Pelgulinna oma leht. Pausidega aastast 1993.

150 aastat kaasaegse
Pelgulinna sünnist

Vastvalminud Balti jaamas 1870. aastatel

Foto - Tallinna Linnamuuseumi kogust

Hingelt Pelgulinlane
Tundsin Pelgulinna Mikku üheksakümnendate aastate keskpaigast.
Olime hulga aastaid koos PõhjaTallinna halduskogus, kaitsesime
Stroomi metsa ja püüdsime maailma
paremaks teha. Võlgnen oma pikkadest
poliitikuaastatest Mikule palju, ta oli
tihtigi see, kes julgustas ja erinevates
kampaaniates appi tuli.
Mikk ei tükkinud esile, aga tal oli oma
terane, vahel ka lõikavalt irooniline
arusaamine maailma asjade kohta.
Halduskogu opositsioonis tegime ka
k r u t s k e i d . M ä letan, et ü kskord
hakkasime kõvasti põrpima, et miks
esimees Velman paneb alati koosolekut
juhatama ühe asetäitja, kui teine on ka
olemas. Meie nõudmisel pandigi ühte

koosolekut juhatama vene rahvusest
Keskerakonna häälemagnet, kes juba
esimese viie minutiga rappa läks. Aga
seda me ju tahtsimegi tõestada.
Mikule läks väga korda Pelgulinna
keskkond. Me hakkasime küsima, miks
ja kui kaua see kaubajaam Kalamaja ja
Pelgulinna vahel laiutab. Juhtisime
tähelepanu ohtlikele veostele. Mikk
õpetas mind nägema, mida üks või
teine planeering puitasumi tulevikule
tähendab. Siis tõstatasime veel selle
teema, et milline ka ei oleks Kopli
liinide tulevik – vanade majade
põhiplaan ja kivitrepikojad peaksid
säilima.
Kõige suurem aktsioon, mille Mikk al-

Nüüdisaegsele Pelgulinnale, Tallinna
vanalinna naabruses laiuvale
eeslinnale pani alguse Balti raudtee
avamine 150 aastat tagasi.
1870. aasta sügisel avatud Balti
raudtee ühendas toonase Revali Vene
impeeriumi pealinna Peterburiga.
Kiire ühendus Venemaaga käivitas
tsaariaja lõpukümnenditel Eestimaal
tööstusliku pöörde. Vanade
linnasüdamete kõrvale hakkasid
kerkima üha uued vabrikud ja tehased,
mis vajasid üha rohkem tööjõudu. Nii
hakkas maarahvas valguma linnadesse.
Eestlastest sai linnarahvas.
Tallinna elanike arv kasvas tsaariaja
lõpus pärast raudtee avamist enam kui
kolm korda. Nii asuti hoonestama ka
Pelgulinna ala, mis varasemalt suures
osas niiske heinamaa oli. Linnakaardile
tekkisid vanimad tänavad, kerkisid
esimesed majad, tulid esimesed
pelgulinskid.

Nii võime sel aastal tähistada meie
koduasumi 150. sünnipäeva.
Pelgulinna Selts asus varakult tegema
peoplaane. Pelgulinna päevad on olnud
tavaliselt maikuu lõpus. Pärast
eriolukorra kehtestamist oli selge, et
asumipidu tuleb edasi lükata. Nii on
hetkeseisuga tänavused Pelgulinna
päevad plaanis veel 22. ja 23. augustil.
Aga kui olud tänavu Pelgulinna
sünnipäeva tähistada ei luba, tuleb
pidu järgmisel aastal kindlasti. Ka ei ole
veel teada, millal saab jätkata eakate
teeõhtutega.
Pelgulinn on oma ajaloo jooksul
näinud korduvalt raskeid aegu:
sõdasid,riigipöördeid, epideemiaid.
Aga üksteist hoides ja toetas oleme
need ajad üle elanud. Nii ka seekord.
Olge terved ja uute kohtumisteni!
Jaak Juske
Pelgulinna Seltsi liige

gatas, oli allkirjade kogumine Stroomi
metsa kaitseks, et sealt ei ehitataks läbi
autoteed. Meie arvates oli Sõle tänaval
autode jaoks ruumi küll. Kui oli näha, et
inimesed meid toetavad, siis hakkas
samu allkirju koguma ka Vilja Savisaar,
kes siis oli Põhja-Tallinna vanem. Eks
kohalikud valimised lähenesid.
Naljakas oli ainult see, et läbi metsa teeehitusest rääkis Edgar Savisaare
juhitud linnavalitsus
Mikk oli hingelt pelgulinlane, pikka
aega ka Pelgulinna Seltsi esimees. Ta oli
seda kõike ammu enne, kui kodanikuühiskond ja seltsiliikumine selle
praeguses tähenduses pead tõstis.
Jää Jumalaga, Pelgulinna Mikk!
Andres Herkel

