaal. Näiteks toodi Lasnamäe 
linnaosa, kus hetkel ei ole ühtegi 
süstlavahetuspunkti ning on teada, 
et sealsed sõltlased oma linnaosast 
väga välja ei liigu.

Ene Tomberg rääkis sellest, et lisaks 
statsionaarsetele punktidele püüab 
Tallinna Linnavalitsus siiski leida 
võimalusi mobiilse süstlavahetuse 
käivitamiseks.

Marko Vaik andis ülevaate käimas-
olevast kohtuprotsessist ning tõi 
esile, et kohalikud ei protesteeri 
teenuse kui sellise vastu, vaid pigem 
tekitas küsitavusi kuidas asja protse-
duuriliselt aeti, kas uus asukoht 
on ikka kõige õigem ning kuidas 
tagatakse ümberkaudsete inimeste 
turvalisus. Samuti märkis ta, et kuna 
Paldiski maanteele on kavandatud ka 
metadooni ravi üle toomine, siis need 
kaks teenust (süstlavahetus ja meta-
dooni ravi) ei tohiks olla ühe katuse 
all. Samas on kohalik kogukond 
pakkunud välja kompromissvarian-
dina, et metadooni ravi võiks Paldiski 
mnt-le kolida.

Arutelu kuulama tulnud linnaosa-
vanem Raimond Kaljulaid võttis 
seepeale sõna ning teatas, et tema 
hetkel olukorrale lahendust ei näe 
ning on probleemi lahendamiseks 
pöördunud kirjalikult töö- ja tervise-
minister Jevgeni Ossinovski poole.

Jaak Juske avaldas arvamust, et 
kindlasti on riigi abi teretulnud, 
kuid hetkel käib jutt siiski Tallinnas 
tekkinud probleemidele lahendu-
se otsimisega ning siin saab hea 
tahtmise juures Tallinn oma eelar-
ves teha muudatusi kui  tõepoolest 
tunnistab probleemi tõsidust.

Ühiselt tõdeti, et kuigi sellisest 
ühisest arutelust oleks linnaosavalit-
sus võinudki alustada, oli see ikkagi 
äärmiselt oluline ning andis koge-
muse edaspidiseks, kuidas kohalike 
kogukondadega suhelda ning mil 
moel narkomaaniaga seonduvat 
kommunikeerida.

Pelgulinna Selts ja kogukonna akti-
vistid tegid ettepaneku, et võib-olla 
oleks mõistlik selliste aruteludega 
(mis ei pea piirnema ainult Põhja-
Tallinnaga) edaspidigi jätkata.

Lõpetuseks:

Oktoobri lõpus valmis Tervise 
Arengu Instituudi poolt riskianalüüs 
„Kahjude vähendamise keskustega 
kaasnevad riskid Tallinna näitel“, kus 
muuhulgas on toodud välja, et enim 
süstivaid narkomaane Põhja-Tallin-
nas on Sitsi, Pelguranna ja Karjamaa 
asumis ning teinud ettepaneku, et 
seetõttu oleks kõige otstarbekam 
avada süstlavahetuspunkt just selles 
piirkonnas.

Ka on TAI teatanud, et ei ole nõus 
rahastama MTÜ AIDSi Tugikeskus 
süstlavahetusteenust aadressil Pal-
diski mnt 36a kuna ei pea seal selle 
teenuse osutamist otstarbekaks.

Age Minka

Kogukonnas tekitas suurt paha-
meelt, et linnaosavalitsuse otsusest 
saadi teada alles 13. juunil meedia 
vahendusel ning seal kõlanud väited, 
kolimise vajalikkuse kohta punktist A 
punkti B, ei olnud piisavalt veenvad.                                                                                                        
Nii algatasidki kogukonna aktivistid 
petitsiooni, milles küsiti vastuseid 
konkreetsetele küsimustele - Erika 
tn. kuritegevuse, alternatiivsete või-
malike asukohtade, otsuse tegijate 
pädevuse jne. kohta. Petitsioonile 
andis oma allkirja ligemale 1400 
pelgulinlast.

21. juunil, enne Põhja-Tallinna lin-
naosa halduskogu avalikku istungit, 
jagati kohale tulnud kogukonna 
esindajatele ka linnaosavanema poolt 
allkirjastatud vastused petitsioonis 
esitatud küsimustele. Kahjuks aga ei 
olnud need veenvad ning koosoleku 
käigus esitatud lisaküsimustele - nt. 
milliseid meetmeid rakendatakse 
tagamaks laste (kuna ümbruskonnas 
on mitmeid lasteasutusi ning huvi-
koole), kohalike elanike ja ettevõt-
jate turvalisus - sisulisi vastuseid 
ei saadud. Linnaosavalitsuse poolt 
välistati ka mõnede halduskogu 
saadikute ettepanek, võtta aeg maha 
ning moodustada erinevaid osa-
pooli kaasav töörühm, mis vaataks 
veelkord üle alternatiivsed asukohad 
süstlavahetuspunktile. Ainuke soovi-
tus mis pelgulinlastele anti, et pöör-
duge kohtusse kui soovite. Sellega 
lämmatati konstruktiivse dialoogi 
võimalus ning kohaliku kogukonna 
esindajad pöördusidki oma õiguste 
kaitseks kohtusse. 

Tänu sellele peatati kohtuvaidluse 
ajaks süstlavahetuspunkti kolimine 
Paldiski maanteele ning avati ajutine 
punkt Põhja-Tallinna linnaosava-
litsuse majas Niine 2.  Peagi selgus 
aga tõsiasi, et süstalde vahetamise 
protsent uues punktis on langenud 
pea 80%. Selle põhjuseks on esitatud 
väiteid, et koht on liiga avalik ning 
narkomaanid „pelgavad“ sinna tulla. 


