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Kingid kõik on pakitud
sõiduks pole takistust
Kä�e jõudnud õige päev
taas ma vahvaid lapsi näen
Jõuluvana Juhan

äes on taas jõuluaeg ja nii ootame KPelgulinna rahvast juba tradit-
siooniks saanud teise advendi 

t ä h i s t a m i s e l e  m e i e  ko d u k a n d i  
peaväljakul Kolde puiesteel pühapäeval, 
5. detsembril.

ell 14.00 algava peo avasõnad Kütleb meile Peeteli kiriku õpetaja 
Aare Luup, kohal on ka jõuluvana. 

Kui palju on maailmas jõuluvanasid, 
keegi meist ei tea. Teame aga seda, et 
meil siin Pelgulinnas on oma jõuluvana, 
suure valge habeme ja kinkeko�ga 
headele lastele. Jõuluvana, kes toob 
rõõmu silmadesse, keda võid kohe ise 
näpuga katsuda ning kelle põlvel võid 
lasta end hopitada. Jõuluvana Juhan, kel 
on kellukestega kepp ja jõululatern.

avas on laste mängud ja tantsud, Kteatrietendus pikupäkkadest, 
k i r ja  k i r ju tamine  koduse le 

jõuluvanale ja palju muud põnevat. 
A d v e n d i p e o  l õ p e t a b  p i m e d u s e 
saabudes kella 16.30 paiku valguspidu. 
Tule koos pere ja sõpradega, tule 
kindlas�!

elgulinna Selts jätkab oma teiste Ptraditsiooniliste sündmustega. 
K i n d l ate st  re e g l i te st  k i n n i  

pidades, saabub pidu ka meie õuele - 
teatan, kallid prouad ja härrad,  teie soov 
on täidetud - reedel, 17. detsembril kell 
15.00  üle pika aja on taas eakate 
teeõhtu endises Pelgulinna rahvamajas, 
nüüdses rahvaülikoolis, Telliskivi 56. 
Paneme kingid ko�, rõõmustame sõpru, 

külla tuleb ju Pelgulinna  jõuluvana 
Juhan ise. Mälestame ka äraminejaid.

elgulinna lehe jõulunumbrist Psaate aga lugeda kodukandi ajaloo 
talletamisest, Pelgulinna kooli-

elust ja veel palju muud huvitavat. Sul on 
ala� võimalus ise osaleda ajalehe 
tegemisel, võta meiega ühendust ja 
pane õlg alla.

õppenud aasta on olnud keeruline, Loli äraminejaid,  kuid usume 
kindlalt,  et ees ootavad meid 

paremad ajad. Hoiame ikka ennast ja 
üksteist. Soovime, et jõulurõõmu jaguks 
kõigile.

äs� palju-palju jõulurõõmu HPelgulinna Seltsidaamidele - nad 
on ala� nii abivalmis, rõõm-

sameelsed, vahvad ja toredad. 

Elagu kõikse Pelgulinn!

Pille-Maris Arro

Pelgulinna Seltsi üks eestvedajatest
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Tulgem välja kaevikutest kogunema
Jeesuslapse hälli ümber!
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õuluajas on ala� midagi imepärast. JSeda nii suuretele kui ka väikestele. 
Jõulumees ja kingiko�d. Päkapikud 

ja šokolaadist advendikalendrid. Aeg täis 
ootust. Lapsed on ärevil: „Kas minu kiri 
ikka jõudis jõuluvana juurde kohale? Kas 
ta ikka minu juurde ka tuleb, ega ta 
unusta?“ 

Meie täiskasvanutena elame kaasa laste 
ootusele, nende ärevusele ja õhinale. 
Me püüame hoida jõulusaladusi: 
p ä ka p i k k u d e  t o o d u d  ü l l a t u s t e ,  
jõuluvana ning tema abiliste osas. Sest 
kus on rõõmsat lootust ja õhinat, seal 
tunnevad nii lapsed kui meie, et oleme 
elus. Meie hinges on soojus ning valgus 
pimedale aastaajale vaatamata. Me 
rõõmustame laste rõõmu ja ootuse üle; 
nende õhina ja heameele üle.

ii see on - jõuluaeg on otsekui Nsaladuste aeg. Seda meile 
kõigile. Nähtamatu Jumal on 

tulnud taevast alla meie maailma. 
Ilmutanud ennast meile kõigile. Tõeline 
Jumal saanud tõeliseks  inimeseks. Teda 
me tunneme ära nii iseendas kui ka 
ligimeses. Meie kõigi hinges, mis ihkab 
valguse poole.

vangelist Luukas räägib meile Esel lest ,  ku idas  Juuda -maal  
Petlemmas see kõik sündis. 