Mikk-Jaan Mikk (1944-2020)
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Peeteli on kirik keset kogukonda
Olukord vabariigis on taudi tõttu
olnud paljudel meist ja pikalt natuke
koduse hapnemise moodi. Kuid lootus
jääb, et samas on hapnev ollus alati
meie tuleviku väetis. Päike käib juba
kõrgelt ning talviselt sombune „kehv
suusailm“ on jäänud kaugele
seljataha. Nii ka meil Peeteli
koguduses. 31. mai toob meile
nelipühad ehk suvistepühad koos
traditsiooniliste aga samas värskete
kaseokstega kodus toas ning kirikus.
Möödunud aasta lõpul saime
pelgulinlastele pakkuda värvikaid
kontserte „Sinilinnust“ kuni Pärt
Uusbergini välja. Kontserdid
kogukonna heaks on meie jaoks üks
tähtsamaid üritusi, mida kirikus
korraldada. Kuigi aasta algus on
eelpool mainitud põhjustel olnud
kirikus väga vaikne, siis edaspidigi
võib häid muusikakollektiive meile
alati esinema pakkuda.
Rõõmustavaks päikesekiireks
märtsikuises koguduseelus oli meie
vana kella taastamine meistrite poolt.
Seda kasutati enne praeguse kella
tornitõstmist ning teda rakendame
nüüd säravana edaspidi meeleolu
loomiseks kirikusaalis.
Alates eriolukorra kehtestamisest ei
ole me saanud kirikus pidada jumalateenistusi. Samas on kirik olnud alati
avatud kolmapäeva ja neljapäeva
õhtuti ning inimesi on siis käinud
kirikus mõtisklemas ja palvetamas.
Samuti on kirikuuksed lahti pühapäe-

va hommikuti. Ühtegi soovijat ei ole
ilma jäetud pühast armulaua
sakramendist. Selle jagamiseks on
leitud sobivad võimalused.
Käesolevat artiklit kirjutan ma
mõnevõrra enne selle ilmumist
„Pelgulinna Lehes“. Seega ei tea ma,
milline eriline või tavaline olukord
kehtib siis, kui teie seda artiklit loete.
Kinnitan Peeteli koguduseõpetajana
seda, et jätame jumalateenistused
kirikus ära niikauaks, kui nõutav ja
vajalik. Samas aga taastame need
niipea, kui võimalik. Ikka selleks, et
inimestele julgust, lootust ja
hingekosutust jagada. Lähem info
toimuva kohta on leitav meie
kodulehelt internetis ning meie
Facebooki lehelt.
Ikka ja alati soovime olla
pelgulinlaste jaoks olemas. Seda nii
palju, kui suudame. Pelgulinna
päevade ajal on avatud olnud
kirikuuksed. Soovijatel on olnud
võimalik ka tõusta kirikutorni ning
heita kõikehõlmav pilk oma
kodukandile- armsale Pelgulinnale.
Avatud uste poliitikat kavatseme
jätkata ka tulevikus. Peeteli on kirik
keset kogukonda.
Märtsi algul käis minu kõnetunnis
üks väärikas vanahärra. Ta oli
poisikesena elanud Härjapea tänaval
ning seigelnud palju ka Peeteli kiriku
ümber, mis tollal oli Eesti Teleﬁlmi
käsutuses. Elu viis aga kolima teise
Eesti otsa. Vanahärra rääkis, et ta on

mitmeid kordi käinud väga mitmes
kirikus siin ja seal, et leida endale
vaimset kodu. Kuid kusagil ei tundnud
ta ennast päris mugavalt. Aga nüüd,
hiljuti lapsepõlvemail kõndides käis ta
ka Peeteli kirikus. Ning otsekohe
tundis ta, et on oma õige koha leidnud.
Selgus, et meie kirikuraamatu järgi oli
ta vastsündinuna ristitud Peeteli
kirikus aastal 1949.
Usun, et see tunne polnud pelgalt
lapsepõlvenostalgia. Ja ma näen, et
tema ei ole kaugeltki ainus, kes tänases
püsimatus maailmas endale vaimset
„ankrupaika“ otsib. Peeteli üks
ülesandeid on olla paljude inimeste
jaoks nende vaimne kodu. Inimesel ei
ole hea üksi jääda. Kodukogudus
pakub vaimset tuge, elusihti,
seltskonda, julgustust ja kinnitust.

