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J ä rg m i ne num b e r i l m ub 4. nov e m b r i l 2005

Rahumäel avati Tallinna
esimene kompostimisväljak
Alar Rästa

TALLINNA ÜLIÕPILASTE ÕIGUSBÜROO alustab taas Tallinna
linnavalitsuse teenindusbüroos
(Vabaduse väljak 7) tasuta juriidilise konsultatsiooniga. Sel õppeperioodil alustatakse nõustamisega 10.oktoobril. Vastuvõtt toimub
E kl 13.00–15.00, T kl 14.30–17.00
K kl 15.00–17.00, N kl 14.30–
17.00. Nõustajad Elis Allas ja Ermil Miggur.

me, lisaks on meil kohustus kokku riisuda ja ära vedada ka krundiga piirnevalt kõnniteelt puulehed,” lisas tundmatuks jääda sooviv Nõmme majaomanik.
Nõmme linnaosavalitsus praeguste kavade kohaselt sel sügisel
tasuta puulehtede äravedu ei korraldata, kuna tegemist on üsna
kuluka ettevõtmisega. Sel kevadel
Nõmmel toimunud puulehtede ja

oksaprahi äraveo tellis 1838 majapidamist, kust kuu aja jooksul
veeti ära üle 30000 koti puulehti.
Lao asemele kompostimisväljak
Rahumäe kompostimisväljaku
näol on tegemist igati kaasaegse
kõrgtehnoloogilise kompostimisväljakuga, mis ei häiri ümbruskonna elanikke ega reosta keskkonda. Endisele AS Flora kemi-
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Hinnad on mõõdukad
Aia - ja pargijäätmete vastuvõtu hind Rahumäe komposteerimisväljakul on 295 kr/tonni eest.
Vastu võetakse ka kilekottidesse pandud aiajäätmeid. Kottides
toodud jäätmete hinnad on järgmised: 10 kr 75-liitrine kott, 15 kr
100-liitrine kott, 20 kr 150-liitrine
kott ja 25 krooni 200-liitrine kott.
Vastuvõtt on avatud esmaspäevast reedeni kella 8-18 ja laupäeval kella 9-13.
Esimeste eraisikutest puulehtede toojate sõnul on hinnad
mõõdukad. “Kui tahad mahalangenud ja kokku riisutud lehtedest oma aias vabaneda, siis praktiliselt muud legaalset võimalust
ju ei olegi kui lehed mõõduka tasu eest ära anda, sest sügiseti linnaosavalitsus tasuta puulehti ära
ei vea ja kus neid üle talve ikka
pidada. “Ise me oma aias komposti ei tee. Puulehtede riisumine on üks eramaja omaniku rõõ-
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Rahumäe tee 5a avatud kompostimisväljakule on sõitnud esimene auto, koormaks aedadest
kokkuriisutud puulehed.
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Tudengid pakuvad taas juriidilist konsultatsiooni

Komposti teeb AS Mustamäe
Haljastus
Taolise kompostimisväljaku
loomise tingis vajadus oluliselt
vähendada prügimäele ladustatavate olmejäätmete hulka. Kompostimisväljakule saab vedada
kuni 3000 tonni aiajäätmeid aastas. Inimeste huvi kompostiväljaku vastu näitavad igakevadised telefonikõned, milles inimesed küsivad infot, kuhu kompostimaterjal viia. Kompostiväljaku rajamine aitab vähendada ka puulehtede ja kulu igakevadist põletamist
koduaedades.
Tegemist on ligi 2 ha suuruse
aiaga piiratud alaga, kus hakatakse vastu võtma ainult puulehti ja
peenemat oksaprahti, millest valmistatakse peale spetsiaalset töötlemist huumust.
Komposteerimisväljaku rajajaks ja operaatoriks valiti avalikul
konkursil parima pakkumise teinud AS Mustamäe Haljastus. Linn
annab Rahumäe tee 5A krundi kasutusõiguse kuueks aastaks AS-le
Mustamäe Haljastus, kes maksab
linnale 5% maa maksustamishinnast ehk 227106 krooni aastas.
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Nõmme linnaosavalitsuse algatusel toimub kolmandat korda
konkurss “Nõmme aasta tegija”
ning “Nõmme aasta tegu”.
Konkurss vaatab linnaosas
tehtule aasta jagu tagasi ja sinna
saavad kõik soovijad esitada kandidaate, et välja selgitada üks viimase aasta jooksul linnaosa maine heaks kõige rohkem ära teinud inimene ja üks asjalik tegu –
olgu see siis mõni ehitis, annetus
või midagi muud vajalikku.
Konkurssidele saab kandidaate esitada kuni 21. oktoobrini. Selleks tuleb täita vastav ankeet ja
see linnaosavalitsusse saata.
Aasta tegija kandidaadi esitamisel tuleb ankeedis ära märkida
kandidaadi nimi ja lühidalt põhjendada, miks esitatakse just see
kandidaat. Esitades aasta tegu tuleb märkida vastav tegu ja lühidalt põhjendada, miks esitatakse
just see.
21. oktoobriks saabunud ankeetide alusel selgitab linnaosa
halduskogu
linnaosavalitsuse
esindajatest, samuti eraettevõtluse, hariduse, spordi, linnaplaneerimise ja arhitektuuri asjatundjatest koosnev žürii välja konkursi võitjad, kellele antakse vastav
aunimetus ja sellega kaasnev tunnistus ja mälestusese üle Nõmme
linnaõiguste 79. aastapäeva tähistaval üritusel Nõmme kultuurikeskuses.
Konkursside laureaadid saavad vastava aunimetuse ning noore skulptori Kirkke Kangro valmistatud skulptuuri – aasta teole
omistatakse Glehni Kalevipoega
kujutav pronksskulptuur ja aasta
tegijale Nikolai von Glehni kujutav pronksskulptuur.
Nõmme Aasta tegu ja Nõmme
Aasta tegija väljakuulutamine toimub 13. novembril Nõmme kultuurikeskuses Nõmmele linnaõiguste andmise aastapäeva tähistaval üritusel.