Kuidas ingel ilmus karjastele väljal. Ütles 
et nad ei pea kartma. Vaid kuulutas neile 
suurt rõõmu - maailma Päästja on 
sündinud üsna nende lähedal. Leitav 
väikese lapsena lihtsas laudas. Mi�e 
lossis, vaid tavaliste inimeste hulgas - 
Tema on tulnud kõikide jaoks.

ii teamegi, et Päästja on sündi-Nnud ka meile. Kogu rahvale. 
Tervele maa-ilmale. Mida see 

tähendab? See ime, mida tule-tame 
meelde igal aastal jõulukuul? Me võime 
püüda ja püüda, kuid me ei suuda 
Jõulusündmust iial oma mõistusega 
lõpuni ära seletada. Siin ei aita ana-
lüüsimine ega teadus. Ei külm mõistus-
pärasus ega ärihuvilised põhjendused. 
Jõulusündmus on Jumala saladus ja 
meie osa on seda uskuda. Saame olla 
oma usus sama siirad kui lapsed. Kes 
loodavad, et nende soovid täituvad. Et 
elus on väga palju ilu, mida me oma 
silmaga ei näe, kuid saame ära tunda 
oma südamega.

Ka sellel jõuluajal saame igaüks välja 

tulla oma „mullist“, milles tavaliselt 
elame. Mõned kaevikutest, mille oleme 
kaevanud oma ligimeste vastu, kes ei 
mõtle samamoodi kui meie. Küllap ka 
kolm karjast väljal  ol id erinevad 
isiksused. Ome� mahtusid nad kõik ära 
ühte kohta - Jeesuslapse hälli juurde. 
Neile oli antud Keegi, keda armastada ja 
hoida. Nii meilegi.

a sellel aastal ja tänavusel kallil Kjõuluajal on Peeteli kogudus 
inimeste keskel.  Et teenida 

kogukonda advendiajal ning jõuludel 
jumalateenistustega. Kui taudiolukord 
võimaldab, siis kaunite kontser�dega. 
Muidugi oleme väga teadlikud, et tõve 
tõ�u võivad kõik meie plaanid muutuda 
igal suvalisel ajahetkel. 

Kontser�de loetelu täieneb ja neid võib 
ka ära jääda. 

Jälgige jooksvat infot meie interne� 
kodulehel  www.peetelikogudus.ee ja 
Facebooki  lehel nimega „EELK Tallinna 
Peeteli  kogudus“. 

Kontserdid on pile�ta, teretulnud on  
annetused kirikusaalis asuvasse korjan-

duskarpi või makseterminali Peeteli 
koguduse töö toetuseks. Autoga tulijaile 
on parkimine kiriku taga asuvas parklas.

Jõululaupäeval 24.12 Peeteli kirikus kell 
16:00  püha jõuluõhtu jumalateenistus. 
2 4 . 1 2  k e l l  1 9 : 0 0  v e n e k e e l n e 
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

Rahulike
Jõulupühi!
Rahulike
Jõulupühi!

Olulised aastad Pelgulinna hariduselus.

astal 021. tähistab Pelgulinna A 2
Gümnaasium oma 60.juubelit. 
1961.a. ava� Mulla tänaval uus ja 

tolle aja kohta moodne koolihoone, 
arhitek�ks U.Ivask.  Aasta hi l jem 
alustasid tööd Tallinna 46.Keskkoolis 
kujutava kuns� süvaõppega klassid, 
need olid ainulaadsed kogu Ees�s. Kooli 
esimeseks direktoriks sai Rene Rekand. 
Oleme uhked Mulla tänava kooli üle, kus 
oli ja on heal tasemel õppetöö ja 
h u v i t e g e v u s .  M i t m e d  t u n t u d  
kunstnikud, kultuuri- ja ühiskonna-
tegelased on saanud oma esimese 
koolihariduse just siit koolist.

