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Olgem  terved!

Jaak Juske

800 aastat lugusid
Tallinnast

Rikkaliku ja huvitava seletusmaterjaliga 

väljaanne elust vanas Reveli linnas, mis 

illustreeritud asjakohaste piltidega ja 

kõneleb linnakodanike asjatamisest ning 

linna kasvamisest.

Sobib nii nooremale rahvale kui vanemale 

lugejale ja ka Jõuludeks kingituseks viia!

NÕUDKE PAREMINI VARUSTATUD RAAMATUPOODIDEST!

Koroonaepideemia võtab üles üha 

suuremaid  tuure ja on jõudnud ka 

meie Pelgulinna.

Pidime  teatama Jõuluvanale, et 2. 

advendi laste jõulupidu Pelgulinna 

kuuse  all  jääb ära. Päkapikud olid väga 

õnnetud kui sellest teada said, sest laste 

piparkoogitaigen on juba  kerkimas.  

Kui olukord aga vähegi lubab, tuleb 

Jõuluvana   Kolmekuninga Päeval 

(jaanuaris) meile külla, ikka oma suure 

kingikotiga.  Info selle kohta tuleb siis 

Pelgulinna Seltsi  Facebooki lehel , 

plakatitena üle Pelgulinna ja suu-

sõnaliselt sõbralt sõbrale.

Uhke värk on see, et saime üheskoos 5. 

novembril sealsamas Pelgulinna platsil, 

tähistada (kaasaegse) Pelgulinna 150. 

sünnipäeva.  Rahvast  tuli kokku maalt 

ja linnast ja neid oli üllatavalt palju. 

Mitusada  inimest said osa ajaloo-

matkast, kontserdist,  filmiõhtust 

,mälestuspingi avamisest Pelgulinna  

rajaja   hr. Ko(o)bale, kuumast  teest ja 

pirukatest. Asumi sünnipäevapidu 

näitas  taas kui tore kogukond meil on. 

Elagu Pelgulinskid !

K u n a  t u l e v i k k u  o n  h e t k e l  r a s k e 

ennustada, oleme Pelgulinna lehe 

jõulunumbri pühendanud  paljuski 

meie kandi põnevale ajaloole. Aga leiate 

ka ülevaate Peeteli kiriku ja koguduse 

tegemistest, koos nende jõulusoovidega 

kuid  tuleb rõhutada, et mitme plaanis 

oleva kirikukontserdi toimumine sõltub 

olukorrast viiruserindel.

Eakate Jõuluõhtu Pelgulinna Rahv-

amajas jääb ka detsembris  ära, aga 

kindlasti jätkame nendega siis, kui 

olukord normaliseerub.

S e e k o r d  t u l e v a d  j õ u l u d   rohkem 

perekesksed. Aga  pere ringis veedetud 

aeg on eriti kuldaväärt. Kõige tähtsam 

on, et oleksime terved. Ja uuel aastal on 

lootuskiir, et saame ka kogukonnana 

taas kokku.

Kõigile vabatahtlikele suur kummardus ja 

tänu tehtu eest!

Pelgulinna Seltsi poolt kõigile ilusat 

jõuluaega soovides. Olge hoitud!

Pille-Maris Arro
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Pelgulinna rõõmud ja mured 90 aasta eest
Vanu ajalehti sirvides leiab toredaid 

kirjeldusi elust Tallinnas ja tema 

eeslinnades. Ka Pelgulinna elust-olust 

on mitmeid artikleid. Siin üks keset 

esimest iseseisvusaega ilmunud lugu.

Päewaleht kirjutab 3. veebruaril 1930:

„Pelgulinna elanike arw ulatub 10.000-

deni, seega rahwast rohkem kui mõnes 

prowintsi-linnas. Ja Pelgulinn kaswab 

ühtpuhku. Uusi maju on juba ehitatud ja 

ehitatakse weel Oskari ja Rohu uulitsate 

juures, samuti Kolde uulitsa juures, kus 

ehitusühing „Oma Kolle" püstitanud rea 

uusi maju. Pelgulinna serwad wötawad 

nii ehituste suhtes kõikjal uue ilme, 

maha arwatud raudteepoolne külg, kus 

pole wõimalik ehitada uusi hooneid. 