Nõmme ja Mustamäe piiril aadressil Rahumäe tee 5A avati 13.
oktoobril Tallinna linna esimene avalik aia- ja pargijäätmete
kompostimisväljak, kuhu saavad kõik soovijad tasu eest ära
anda aedades ja parkides sügiseti tekkivad puulehed ja peenema kokkuriisutud oksaprahi.
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13. novembril selguvad Nõmme
aasta tegu ja aasta tegija
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kaalide lao territooriumile Rahumäe tee 5a kompostimisväljaku
rajamise eeltöödega alustas Tallinna Kommunaalamet 2001. aastal, esitades maa-ala munitsipaliseerimistaotluse Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile. 2003. aastal likvideeriti Tallinna Kommunaalameti tellimusel
maa-alal endise Flora kemikaalilao jääkreostus ja tasandati pinnas. 2004. aastal paigaldati kommunaalameti tellimusel krundile
piirdeaed ja paigaldati valvesüsteem.
Rahumäe tee 5a maa-ala munitsipaliseeriti 2004. aasta aprillis
ning maa-ala valitsejaks määrati
Tallinna Kommunaalamet, alates
jaanuarist 2005 Tallinna Keskkonnaamet.
Koos Tallinna Maa-ametiga viidi 2005. aasta kevadel läbi konkurss kasutusõiguse andmiseks
Rahumäe tee 5a maa-alale.
Konkursi võitis Mustamäe Haljastuse AS, kes pakkus väikseimat
aia- ja pargijäätmete vastuvõtuhinda ja sai võimaluse ise otsustada kompostimisel kasutatava tehnoloogia kasutuselevõtu üle. Kasutatavast tehnoloogiast sõltub
aeg, mis kulub värsketest puulehtedest komposti saamiseni.
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Jätkub pensionäridele
maamaksu tõusu hüvitamine
Tallinna Maa-ametis jätkub avalduste vastuvõtt maamaksu tõusu
hüvitamiseks pensionäridele.
Pensionisaajatele makstakse maamaksu tõusu hüvitamiseks ühekordset toetust Tallinna linnavolikogu poolt 16. juunil vastu võetud
määruse alusel. Hüvitist makstakse avalduse alusel pensionäridele,
kes saavad maamaksuvabastust 500 krooni ulatuses ning kellele Maksu- ja Tolliameti poolt 2005. aastal määratud maamaks ületab 2001.
aastal tasutud maamaksu.
Toetust makstakse ulatuses, mille võrra 2005. aastaks määratud
maamaks ületab 2001. aasta maamaksu.
Avaldusi toetuse saamiseks on võimalik esitada Tallinna Maa-ametile kuni 30. novembrini 2005 ning toetus makstakse välja 2005. aasta jooksul.
Taotluse blankett on saadaval Tallinna linnavalitsuse koduleheküljel, teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) ning linnaosavalitsustes.
Küsimuste tekkimisel võib helistada Tallinna Maa-ameti telefonidel
6404281 või 6404290.

Koolivaheaeg Nõmme noortekeskustes
Pääsküla noortekeskus
Sportlik koolivaheaeg – spordihuvilistele noortele toimuvad iga päev kella 11-13
sportlikud tegevused Pääsküla gümnaasiumis. Vajalik on eelregistreerimine.
24.10 Halloween’i teemanädala algus.
Noortekeskuse kaunistamine nn “õuduste majaks”.
25.10 Halloween’i näomaalingud.
26.10 Dekoreerimisvõistlus “Kõrvitsale nägu”. Parimatele auhinnad. Näitus.
26.10 Lauatennise võistlus 10–13aastastele.
27.10 Töötuba. “Maskid ette”. Maskide
valmistamine kipsist, papist. Parimatele
auhinnad. Näitus.
28.10 Karneval “Halloween”. Karnevalil valitakse parimad Halloween’i teemalised kostüümid läbi etteastete. Leia endale vahava kostüüm, sinna juurde väike laul,
tants või luuletus ning tule julgelt esinema.
Toimub ka karaokevõistlus. Üritusele võimalik eelnevalt registreerida! Üritused toimuvad lahtiolekuaegadel kl 12–20!
31.10 Pannkoogipäev! Pannkookide küpsetamine.
31.10–05.11
WARUM?
Räägitakse
skinheadidest.
31.10–03.11 Ühiskonna nõrkus. Näitus
inimnõrkuste vormidest.
Lisainfo: Pääsküla noortekeskus
Rännaku pst 1, Tel: 677 5232, 55 56 7780
e-post: paaskyla@taninfo.ee