2022.a.möödub 110 aastat Pelgulinna 
algkooli avamisest Ris�ku ja Mulla 
tänava nurgal. 
1912. aastaks oli Pelgulinnas nii palju 
lapsi, et tekkis vajadus kooli järele. 
H o o n e ,  m i s  ku u l u s  s u u r tö ö st u r  
J.Grabbile, saigi koolimajaks ning 
e s i m e s e  d i re kto r i n a  a s u s  tö ö l e 
A.Puusepp.

Pelgulinna Gümnaasium tähistab seda 
olulist sündmust väärikalt. 
K o o l  k a a l u s  n i i  m ä l e s t u s p i n g i  
paigaldamist kui ka infotahvli panemist 
Mulla 2 seinale, kuid koostöös Põhja-

Pelgulinna Gümnaasium tähistab oma 60.juubelit

Tallinna Valitusega jäi lõppvariandiks 
infotahvli paigaldamine kõnniteele. 
Plaadi avamiseks on linnalt luba saadud 
ja see on planeeritud maikuusse. 
Loodame ühildada sel le piduliku 
sündmuse Pelgulinna päevadega.

Projek� idee autorid on Pelgulinna kooli 
direktor Tõnu Piibur ja kuns�õpetaja Jüri 
Mäemat.

2023.aastal  avatakse Pelgulinna 
riigigümnaasium Kolde puiesteel.
See muudab oluliselt ka kogu piirkonna 
haridust. Kooli direktoriks on valitud 
Indrek Lillemägi. Gümnaasium peaks

andma kvaliteetset ja kaasaegset 
haridust 1200. õpilasele.

Jüri Mäemat
Pelgulinna Gümnaasiumi
kunstiõpetaja

Pelgulinna algkooli mälestustahvli plaanitav
asukoht Ristiku ja Mulla tänava nurgal.

Pelgulinna tulevane riigigümnaasium, mis peaks valmima 2023 aastal.
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Avatud Kool Pelgulinna kogukonnas
Unistame avatud Ees�st, kus 

e l a v a d  j u l g e d ,  h o o l i v a d  
inimesed ning kus austatakse 

vabadust, isikupära ja pidevat õppimist. 
Nii kõlab Pelgulinnas tegutseva siht-
asutus Avatud Kooli visioon. See unistus 
sai sõnadesse pandud juba 2016. aastal 
ning aasta hiljem nägi ilmavalgust uus 
erakool, mis rikastab Põhja-Tallinna 
haridusvõrku oma projektõppel ja 
keelekümblusel põhineva kaasaegse 
õppekava ning avatud ja mitme-
kultuurilise kogukonnaga. 

ui kolm aastat tagasi kolis Auna ja KAru tänava  nurga l  asuvast 
kontorihoonest välja Konku-

rentsiamet ning valgest telliskivimajast 
sa i  Avatud Kool i  kodu.  Endisest 
büroohoonest  on mõne aastaga 
kujunenud hubane ja soe haridusasutus, 
mille hoovis olnud parkla on osaliselt 
ka�unud kunstmuruga ning pakub iga 
päev mängulus� sadadele lastele. 
Koolimajas õpivad 1.-6.klassi lapsed nii 
Avatud Koolis kui Tallinna Juudi Kooli 
ees�keelses harus. Lisaks on majas 
mõnusa pesa leidnud Kaari Sillamaa 
Kaunite Kuns�de Kool ning Avatud Kooli 
huviringid, linnalaagrid ja nüüd ka 
uhiuus muusikakool. 

gapäevaselt õpib koolimajas ja Ihuviringides üle 350 õpilase, igal 
õppeaastal võetakse Avatud Kooli 

juurde uued esimesed klassid. Ligi poole 
kooli õpilaskonnast moodustavad Põhja-
Tallinna lapsed (Kalamaja, Pelgulinn, 
Kopli) ning teise poole lapsed üle 
Tallinna. Mitmete vanemate jaoks on 
tänu koolile tekkinud �hedam kokku-
puude ning side Pelgulinnaga ning olen 
ise kuulnud ka mitmeid arutelusid, kus 
teiste Tallinna piirkondade lapse-
vanemad arutavad, et kui saaks, küll 
kol iks  kohe mõnele idül l i l i lesele 
Pelgulinna tänavale elama!