Pelgulinna wanemad majadki  on 

enam-wähem korras. Kokkulangewaid 

logusid, nagu mujal Tallinna aguleis, 

siin näha ei ole. Ka pole Pelgulinnas 

suuri ehitusi, mahaarwatud linna suur 

elamu Oskari uulitsal ja Pelgulinna 

eeskujulik algkooli maja. Harilikult on 

Pelgulinnas wäikemajad, kus omanikud 

ise lihtsad töömehed ja hoolitsevad oma 

majakeste eest. Kuna siin peamiselt 

pisikesed puumajad wäikekorteritega, 

siis on Pelgulinna elanike suur enamus 

ka töölised ja teised palgateenijad. 

Ü h e n d u s t  l i n n a g a  p e a w a d 

pelgulinlased omnibustega. Omnibuse 

kaugem peatuskoht on „Oma Kolde" 

asunduse juures. Omnibuse tuleb iga 10-

ne minuti tagant. Kohalikud elanikud 

kurdawad, et omnibuste wahe liig harw. 

Sõitjaid on palju ja tuleb hulk aega 

oodata järgnewa omnibuse saabumist. 

Wihmaste ilmade puhul oli eriti rohkes-

ti sõitjaid. Tuli ette juhtumeid, kus kõik 

ei mahtunud sõidukile ja pidid ootama 

järgnevat omnibusi. Halwa ilmaga pole 

aga selline ootamine kuigi lõbus, pealegi 

kui inimesel vaja rutata õigeks ajaks 

teenistuskohale. Kui sõitjaid jätkub, siis 

peaksid omnibused liikuma tihedamalt. 

Jalakäijad tulewad linna Rohu uulitsa 

wiadukti kaudu ja ka Oskari uulitsalt, 

kui on waja minna Paldiski maantee 

kanti. 

Pelgulinnas pole kõrtsikära. Kuna 

Pelgulinna elanike kogu suur, siis on 

mõnigi kõrtsimees katsunud siia oma 

äri lahti lüüa. Weel hiljuti taheti kaks  

kõrtsi awada korraga. Elanikud esitasid 

aga linnawalitsusele protesti, milles rõ-

hutasid, et Pelgulinn on elanud seni 

kõrtsikärata ja ei taha ka tulewikus näha 

joogikohti. Elanike protest leidiski 

tähelepanu ja kõrtsid jäid awamata. Õle 

uulitsal, kus üks ettewõtja hakkas juba 

ehitama restoranihoonet, seisawad 

praegu waid alusmüürid, kuigi mõni 

salamülgas ehk wõimaldab topsisõprele 

w i i n a ,  e i  s u u d a  s e e  a w a l d a d a 

märgatawat mõju Pelgulinna rahulikule 

elule.  Suuremaid joomarite jõuke ja  

räuskamist uulitsal pole näha.

Kool lähedal. Enne olid Pelgulinna 

lapsed sunnitud käima linnas koolis. 

Nüüd leiawad algkooliealised kõik 

õppewõimaluse Pelgulinna suures ja 

eeskujulisemas koolimajas, kus praegu 

475 õpilast. Kooli juures on Lastekaitse 

Ühingu toitluspunkt.  Kehwemad 

õpilased saamad teed ja einet maksuta, 

teised, kes tahawad samuti koolis süüa, 

maksawad 13 senti. Kooli hoolekogu 

w a r u s t a b  k e h w e m a i d  õ p i l a s i 

kehakattega ja jalanõudega. Kooli-

ruumid on korralikud ja soojad.

Tehakse uudismaad.  Pelgulinna ja 

Stromi mere wahel on laialdane maa-

ala, mille künklik pind tuletab meele 

kuiwanud raba. Siin keeb kewadel ja 

suwekuil  kibe töö.  Pelgulinlased 

juuriwad üles põõsastikud ja tasan-

dawad künkaid. Haritakse uudismaad. 

Siin-seal on näha tööriistade kuure, 

mõni ajutine elamugi kerkib uudismaa 

keskel. Siin uudismaal ja merirannal on 

Pelgulinna laste mängumaa. Päikest ja 

õhku on külluses. Meri madala põhjaga 

ja liiwase rannaga ka lähedal. Pelgulinn 

on warjatud ka käredate põhjatuulte 

eest ja suurtööstuste puudusel on õhk 

puhas. Need hüwed lubawad eeldada, et 

kirjeldatud linnaosa areneb ja kosub 

edaspidigi.“

Jaak Juske

16-kohaline Dodge ME Nr 9 liinil Magasini - Pelgulinn.