Männiku noortekeskus
24.10 kl 15 Energia keskuse külastamine.
25.10 kl 13 Halloweeni kombed - vestlusring tähtpäevaga seonduvast, viktoriin.
25.10 kl 15.30 Must kass - Halloweeni
sümbol. Joonistamine ja ajalehtedest kujukeste valmistamine.
26.10 kl 13 Vanad tavad – lugemine romaanist “Scarlett”(võrdlus mardipäeva tavadega – rühmatöö).

26.10 kl 15.30 Kõrvitsalaternate tegemine.
26.10 kl 16 “Multifilmide õhtu”.
27.10 kl 13 Maiustuste valmistamine - õunad karamellis.
27.10 kl 15.30 Õudusjuttude õhtu - kõik
räägivad mõne õudusjutu ning selgitavad
kust nad seda kuulsid.
27.10 kl 15 Lauajalgpalli turniir
27.10 kl 14 Seiklusrada. Mõeldud kümnele noorele.
28.10 kl 13 Karnevalikostüümide valmistamine - kaasa võetud riietest kostüümide
valmistamine, kasutades selleks erinevaid
vahendeid.
28.10 kl 15 Filmiõhtu - õudusfilmi vaatamine.
29.10 Halloweeni karneval.
13.00–13.30 Riietumine
13.30–15 Rahumäe noortekeskuse külastamine
15–16.30 Disco, mängud ja teelaud
16.30–17 Tagasiside laagri kohta. Tontide meisterdamine, mille peale kirjutatakse
muljeid laagri kohta.
Lisainfo: Männiku noortekeskus
Männiku tee 96, Tel: 639 5559, 55 56 7781
e-post: manniku@taninfo.ee

Rahumäe noortekeskus
24.10 kl 13. Tunneta televisiooni – ekskursioon TV3 majas ja telemängud.
25.10 kl 13. Lauasport on ka sport - laujalgpalli turniir.
26.10 kl 13 Toit kui elu osa - kokkamine ja
mingid mängud.
27.10 kl 12 Teatripisiku jahil – nukuteatri külastus, etenduse vaatamine, ekskursioon nukuteatris kohtumine näitlejaga.
28.10 kl 13 Suurtööstuse telgitagused –
ekskursioon suurtehasesse (Coca-Cola või
Leibur)
Lisainfo: Rahumäe noortekeskus
Vabaduse pst 50, tel: 55 56 7787
e-post: rahumae@taninfo.ee

Toimetaja: Alar Rästa
telefon: 645 7344, faks: 645 7340
e-post: alar.rasta@tallinnlv.ee
Vabaduse pst 65, Tallinn 11211
Levi: AS Eesti Post

Tauno Pääslane

Nõmme kultuurikeskus sai 60
Jukko Nooni
Nõmme kultuurikeskus
9. oktoobril oma 60. sünnipäeva tähistanud Nõmme kultuurikeskus kutsus sel päeval kokku
kultuuriteemalise ümarlaua “Piir
ja piiratus” ning esitles piduliku
vastuvõtuga raamatut “Nõmme
kultuurikeskus 1945-2005”.
Ümarlaual „Piir ja piiratus”
osalejate ring oli mitmekesine –
kutsutud oli nii arvamusliidreid
kui ka oma valdkonda tundvad
väga head spetsialistid. Osalesid teoloog Toomas Paul, kirjandusprofessor Toomas Liiv, Anne
Ojalo Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskusest, Ene Vohu Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist,
Piret Loide Nõmme muuseumist
ning Maie Tarma Nõmme kultuurikeskusest. Ümarlauda juhtis ajalehe Sirp tegevtoimetaja ja luuletaja Jürgen Rooste.
Nõmme kultuurikeskuse saali
oli kogunenud ümarlaual räägitule kaasa mõtlema ja sõna võtma
arvukas kuulajaskond, vaatamata
sellele, et väljas oli üks viimaseid
selle aasta kauneid sügisilmu.
Kõigepealt arutleti mõistete
“piir” ja “piiratus” üle. Kultuur on