üüd kui pühad taas lähenevad ja NPelgulinn täitub jõulutuledega 
loodame ka Avatud Kooli poolt

 olla ümbruskonna elanikele rõõmuks nii 
oma armsa koolimaja pühadehõnguga 
kui ka panusega kohaliku kogukonna 
jaoks. Sel sügisel sai teoks üks meie 
pikaajalisi püüdlusi - muuta laste 
liikumine Ris�ku tänava ning Sõle 
Spordikeskuse vahel turvalisemaks. 

leme Pelgulinna asumisest Opeale püüdnud linna veenda, et 
Auna tänav on ilma kõnnitee ja 

ülekäigurajata ohtlik aga �hedalt 
kasutatud rada paljudele kohalikele

lastele, kes Ris�ku kooli, Avatud Kooli, 
huviringide, lasteaia, spordikeskuse või 
bussipeatuste vahel liiguvad. Oktoobri 
koolivaheajal olid teerullid kohal ja 
valmis kõnnitee ning ülekäigurada. 
Avatud Kooli vanemad koostöös MTÜga 
E l a v  Tä n a v  t a h a v a d  a g a  s i i n s e 
l i i k l u s ko r ra l d u s e  j a  tä n ava p i l d i  
muutumisele veel kaasa aidata ning 
oleme kaasamas ka kooli lähiümbruse 
elanikke, et tänavapil� ja liikluskeskkon-
da inimsõbralikumaks ja turvalisemaks 
muuta. 

len ise Pelgulinna piirkonna Olapsevanema ning kohaliku 
elanikuna tajunud, et kuigi meil

on spordikeskus ja rulapark, siis ega 8-
16-aastaste l  noorte l  Pe lgu l inna 
tänavatel või rohealadel palju aja 
veetmise võimalusi  e i  o le.  Väga 
tänuväärselt on avatud Pelgulinna 
Gümnaasiumi staadion, kus ka puhke-
päevadel või õhtupoolikutel saab käia 
jooksmas või korvpalli mängimas või 
Ris�ku kooli hooviala oma atraktsiooni-
dega.

vatud Kooli lapsevanematega Ategime omalt poolt ka väikese 
alguse ja rajasime novembris 

koostöös OÜga Tasakaaluliin koolimaja 
e�e Aru tänavale väikese tasakaalu-
lin�de raja, mis pärast koolipäeva lõppu 
ning puhkepäevadel on avatud kõigile 
Pelgulinna lastele. Loodame ajapikku 
veel vahendeid koguda ja ajaveetmise 
võimalusi koolimaja esitestel muru-
platsidele juurde luua. Mõnes kohalikus 
aias üle jäävad murdunud puud või 
turnimiseks sobivad kännud võtame 
rõõmuga vastu ning hea meelega 
pakume rakendust mõnele kohalikule 
meis�mehele,  kes  tahab laste le 
ronimiseks ning tasakaalu arendamiseks 
mõnusaid atraktsioone ehitada. Julgelt 
võib endast märku anda Avatud Kooli e-
pos� aadressil info@avatudkool.ee või 
helista telefonil  56797627.

elgulinna FB grupis on arutatud Pka linna kaasava eelarve raames 
ni i  staadioni  ra jamist  Sõle 

spordikeskuse lähistele kui seiklusraja 
loomist Kolde puiesteele. Oleme Avatud 
Kooli kogukonnaga väga valmis kaasa 
lööma kõig is  ne is  e lukeskkonda 
rikastavates algatustes, kui kohalik 
kogukond midagi taolist e�e võ�a 
tahab. 

o o v i m e  kõ i g i l e  Pe l g u l i n n a Srahulikku pühadeaega ja kogu-
konda rikastavaid koostegemisi 

uueks aastaks!

Helen Sabrak
Avatud Kooli direktor ja asutaja

Kalamaja muuseum
tutvustab agulilugusid

Septembris avas Kotzebue 16 uhkes 
valges funktsionalistlikus villas 
uksed Kalamaja muuseum, kus 

leiab ohtralt ka Pelgulinnaga seotud 
eksponaate.