Erakogu, Ajapaik



Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest 

vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, 

mis saab osaks kogu rahvale, et teile on 

täna sündinud Taaveti linnas Päästja, 

kes on Issand Kristus.” (Lk 2:10–11).

Jõuluaeg ning koos sellega üldse vana 

aasta lõpp on aasta keerulisim ja mitme-

kesiseim aeg. Kõikvõimalikud tunded, 

ootus ja hüvastijätt, rõõm ja kurbus, 

üksindus ja seltskondlikkus, hirm ja 

lootus võimenduvad mitmekordselt.

Ärge kartke! Laske endil rõõmu tunda! 

Need inglite üleskutsed on selle aasta 

lõpul aktuaalsemad, kui väga paljudel 

varasematel. Oleme ju elanud läbi 

heitliku kevade, pisut lootusrikkama 

suve ning  taas rohkem hingi võtnud 

hingedeaja.

 

Kas meie süda suudab inglite sõnumiga 

kaasa rõõmustada? Või on reaalsus sel-

lega nii karjuvas vastuolus, et süda vaikib?

Ent jõulud tulevad ikka. Nad tulevad 

„katkuaja“ keskele. Tuletavad meelde, et 

„igale asjale on antud aeg siin päikese 

all,“ nagu ütleb Koguja. „Aeg tappa ja aeg 

terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg 

üles ehitada; aeg nutta ja aeg naerda, aeg 

leinata ja aeg tantsida.“ Koguni ühe-

ainsa aasta jooksul saab olla erinevaid 

aegu.

Enne koidikut öeldakse öö olevat kõige 

pimedam. Uuest aastast loodame 

tulevat paremat. Kuid enne seda on meil 

jõulueelne järjest lühenev päev. Siis aga 

süttib Jõulutäht. See ei paista mitte 

ainult kolmele Idamaa targale, kes 

jõululast otsuima lähevad. Vaid paistab 

igaühele, kes ei taha lasta pimedusel 

endalt lootust võtta. Olla täna targem, 

kui kevadel, kuid mitte usku kaotanud.

Päästja sünd muutis meie maailma 

jäädavalt. Ingli sõnum aga on ka see, et 

rõõm ei ole ainult kaupmeestel heast 

jõulumüügist. Vaid see võib olla „pidu 

meis enestes“. 

Nüüdsest peale on Jumal ja inimene 

olemuslikult seotud.  Jeesus on täielikult 

Jumal, aga ka täielikult inimene. Seda 

nii 2000 aastat tagasi Petlemmas 

sündides. Aga ka täna Isa paremal käel 

istudes. See ei muutu kunagi. See saab 

olla meie rõõmu allikas keset pimedat 

talve. Ning ka heledal suvepäeval, mis 

ükskord saabumas on.

Nagu ikka läbi aasta ja ka jõulukuul, on 

meil Peeteli koguduses rõõm teenida 

kohalikku Pelgulinna kogukonda ja 

kõiki  ta l l inlasi  s isukate  jumala-

teenistuste ja kaunite kontsertidega. 

Samas oleme hirmutavalt teadlikud 

sellest, et taudi tõttu võib kõik muutuda 

igal suvalisel ajahetkel.  Kontsertide 

loetelu täieneb ja neid võib ka ära jääda. 

Jälgige jooksvat infot meie kodulehel 

www.peetelikogudus.ee ja Facebooki 

lehel nimega „EELK Tallinna Peeteli 

kogudus“. 

Kontserdid on piletita, teretulnud on 

annetused kirikusaalis asuvasse korjan-

duskarpi Peeteli kiriku töö toetuseks. 

Autoga tulijaile parkimine kiriku taga 

asuvas parklas.

Jõululaupäeval 24.12 Peeteli Kell 16:00 

püha jõuluõhtu jumalateenistus. 

Esimesel jõulupühal 25.12  Peeteli 

kirikus jumalateenistus kell 12:00. 

Jumalateenistustel  võetakse üles 

korjandus Peeteli kiriku töö toetuseks.

Tere tulemast kõigile Peetelisse- 

kirikusse keset Pelgulinna kogukonda!

Aare Luup, Peeteli koguduse õpetaja
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Ärge kartke!
4.12  Kunstiülikooli  kammerkoor

8.12  VHK  õpetajate ja lapsevanemate koor

9.12  Tallinna Lennujaama  segakoor

12.12  ERKI  kammerkoor

16.12  Ellerheina  lastekoor

18.12  Segakoor  HUIK!

19.12 TTÜ meeskoori vilistlaskoor

Mälestuspinke olulistele pelgulinskitele tuleb veel
5.12.2020 avati Kolde puiesteel mälestuspink Albert Ko(o)bale.