täis piire. Pole isegi oluline, kas
vaadelda seda kitsamalt või väga
laialt. Piiride kehtestamine, nende loomine ja nihutamine on inimesel vist paratamatu loomuomadus või ehk teadvustamatu
tegevus. Jürgen Rooste tõstis esile ka sõna “piiratus” inimlikku rumalust tähistava mõistena.
Arvestades asjaolu, et ümarlaud oli kokku kutsutud kultuurikeskuse sünnipäeva silmas pidades, liikus arutelu üsna pea üldistelt teemadelt konkreetsete ning
praktiliste probleemide juurde.
Kultuurikeskuse direktor Maie
Tarma püstitas küsimuse: “Kust
läheb see piir kultuurikeskuse tegevuses? Kas 21. sajandil peaks
olema kultuurimaja/kultuurikeskuse/rahvamaja peamine funktsioon pigem inimese harimine
või isetegevuse võimaldamine.
Või peaks olema mõlemat. Aga
kust jookseb siis see nähtamatu
joon nende vahel? Mida rohkem,
mida vähem?” Publiku hulgast lisas Tõnu Aru, kes juhtis Nõmme kultuurikeskust aastatel 19711976, et piirid sõltuvad kultuurimajade või -keskuste juhtide kultuuritasemest.
Kui Ene Vohu ütles, et lisaks
põhikirjale paneb tegevusele pii-

rid ka nö rahva tahe, jõutigi peamiste kultuuritegevuse piirajate
juurde.
Tegevust on vaja ainuüksi juba
seetõttu piirata, et püstitatud eesmärgid ja püüdlused täita. Kõigega ei saa tegeleda, paratamatult
tuleb välja valida mingid tegevussuunad ja -valdkonnad. Rahvas
võib ju paljut soovida, aga kasvõi
juba ruumide suurus paneb paika, kui palju ja mida teha saab.
Täiesti puudutamata ei jäänud
negatiivse piirajana ka raha. Õigemini selle vähesus. See on olnud
pidev teema kultuurivaldkonnas.
Tegevusest ei jää ju reeglina järele midagi käegakatsutavat.
Samuti emotsioonide või lihtsalt “õhu” tekitamist ei väärtustata või kui väärtustatakse, siis
ei jätku selle toetamiseks vahendeid. Toomas Liiv soovitas naljatlevas toonis, et võiks teha raha tegemise ringi.
Ümarlaud läks üldjoontes korda, pakkudes küll rohkem kaasamõtlemist kui uudseid, värskeid
ideid. Kokkuvõtteks võiks öelda,
et kultuurimajad /kultuurikeskused on üsnagi vabad oma tegevuses ja piirid pannakse maha eelkõige juhtkonna tarkuse ja vahendite olemasoluga.

Tallinna koolid saavad õppevahendite
soetamiseks neli miljonit krooni
Tallinna pressiteenistus
Tallinna üldhariduskoolid saavad õppevahendite soetamiseks
täiendavalt 4 miljonit krooni.
Koolid saavad õppevahendite
soetamiseks lisaraha Tallinna Haridusameti käskkirja alusel riigieelarvest hariduskuludeks määratud vahendite jaotusele vastavalt.
“Õppeprotsess ja selle kvaliteet sõltuvad vägagi palju korralike õppevahendite olemasolust. Ei
saa ju demonstreerida keemilisi
katseid, kui pole katseklaase või
õpetada geograafiat, kui gloobus
ja kaardid puuduvad. Samuti saavad koolid muretseda topelt õpikutekomplekte. See on eriti oluline algklasside puhul, et lapsed ei
peaks 4-5 kiloseid koolikotte seljas tassima. Milliseid õppetööga
seotud õppevahendeid soetada,
on koolide otsustada. Olgu selleks

Alar Rästa

siis teatmeteosed, näitlik õppematerjal või hoopis kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks vajalik spordiinventar.
Kokku saavad õppevahendite soetamiseks ette nähtud lisa-

rahast osa 76 Tallinna haridusasutust - lasteaed-algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, täiskasvanute gümnaasiumi ja erivajadustega
õpilaste kooli. Raha on jaotatud
vastavalt koolide õpilaste arvule.
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Tallinna linnavolikogu valimised
Tallinna linnavolikogu valimistel
saavutas ülekaalukalt parima
tulemuse Keskerakond, võttes
63 mandaadist 32.
Keskerakonna kandidaadi poolt
andis hääle 41,1% valimas käinutest. Reformierakond sai kogutud
20,7% häältega 15 saadikukohta.
Isamaaliit sai seitse, Sotsiaaldemokraatide ja Rahvaliidu ühisnimekiri kuus ja Res Publica kolm kohta. Isamaaliidu poolt andis hääle 12,1%, sotsiaaldemokraatide ja
rahvaliitlaste poolt 11,1% ja Res
Publica poolt 8,9% valijatest.
Kokku käis Tallinnas hääletamas 136 582, valijat sealhulgas anti interneti teel nn e-hääli: 3824.
Kandidaatidest kogus ülekaalukalt
enim hääli - 16 845 häält - Keskerakonna esimees Edgar Savisaar.
Valimiste päeval andis oma
hääle Nõmmel valimisringkonnas
nr 6 kokku 15605 nõmmelast, mis
andis Tallinna linnavolikogusse 7
mandaati. 16. oktoobri valimistulemuste järgi osutusid volikokku valituteks Reformierakonnast
Urmas Paet (3769 häält), Hanno
Pevkur (1165), Matti Martinson
(180), Marju Länik (107), Keskerakonnast Rein Ratas (1291), Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast
Katrin Saks (811) ja Isamaaliidust
Lauri Vahtre (914 häält).