Eriti siis, kui on raske. Soovime, et
Peeteli oleks inimese jaoks otsekui
suurpere, kelle juurde inimene saab
tahtmise korral alati tulla ja kellelt
leida toetust ning armastust. Kedagi ei
haarata „lämmatavasse embusse“,
kuid hea on teada, et kusagil
Pelgulinnas on olemas koht, kus
inimesed igal pühapäeval kogunevad
kokku jumalateenistuseks ning
kohvilauaks. Kus meid alati oodatakse
ja vastu võetakse.
Sügisene leerikursus algab 6.
septembril ja kestab 29. novembrini.
Kursus ei ole ainult teooria, vaid selle
aja jooksul pakutakse osalejatele
võimalust koguduseellu sisse elada.
Tere tulemast kõigile!
Aare Luup,
Peeteli koguduse õpetaja

Disainmeti meistrid taastasid Peeteli kiriku kella.

Ristiku Põhikooli õpilaste ja õpetajate mõtteid
nelja seina vahel. Vaateid väljapoole ja iseendasse.
Ristiku Põhikooli õpilased ja õpetajad
jagavad oma mõtteid, millega sel väga
erilisel ajal on tulnud kooli kollektiivil
kokku puutuda, millega toime tulla ja
kohaneda ning mis selles kõiges meile
ka head ja õpetlikku on.

Huvijuht Birgit ütleb, kui esimesed
nädalad märtsis läksid uue
õppekorral-dusega harjumise peale,
siis aprill on juba tihedat huvitegevust
täis olnud. Võtsime osa Tallinnas
nutikuu tegevustest ja pidasime
südame-nädalat. Kehalise kasvatuse
ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse
õpetajad tegid üheskoos vahvad
sportli-kud videod, mille järgi said
õpilased ja õpetajad koos peredega
võimelda. Meeleolu aitavad ülal hoida

naljad, nii on kodulehe naljanurka
kogunenud palju vaimukaid
kooliteemalisi anekdoote.
Ristiku koolis tähistame traditsiooniliselt ülestõusmispühi. Seekord
korraldas õpetaja Ruuda virtuaalse
tervituse kooliperele videoloenguna.
Huvijuht kiidab õpilasi aktiivse
osavõtu eest mitmetel loomekonkurssidel ja lisab, et kõikide

tegemistega saab tutvuda kooli
kodulehel ning kooli Facebookis
sõbrana olla esimesena värskete
uudistega kursis.
Kooli õppekorralduse eest vastutav
õppejuht Kairit meenutab, et
distantsõppe paar esimest nädalat olid
pead pööritama panevad. Tööpäevad
venisid öösse, sest kõik oli uus ja
ennekogematu. Kogu koolipere õppis,
otsis ja leidis, uuris ja arutles kuni saigi
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Loomekonkurss "Nelja seina vahel",
Preili Pirtspek,
autor Mattias Ploompuu 4. kl

paika distantsõppe läbiviimise kord,
leitud sobivad e-õppekeskkonnad ja
paika loksus õppetöö maht. Seda kõike
tegid üheskoos õpetajad, õpilased ja
vanemad.
Koolivaheaeg möödus õpetajatel
õpilase rollis – õpiti videotundide
läbiviimist, avastati ja lihviti eoskuseid.
Ees ootab veel seitse nädalat õppimist
ja õpetamist, videotunde ja hulk uusi
teadmisi nii ainetundides kui õppetöö