Tallinna Linnamuuseum

Pelgulinna kunagine algkool

5. novembril avati Kolde puiesteel 

asumi peaväljaku ääres mälestuspink 

kaasaja Pelgulinna ühele rajajale äri-

mees Albert Ko(o)bale. See ei jää aga 

viimaseks mälestuspingiks Pelgulinna 

ajaloos olulisele inimesele.

Pelgulinna gümnaasium on teinud 

linnavalitsusele ettepaneku paigaldada 

siinse vanima koolimaja kunagisse 

asupaika - Mulla ja Ristiku tänava 

nurgal mälestuspink ettevõtja Johann 

Grabbyle,  kellele kuuluvas majas 

Pelgulinna algkool 1912. aastal tööd 

alustas. Esimese koolimaja asukoha 

tähistamist on mõned aastad tagasi toe-

tanud ka Pelgulinna Selts.

Ettevõtja Johann Grabby asutas juba 17. 

sajandi l  tekkinud heinaveoteest 

kasvanud tänava äärde 1879. aastal 

suure tellisetehase. Tehas on praeguseni 

säilinud vaid Telliskivi tänava nimes. 

Esimese Pelgulinna kooli  hoone 

lammutati aga 1965. aasta paiku.

Pelgulinna Seltsi eestvedamisel on 

plaanis rajada veel mitmele teisele 

Pelgulinna ajaloos olulisele inimesele 

mälestuspink. Neist suurem osa Kolde 

puiesteele.

Jaak Juske
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Järjejutt Helju Viirese mälestustest 

elust Pelgulinnas ja Pelgurannast 
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Pelgulinna ajalehe Lehekuu numbris. 

Järg loole ilmus  Pelgulinna ajalehe 

eelmises numbris ja  nüüd jätkame...

Kord olin ma isaga rannas ja ta tüüris 

selle siseõue poole, et "sooja saada". Olin 

sunnitud mõnda aega selles kuumuse 

katlas olema ja punaste bikiinidega 

preili oli jälle kohal, ta seisis püsti, 

puuleht ninal. Meeste pilgud olid 

suunatud ainult temale, mõni piidles 

natuke häbelikult, teised seevastu 

a v a l i k u l t .  P r e i l i  t e a d i s ,  e t  t e d a 

vaadatakse ja jälgitakse, aga see meeldis 

talle. Las vaatavad! Ma olin juba nii tark, 

et kõiki neid finesse märgata. See oli 

väga kena preili ja tema bikiinid ka. 

Linnarahval oli suvel kombeks grüünes 

käia, neil ju grüünet lähedal ei olnud, 

meil aga oli küllaga. Grüünetada oli 

võimalik ainult pühapäeval, tööpäeva-

del ei olnud selleks aega. Ühel püha-

päeval kogunes meie koju Nurme 

tänavale väike seltskond sugulasi, juba 

varem oli kokku lepitud, kui ilm on ilus, 

siis läheme...

Kõigil oli toidukraam kaasas, üks 

viinapudel ka, meie poolt kohustuslik 

võrkkiik, tekk istumiseks, rabarberi-

kissell ja veel üht-teist. Kissell valati 

serviisist võetud supitirinasse, ema ja 

tädi haarasid sellel sangadest kinni, 

kandsid seda kahevahel kogu teekonna. 

Ja lustilises meeleolus seadsime oma 

piknikukoha metsa al la  Kolde ja 

Merimetsa tee vahelisse nurka.

Seal  toimus ka tingel-tangel:  oli 

karussell, mis tegi leierkasti muusikat, 

oli limonaadi- ja mõdu müügilaud, 

teisel laual müüdi vesikringleid ja 

nöörile aetud suškisid. Kohal oli ka 

päevapiltnik oma kahe kulissiga ja 

lõviga, mille selga istusin koos õega ja 

sellest sai üks tore pilt. Üks kuliss 

kujutas  endast  Aadamat ja  Evat 

õunapuu ees, madu keerlemas ümber 

puutüve. Teine kuliss kujutas noorpaari, 

kelle taga seisis kurg, beebipamp noka 

vahel. Nägude asemel oli kulissi sees 

auk, kuhu pildistatav pistis oma pea. 