Häälte jaotus Nõmme kandidaatide vahel (allikas Postimees):
Eesti Keskerakond
Rein Ratas
Kaia Jäppinen
Sergei Bogovski
Ando Leps
Heido Vitsur
Igor Volke

1291
558
179
153
148
133

Jüri Erm
Mikk Lõhmus
Aleksander Dadajev
Aare Oviir
Jüri Jõgeva
Ülo Kotkas
Mati Songisepp
Kairi Jakobson
Maire Sarap
Peeter Muska
Erich Moik
Jaana-Kateriina Auzina
Kristjan Kiis
Ellen Aare-Põder
Tarmo Kõuhkna
KOKKU
VL KodanikuinitsiatiivValimised 2005
Natalja Orehhova
Leili Jõgeva
Lembit Reimal
Valentin Villemsoo
Ülle Tänavsuu
Jüri Raudsepp
Olavi Orussaar
KOKKU
Eesti Vasakpartei
Vello Jervson
KOKKU
Eesti Iseseisvuspartei
Helle Vilu
Mati Riipulk
Vello Malva
Georg Orub
Mihkel Kuusler
KOKKU
VL Klenski nimekiri
Vladimir Ignatov
Viktor Trubitsõn
KOKKU
Eesti Reformierakond
Urmas Paet
Hanno Pevkur
Matti Martinson
Marju Länik
Valdek Mikkal
Robert Kalm
Tarmo Vaik
Jaak Tälli
Õnne Pillak
Sten Pentus
Andrus Umboja
Aleksandr Dormidontov

115
102
82
75
59
54
47
29
27
22
19
18
12
12
3
3138

39
10
8
7
5
4
1
74
8
8
55
25
17
6
3
106
45
13
58
3769
1165
180
107
89
86
82
80
78
77
68
42

Tatjana Tamme
Krista Roose
Aleksei Kargin
Anu Keskpaik
Heily Aavik
Kalev Luik
KOKKU

35
30
24
16
12
10
5950

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Katrin Saks
811
Peeter Mardna
533
Tiit Käbin
150
Mart Meri
149
Ülo Kaevats
105
Indrek Hirv
41
Külli Urb
41
Jüri Järvet
34
Olavi Tammemäe
32
Kärt Kuks
21
Piret Kruuser
19
Jüri Männiste
16
Andres Udal
16
Mariann Aroson
13
Lennart Mängli
9
Rein Perk
8
Indrek Jurtsenko
7
Andrus Allikveer
7
Aili Krass
3
Irina Kampus
3
KOKKU
2018
Erakond Isamaaliit
Lauri Vahtre
Epp Alatalu
Andres Öpik
Kadri Jäätma
Dajan Ahmet
Toomas Klasen
Andres Uibo
Heli Susi
Jaan Mihkel Uustalu
Berit Teeäär
Sven Udam
Elhonon Saks
Tarmo Puurand
Anne Hansberg
Madis Arras
Jako Kull
Tarmo Jürisson
Valdur Küng
Tiina-Vaina Undusk
Ilmar Simral
Margus Tornberg
Tiit Kirss
Rivo Endla
Tiina Kilkson

914
858
239
225
94
88
54
45
41
39
28
23
21
16
15
14
13
12
10
10
10
7
5
5

Linda Ruud
Tiina Kivi
KOKKU
Erakond Res Publica
Olav Aarna
Siim-Valmar Kiisler
Erik Sandla
Siim Roode
Anneli Heinsoo
Eero Elenurm
Ülo Tuulik
Urmas Mardi
Marek-Andres Kauts
Malle Pärn
Ülo Kala
Toomas Palu
Kalev Laikre
Raigo Merilaht
Michel Rannala
Kelli Maurits
Hannes Lintrop
Aivar Köök
Andres Aavik
Jaanus Kaart
Vahur Kliimand
Margus Leoste
Jakob Mellov
Liis Kauge
Marko Kuusalu
Aarne Mäletjärv
Olev Raudne
Patrik Kupenko
Helena Ruudi
Toomas Vessin
Hasso Hirvesoo
Rainer Ilves
Hanno Ahonen
Sven Pedari
Mikk Tiislär
Urve Martinson
Juhan Välba
Juhan Toel
Tiit Laiksoo
KOKKU

4
3
2793
501
187
95
67
51
44
31
28
26
20
16
13
13
11
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5
4
3
2
2
1
0
0
1254

Eesti Kristlik Rahvapartei
Aldo Vinkel
134
Liidia Hõbesalu
15
Aleksander Leemet
13
KOKKU
162
Üksikkandidaadid
Ivo Õunapuu
31
Mati Pungas
13
KOKKU
44
Ringkond KOKKU
15605