korraldamises.
Põhikooli lõpetaja Mari-Lisete arvab,
et distantsõpe on läinud suhteliselt
hästi ja huvitavalt. Talle meeldib
teistmoodi koolikorraldus, sest ei pea
hommikul vara ärkama ja kooli
minema, vaid saab oma tööplaani ise
sättida, peaasi et kodutööd oleks
tehtud. Mari-Lisete on hästi hakkama
saanud, kui mõned asjad on rasked, siis
küsib õpetajalt abi. Ta on selle ajaga
õppinud iseseisvalt tööd tegema ja
osalema videokõnedes ega vajagi eriti
abi. Kodutöid võiks siiski vähem olla.
Kõige enam tunneb Mari-Lisete
puudust sõbrannadest ja pelgab, et
vaikselt hakkab kodus istumine
igavaks muutuma. Ta tunneb puudust
ka õpetajatest kellega koos olid lõbusad
ja huvitavad tunnid ning loodab, et
saab põhikooli lõpus veel oma klassiga
midagi koos teha, sest klassist on
saanud väga tore ja huvitav kamp.
Kooli direktor Katrin meenutas, et
16.märtsil 2020 algas koolielus uus
ajastu, uus normaalsus – distantsõpe.
Kuigi e-tundide läbiviimiseks oldi
aastaid valmistunud, sest Tiigrihüpe
on kestnud üle 20 aasta, oli olukord
siiski uudne. Klassiruum, õpetajate
tuba ja tugispetsialistide ja juhtkonna

tööruumid, millega harjunud olime,
asusid nüüdsest igaühe kodus.
Tänaseks saame tunnistada, et oleme
kõik koos – õpilased, lapsevanemad,
õpetajad, spetsialistid hästi toime
tulnud. Palju tänu koostöö eest!
21. aprillil toimus koolijuhtidele
veebiseminar „Õppetöö korraldamine
eriolukorras“, kus Tartu Ülikooli
haridustehnoloogia professor Margus
Pedaste rääkis teaduslikult põhjendatud koolijuhtimisest ja õppetöö
korraldamisest. Tõdesin, et professori
jutt ning Ristiku kooli arusaamad ja
tegevus eriolukorra tingimustes
kattusid peaaegu 100%.

Loomekonkurss "Nelja seina vahel",
2. klassi õpilane Tauri, Maskiga muna

Väljavõtteid õpilaste arvamustest teemal nelja seina vahel,
distantsõppe plussid ja miinused
+ Nüüd saab ärgata välja puhanult ning värskelt ning teha kodutöösid endale
sobival hetkel.
+ Saab vajadusel pausi teha ja puhata, erinevalt koolitunnist, kus 45 minutit
järjest võib ainult töö olla. Ka puhkus võib minu arust mõnel juhul mõtlemist
aidata.
+ e-õpe on meile kasulik, kuna harjume tehnoloogia kasutamisega, mida
tulevikus kindlasti vaja läheb.
- laisemad õpilased, eriti need, kelle vanemad ei sekku nende haridusse, võivad
lihtsalt tööd tegemata jätta.
- õpetajal on palju keerulisem kõike seletada. Mõned olulised peatükid ei
pruugigi selgeks saada.
- Koduõpe pole ei parem ega ka halvem kui koolis õppimine, aga tahaksin siiski
kooli minna, et oma sõpru uuesti näha.

TÄIENDAV VASTUVÕT 2. TAVAKLASSI
Ristiku põhikool on üldhariduslik munitsipaalkool, mille ajalooline taust ja
väärikas interjöör loovad selles õppivate erinevate vajaduste ja annetega lastele erilise hubase õppekeskkonna, kus õppetööd juhendavad pühendunud
õpetajad ning professionaalsed tugispetsialistid nii, et õpetaja tähelepanu
jaguks igale lapsele.

RISTIKU PÕHIKOOL
JÄTKAB ÕPILASTE VASTUVÕTTU
2020 a. SÜGISEL ALUSTAVASSE,
1. TAVAKLASSI
www.tallinn.ee/est/ristiku/Vastuvott-kooli