Linnamuuseumi ja Kalamaja kogukonna 
koostöös sündinud Ees� esimene 
agulilugude muuseum keskendub küll 
Kalamaja pikale ja põnevale ajaloole, 
kuid sealt leiab mitmeid esemeid ka 
teistest Tallinna vanadest eeslinnadest.

Pelgulinnast on muuseumi koridori-
seinal 1920. aastate postkast, mille 
annetas  Tr i in  S i iner.  Na iste  e lu  
tutvustavas osas on aga Pelgulinnast 
pärit kangasteljed, millega teenis 
lisaraha Anne Jürgensoni kangruna 
töötanud vanaema.

Muuseumirahvas on talletanud ka 
mitme Pelgulinna elaniku mälestused. 
Lisaks on Kalamaja muuseum alustanud 
Tallinna eeslinnade lugu tutvustava 
loengusarjaga. Plaanis on teha ka 
Pelgulinna ajaloo õhtu.

Igal juhul tasub Kalamaja muuseumi 
külastada ja kindlas� terve perega, sest 
avastamisrõõmu on seal igale vanusele.
Ja Kalamaja muuseum ootab kõiki 
huvilisi. 1934. aastal ehitatud, Teises 
maailmasõjas põlenud, kuid õnneks 
taastatud ja nüüd kapitaalremondi 
läbinud villas on varem muuseumid 
asunud. Nüüd räägitakse seal aga 
Tallinna agulilugude kaudu oluline osa 
Ees� ajaloost. 

Jaak Juske
ajalooõpetaja

Kunstiringi õpilaste joonistus Avatud Koolist
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Pildikesi Pelgulinna Päevadest 2021

indlas� on kogukond juba märganud Ris�ku tn K12 akendel reklaami “Ris�ku kohvipood” kus 
asub ka rös�koda. Poekeses ja rös�kojas 

töötavad 4 sõpra, kes eelmisel aastal Corona viirusest 
põhjustatud piirangute tõ�u otsustasid oma senise 
kohviku töö sinnapaika jä�a. Aga nagu teab ka Ees� 
vanasõna öelda: ei ole halba ilma heata.  Otsides uusi 
väljakutseid mis pakuks rõõmu hingele ja kasutust 
olemas-olevatele teadmistele, viis elu Poisid kokku 
endise röstmeistriga. Hetkega oli kõigil selge mis edasi 
hakkab saama ja koos otsusta� sukelduda tohutult 
huvitavasse kohvimaailma, sooviga seda tutvustada ka 
teistele kohvisõpradele.

Nii naga iga kirglik rös�koda, annavad ka Ris�ku 
Poisid endast parima, et Sinu kohvipaus oleks 
nau�mist väärt. Suurim vahe konkuren�dega 

on see, et Ris�ku kohvipoes on sul valida üle 25 
päritolumaakohvi ja mitmete kohvisegude ning 
maitsekohvide hulgast endale just see, mis sulle 
meeldib. Kõike seda endale meelepärases koguses ja 
soovi korral ka jahvatatakse kohe ära. Loomulikult 
nagu ühele eeskujulikule kohvipoele kohaselt leiab 
poest ka mitmeid erinevaid kohvivalmistamise 
tarvikuid ja ka kaunist Ees� käsitöö keraamikat.

Eri� vahva on, et poes olles näed läbi klaasseina kogu 
rös�koja tööd ja hea meelega räägitakse ka kõigest 
lähemalt.

Nagu ka suur kohvisõber Brad Pi� teab öelda, et 
kohv ei ole lihtsalt jook, vaid see ühendab 
inimesi  ja  loob suhteid.  Seda mõtet 

väärtustab ka Ris�ku kohvipood ja Poisid ütlevad, et 
just Pelgulinn võlus neid oma mõnusa tunde ja armsa 
olemusega, mille järgi sai ka asukoht valitud. 
Südamesooviga olla kogukonna kohvisõprade jaoks 
nende oma pisike kohvimaailm. Maailm kus usutakse, 
et igaühe jaoks on olemas see üks ja õige – kohv.