Lastesõime Mõmmik elu läbi aegade
Heli Aunap
Lastesõime Mõmmik juhataja
20. oktoobril 1940. aastal tulid
kasvatajate hoole alla esimesed 35 väikest last äsja avatud
4. lastesõimes Nurme tänav 47,
kolm aastat hiljem 1943. aastal
koliti Metsa tänavale, kus praegu on 65aastaseks saava lastesõime nimi Mõmmik.
Esmalt oli üks imikute rühm
ja teine natuke vanemate laste rühm. 1965. aasta 20. oktoobri
Õhtuleht kirjutab: „Täna astuvad
4. lastesõime mudilased üle tuttava läve lillekimpudega. Emad on
õied väikesesse pihku surunud ja
rääkinud, et need tuleb tädidele
õnne soovides üle anda, sest lastesõimel on sünnipäev.“
Raske oli okupatsiooniaastatel. Metsa tänava lastesõim oligi
linnas vist ainus, mis nendel aastatel tööd jätkas.
Ajaleht kirjutab: „Nõukogude
võimu taaskehtestamine tõi 4. lastesõime ellu uued plaanid. Kasvatajad pidasid nõu, kuidas maja laste jaoks sobivamaks teha. Ehitati juurde mitu tuba, et nii vanemal
kui nooremal rühmal oleks mängu, söögi- ja magamisruum. Muretseti
juurde mööblit ja mänguasju.“

Tallinna linnarhiivist õnnestus
leida inimeste nimed, kes on maja
loomise aastatega seotud. Tallinna
linna Tervishoiuosakonna juhtaja
käskkirjas nr 1 seisab, et 20. okt
1940 on tööle võetud õeks Leida
Tarendi, kellest saab hiljem 1945.
aastal juhataja.
Leida Tarendi lõpetas 1940. eksternina Eesti Õdede Ühingu Õdede kooli. Lastesõime jääb ta väga
pikkadeks aastateks, nimelt 1976.
aastani juhatajana, hiljem meditsiiniõena. Leida pälvib oma tööajal
palju tunnustust heade tulemuste
eest vabariigi elanikkonna meditsiinilisel teenindamisel ja aktiivse
osavõtu eest ühiskondlikust elust.

Kahjuks ei leidnud arhiivist ühtegi paberit selle kohta, kes asus
tööle juhatajana 1940ndal. 1941.a
kohta õnnestus leida arhiivis säilinud juhataja Leida Riibergi poolt
koostatud töötasuleht, kus on kirjas järgmised nimed, kes sellel ajal
majas töötasid: õde Leida Tarendi,
kasvataja Heljo Kulasalu, lastehoidja Adele Aksiim, lastehoidja
Linda Ruusaauk, lastehoidja Marie Trende, kokaabi Hedvig Sillaste
Lepik, koristaja M. Kivistik, pesija
Leida Pihtjõe, majahoidja Daavit
Kuusik. Kas tema oligi esimene
juhataja, pole teada?
1941.a detsembris saab lastesõime juhatajaks Anastasia Virak, kes

lõpetas 1939. aastal Kodumajanduse Instituudi sotsiaal-asssistendi
kutsega. Maja „raudvaraks” võib pidada lastehoidjat Adele Aksiimi. A.
Ustal kirjutab ajalehes, mille nime
ei tea, sest välja on lõigatud vaid see
artikkel tädi Adist nii: “Siin majas on
kõik tema lapsed. Tädi Adi on see,
kes paljudele-paljudele on elus esimest korda õpetanud sõna ema.“
1975. aastal asub maja juhatama Milvi Metslang. Maja läheb remonti ja saab sootuks teise näo kui
varem. Milvi rajab õueala, muretseb mänguvahendid. Milvi mantlipärijaks saab 1980. a Maret Vender, kelle pikk ametiaeg toob lastesõime ellu palju uuendusi ja
muutusi. 2000. aastal nimetatakse 4.lastesõim ümber Tallinna Lastesõimeks Mõmmik. Lastesõime
65.sünnipäeval tahan ära nimetada
praeguse „raudvara” Gaida Pellise,
kes töötab majas 28 aastat ja Mai
Esko, kes töötab majas 19 aastat.
Usume, et suur tee algab väikestest asjadest. Pole tähtis mida keegi teeb, oluline on, kuidas seda tehakse. Edukad on need, kelle tegemised on täis kirge ja teotahet.
Olen võtnud südameasjaks
kirja panna lastesõime Mõmmik
maja ajalugu. Ootan meie majaga seotud inimestelt mälestusi ja
meenutusi.