Minu tädi ja tädimees olid juba natuke 

švipsis, nad valisid selle teise kulissi ja 

mu väike õde tõsteti kure noka vahele. 

Kahjuks oli see auk liiga kõrgel, raske oli 

last ülal hoida ja nii jäi pool august 

tühjaks. Need olid naljapildid, lähedal 

olijad naersid ja plaksutasid. 

Meie võrkkiik pandi kohe üles ja see 

polnud ainuke, kiigemood oli sel ajal 

popp ja enamasti oli igal seltskonnal 

oma kiik kaasas. Tekk pandi maha, 

valged rätikud selle peale ja kraam laoti 

laiali. Väikesed viinapitsid oli ka kaasas, 

pudelist rüüpamist peeti labaseks. 

Seltskonna tuju aina tõusis, neid 

seltskondi oli metsaalune tihedalt täis ja 

juba lauldi "Mets mühiseb ja kägu kukub 

raal..." Ei see seganud kedagi, rahvas 

tundis end vabalt. 

Meid, lapsi huvitas karussell rohkem 

kui kiik või kissell. Me tegime ühe 

maksulise tiiru juba ära ja jäime 

vaatama, kuidas teised sõidavad. Siis 

astus karussellipidaja meie juurde ja 

ütles, et me võiksime teda natuke aidata:

on vaja vaid üles, lae alla minna ja 

karusselli põikpuid mööda edasi lükata. 

Karussell liikus ju kondijõul. Olime 

kahekesi teise tüdrukuga ja meie töö 

seisnes selles, et lükkasime põikpuud ja

käisime ringiratast koos karusselli 

liikumisega. Samal ajal tegi leierkast 

oma häält. Karussellionu puhkas ja 

lubas meil kaks tasuta ringi sõita. 

See pühapäevane rohelises käimine 

näitab, et mitte kõik ei tahtnud ranna-

liival pikutada või end merevees kasta. 

Paljud eelistasid varjulist kohta metsa 

all, kus on kaasas söögid-joogid ega pea 

end paljaks koorima. Minu vanemad 

olid sel ajal 38-aastased ja ka nemad oli 

parema meelega metsas kui rannaliival. 

Ajavaim ja maitsed on aastakümnetega 

põhjalikult muutunud. Üks ei tunne 

teist enam äragi.

Kui läksime piknikule, oli väga soe ilm. 

Aga minu isal oli seljas tume vestiga 

ülikond, lips ees, kaabu peas ja hõbe-

monogrammiga jalutuskepp käes. 

Võrkkiik oli kaenlas. Ja nii mindi palava 

ilmaga loodusesse. Ma teadsin küll, et 

papa on dändilik mees (sõna tähendus 

sai  selgeks hil jem),  aga mingiks 

moemeheks ma teda ei pidanud. Ma 

kujutan vaid ette, kui ebamugav võis tal 

sellises riietuses metsa all olla. Naistel

oli lugu kergem, lillelised kerged 

suvekleidid olid asjakohased. Emal oli 

küll lillekimbuga kaunistatud stroo-

kübar olemas, aga seekord ta seda pähe 

ei pannud. Meie piknikul toimus ka 

kerge napsitamine. Aga mulle näis, et 

seda tegid kõik. Grüünetamine käis 

laulmise saatel ja ühel seltskonnal oli ka 

kohver-grammofon kaasas. Sealt tuli 

"Paula, sul on poisipea...", väga tore 

foxtrot oli.

Ma ei tea kahjuks, kas napsitamine 

avalikus kohas oli 30. aastatel lubatud 

või mitte. Aga seda tehti täiesti avalikult. 

Meie majade ümbrus oli roheline ja 

seepärast meie peres grüünetamise isu 

eriti ei polnud. Aga meie kesklinnas 

elavad sugulased ja tuttavad olid asjast 

väga huvitatud ja nii kujunes meie kodu 

nagu väikeseks kogunemiskohaks. Kui 

seltskond oli koos, siis mindi.

Meie Pelguranna-suved kestsid 1941. 

juulini. Sõda muutis kõik. Ilusad 

muretud suved lõppesid ja  sõda 

d i k t e e r i s  m e i l e  o m a  r e e g l i d  j a 

elukorralduse.   

Pelguranna suved

Pelgurannal suvitamas [ligikaudu 1930'ndad]

Eesti Meremuuseum
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Meie sõbrad & toetajad:

OÜ REVIRKE
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