Koolitee algus on suur muudatus lapse elus.
Igale lapsele ei pruugi sobida suur kool ja suur klassikollektiiv.
Ristiku Põhikoolis avatakse 2020/21 õppeaastal 1. tavaklass kuni 20le
Tallinna piirkonnas kooliteed alustavale lapsele.
Lisaks jätkame vastuvõttu 2. tavaklassi.
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Uus aasta uutes värvides
Tallinna Pelgulinna Rahvamaja alustas uut aastat suure
muutusega. Tallinna
Kultuuriameti otsuse tulemusena liideti jaanuarist
2020 Pelgulinna Rahvamaja
Tallinna Rahva-ülikooliga.
Sellest ajast kannab
rahvamaja nime Tallinna
Rahvaülikooli Pelgulinna
maja.
Külastajal tekib kindlasti
küsimus, et mida selline
muutus Pelgulinna maja
igapäevasesse tegevusse
kaasa tõi, mis on endine ning
mis on teistsugune ning mida
võib sügisel oodata?
Uues olukorras saime
tegutseda vaid paar kuud, sest
epideemia tõttu on märtsi
keskpaigast maja suletud.
Aprillist alates jätkusid
muusikaõpe, kõhutants ning
laste kunstistuudio tunnid
veebikeskkonnas. Kevadesse
planeeritud kultuurisündmused on ootel ning juba
augustis saame ehk nendega
jätkata.
Tallinna Rahvaülikool on
kindlasti paljudele
tallinlastele teatud tuntud
juba ammustest aegadest.
Rahvaülikool pakub täiskasvanutele enesearendamise- ja

vaba aja sisustamise võimalusi. Siin on igas eas inimestel
võimalik end väga erinevates
valdkondades täiendada:
kunst, keeled, teater,
kokandus, käsitöö, muusika,
tervis ja ilu, liikumine ja tants,
kultuur ja ühiskond, psühholoogia ja eneseareng, IT- ja
digioskused, loodus ja keskkond . Lisaks Pe lgulinna
majale tegutseb Rahvaülikool
veel südalinnas Estonia
puiesteel ja Vanalinnas Vene
tänaval.

Meie sooviks on, et
Tallinna Rahvaülikooli
Pelgulinna majast
kujuneks piirkonna
kogukondlik koolitus- ja
huvitegevuskeskus
Siinkohal on hea küsida
Tallinna Rahvaülikooli
direktorilt, Hannelore
Juhtsalult, et millisena tema
näeb Pelgulinna maja peale
ühinemist: Meie sooviks on, et
Tallinna Rahvaülikooli
Pelgulinna majast kujuneks
piirkonna kogukondlik koolitusja huvitegevuskeskus, kus igaüks
saab ennast võimetekohaselt
arendada ja tähenduslikult vaba

aega veeta. Sügisest loodame siin
majas lisaks tavapärastele ja
väga armastatud huviringidele
pakkuda veel uusi koolituskursusi
ning veel ka põnevaid kultuurisündmusi. Lisaks oleme alati
avatud asumi elanike soovidele ja
ettepanekutele, millised tegevused võiksid veel huvi pakkuda!
Maja tegevus on ennekõike
suunatud kohalikule
elanikkonnale ning kogukonna
arvamus on meile oluline.
Loodame, et lähikuud
aitavad seljatada koroonaviiruse ning sügisel saame
tööd jätkata tavapärases
rütmis. Laste suvine
kunstikursus on liikumas
juunikuust augustisse.
Augustis on võimalik osaleda
Jaak Juske linnamatkal. Hea
uudis on, et Pelgulinna
tantuõhtud on üles äratatud
ning sügisel on võimalik taas
tuttavas saalis meeleoluka
muusika saatel jalga
keerutada. Septembrist
alustavad Pelgulinna majas
tööd muu-sikaringid (kitarri-,
klaveriõpe ning vokaalstuudio), liikumisrühmad
(Shindo treening, kõhutants,
eakate liikumine, Qigong,
rahvatantsurühmad),
õmbluskursus, laste kunsti-

Tantsumaagia tantsijad Maria Taniroo juhendamisel.
stuudio jne.
Oleme avatud uutele
ideedele ja mõtetele ning
soovime teada, milline
huviring või kursus on see,
mis Pelgulinna rahvast kõige
enam kõnetaks või huvi
pakuks. Häid mõtteid ja
küsimusi ootame Rahvaülikooli kodulehe kaudu
kultuur.ee, kuid alati saab ka

lihtsalt kirjutada e-posti
aadressil info@kultuur.ee.
Kohtumiseni Tallinna
Rahvaülikooli Pelgulinna
majas!
Lea Mäemat
Tallinna Rahvaülikooli
Pelgulinna maja kunstiline juht

Meenutades Jõuluootust 2019

TAKIMA
Meie tegemisi saad toetada - SEB EE981010052031153003
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