Tallinlased toetavad pealinna
saamist Euroopa kultuuripealinnaks 2011
Tallinna pressiteenistus
Tallinlased loodavad, et kui
pealinnast saab Euroopa kultuuripealinn aastal 2011, toimub siin
kõrvuti kõrgkultuuri sündmustega ka rida rahvalikke üritusi, milles linlased saavad aktiivselt kaasa
lüüa. Seda näitas ES Turu-uuringute ASi läbi viidud küsitlus.
Ligi 2/3 tallinlastest on veendunud, et kultuuripealinna tiitel
suurendab linna tuntust turismikohana ning paraneb linna üldine väljanägemine ja kultuurihoonete seisukord. Ligi 2/5 arvab, et
tähtsustub kultuuri roll ühiskonnas, 1/3 on veendunud, et kindlasti toob kultuuripealinna tiitel
linna investeeringuid ja uusi töökohti ning tõuseb tallinlaste enesehinnang, samuti tugevneb nende identiteet.
Investeeringute ja töökohtade kasvu osas olid muu rahvuse
esindajad eestlastega võrreldes
optimistlikumad, sama kehtib ka
meesvastajate ning alg- või põhiharidust omavate inimeste puhul.
Ka on mehed optimistlikumad
arvamuses, et kultuuripealinna
tiitli saamine tõstab tallinlaste
enesehinnangut ja tugevdab nende identiteeti, ka kehtib see väide
kesk- ja vanemaealiste kohta.
Ligi 2/3 arvas, et kultuuripealinna tiitel aitab kaasa erinevate rahvuste kultuuri-integratsioonile. Just noored näevad kultuuris võimalust erinevate rahvusgruppide lähenemiseks, sama arvab iga teine alg- ja põhiharidusega ning peaaegu iga teine kõrgharidusega tallinlane. Nende kahe haridusgrupi taustal on keskja keskeriharidusega pealinlased
antud küsimuses pessimistlikumalt meelestatud.
Ka leiavad pealinlased, et Tallinnal on mitmed eelised võrreldes teiste kultuuripealinnaks kandideerivate linnadega - Tartu ja
Pärnuga. Nii on 98% küsitletutest
veendunud, et Tallinna oluliseks
eeliseks on tema unikaalne vanalinn ja rikas ajalooline pärand,
üle 90% näeb pealinna eelist siinses kultuuriasutuste rohkuses ja
suuremates ressurssides.
Sama on suur hulk inimesi veendunud, et olles Eesti pealinn, sobib just Tallinn esindama
kogu Eestit, ka saaks siinsest kultuuriprogrammist osa kõige rohkem inimesi.
ES Turu-uuringute ASi korraldatud küsitlus hõlmas 300 tallinlast ning viidi läbi 16. septembrist
- 6. oktoobrini.
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KESKKOND

Männiku noortekeskus tervitas
sügist kahe temaatilise üritusega
Männiku noortekeskuse
noorsootöötajad

EuroMAZ-2000

Esimene paakauto vuras
Saaremaale
Männiku teel asuvas autofirmas EuroMAZ-2000 oli üks päevadest tavalisest erinev. Esitleti
vastset teehoolde-paakautot MAZ
533731-346, mis varustatud pealinnas tegutsevas partnerfirmas
EuroKraft veepaagi ja kastmissüsteemide ning tänavapesuharjaga. Veok müüdi riigihanke korras
ning osteti Saaremaale.
Autot esitleti klientidele ja
pressile. Auto loovutamist kliendile austas oma kohalolekuga uus
Valgevene suursaadik Aleksandr
Ostrovski. Kohalviibinuile demonstreeriti tehnikat ka töömiljöös ehk tee puhastusel.
Firmaesindajaist klientuurile
jättis uudne MAZ hea mulje. Huvi järgi otsustades võib arvata, et
esimene selline paakauto ei jää
ainsaks omataoliseks, mis Eesti
linnade tänavate korrashoiul tööd
leiab.
Enno Poldre

Inimesed, olge inimesed!
Raske on leppida sellega, et
Nõmmet ümbritsevad metsatukad on muutunud prügilaks.
Otsustasime grupi Rahumäe
kooli vilistlastega ( aastast 1948 ! )
korraldada metsa puhastamise talgud. Kogusime Liiva jaama, Liiva
kalmistu ja Viljandi maantee vahelisest metsast suure konteineritäie rämpsu. Koristamata jätsime
üksnes asutuste aiatagused - Kalmistu tee ääres asuvate ladude ja
Viljandi maanteel asuva A/S Looduse juures. Kahtlen, kas suisa
keegi võõras on sinna prügikoormaid maha pannud. Metsa jäid ka
vanad autokummid, mida ei lubatud prügikonteinerisse panna ja
purunenud ehituskivid. Sedakorda sai mets üsna puhtaks, aga kui
kauaks? Tuletan meelde, et ei ehitusprahi ega autokummide koht
ole metsas ja “Kui sa sööd, kui sa
jood, taara metsast ära too!”
Els Roode

Sügise saabumist tervitati Männiku noortekeskuses kahe toreda sügisteemalise üritusega:
“Seeneralli”, mille eesmärgiks
oli tutvustada noortele seenekorjamise kultuuri ja näidata, et
ka linnalähedal metsas on mida vaadata ning “Sügiskunst”,
mille raames lavastasid noored
“Kakukese” muinasjutust nukuetenduse ja valmistasid looduses leiduvatest aia ja metsasaadustest rekvisiidid.
Ralli avalöök anti Männiku
noortekeskuses. Osalejad said
põhjaliku ülevaate seenekorjaja
põhitõdedest, väärtuslikest söögiseentest ja muidugi päris mürgiseentest. Abiks oli ka näitlik õppematerjal stendil, koos piltide
ja õppetekstidega. Edasine tegevus viis noored ja noorsootöötajad linnalähedale Raudalu metsa,
kus algaski otsene seeneralli. Et
tegevus oleks lõbusam ja jätkuks
rohkem motivatsiooni, kuulutati välja parima seenekorjaja võist-

lus. Võisteldi innukalt, trotsides
ka vahepeal sadanud vihma ja rahet. Lõpuks tuli tõdeda, et ka linnalähedalt metsast võib leida looduses päris palju vaatamist ja seeni. Ürituse lõpetamisel jagati parimaile auhinnad ning selgus ka
tõsiasi, et kõik korjajad olid leidnud hea sousti jagu seeni. Parim
seenekorjaja Ksenia (13a) arvas
üritusest järgmist: “Mulle see üritus väga meeldis. Saime korjata

erinevaid seeni ja omavahel võistelda. Tahtsin väga võita ja olin
võistlustuhinast väga haaratud.
Otsisin seeni iga põõsa alt. Kui
sarnane üritus toimuks uuesti,
siis võtaksin sellest kindlasti jälle
osa ja soovitaksin teistel iga põõsa alt seeni otsida. Samuti on tähtis metsa minna hea tuju ja seltskonnaga.“
Teine sügisele pühendatud
üritus oli “Sügiskunst“, mille raa-

mes lavastasid noored “Kakukese”
muinasjutust nukuetenduse. Üllatusena tuli välja, et paljud noored ei olnudki muinasjutust midagi kuulnud või teadsid seda ainult osaliselt, kuid samas oli positiivne, et sai tutvustada ühte head
ja kuulsat vana muinasjuttu. Noored näitlejad valmistasid rekvisiite ja tegid proove Männiku noortekeskuses. Etenduse esitlus ise
aga toimus Raku lasteaialastele. Noortele väga meeldis, et nad
said etendust ka väljaspool keskust näitama minna. Nad väitsid,
et tunnevad sedasi end kui päris
rändteatri näitlejad. Samuti oldi
väga uhked omatehtud nukkude
ja rekvisiitide üle. Näidend võeti
lasteaialaste ja kasvatajate poolt
väga hästi vastu ning juba sooviti
ka jõuluetteastet. “Kakukese” näitlejad jäid üritusega ka väga rahule ja nii mõnigi sai sisse väikese
teatripisiku ja soovi uuesti mõnes
näitetükis kaasa lüüa.
Sügis sai seega väga toredasti vastu võetud ja noored ootavad
juba põnevusega, milliseid üritusi
toovad kaasa järgmised kuud. Ilusat sügist ja päikest kõigile.

Nõmmekannikese laste sügismatk
Klenja Tiitsar
Lasteaia Nõmmekannike juhataja

On ju ammu tuntud tõde, et
matkal, vabas õhus söömine on
sootuks midagi muud ning siis
saab ka maiustada, sest igal päeval
seda ei saa.
Kui kotid olid tühjad, järgnesid
mängud kaunite Nõmme mändide all pargi mänguväljakul, kus
kiiguti, roniti ronimisredelitel ja
lasti liumäest liugu.
Meie matka tegid kaasa ka
uued, augusti-septembrikuus lasteaeda tulnud 3aastased lapsed.
Need lapsed olid eriti tublid, sest
see oli nende esimene matk ja
üldse lasteaiast väljaspool üritus.
Õpetajate innustamisel ja suuremate sõprade keskel läbiti sügisene matk.
Lasteaeda tulid tagasi rahulolevad lapsed ja õpetajad. Tore
päikeseline päev oli selle aasta
õpetajate päev.

5. oktoobril, rahvusvahelisel
õpetajate päeval toimus lasteaias Nõmmekannike sügismatk
koos laste ja õpetajatega.
Matkasime üheskoos, 78 last
ja 9 õpetajat Vabaduse puiesteelt
Tähe tänava äärse Vabaduse pargi kõlakoja juurde.
Vanemal rühmal oli koos oma
õpetajatega valmistatud teistele
lastele ja õpetajatele üllatus: lapsed esinesid väikese õpetajate
päeva kontserdiga ja kinkisid kõigile õpetajatele lilli.
Pidulikuma osa järel asusid lapsed ja õpetajad “pidulauda“, kus
maitsti seljakottides kaasa võetud
niksi-näksi, õunu ja jooke. Küll
maitses kõik kaasavõetu hästi!

#

Kangadzunglis
suured allahindlused
kuni -70%

kupongiga lisaallahindlus oktoobris
-5% -10% -15% -20% -25%
Tule veeretama täringut!
Mustamäe tee 60 • E-R 10-19 L 10-16

Fekaalivedu
OÜ Magicstyle
Tel 677 8705, Mob 5625 1678
Hind 300.- 5m3

OÜ Haljastusekspert
• ohtlike puude langetamine
• okste lõikus ja hekkide pügamine
Tel 50 19474 • www.haljastusekspert.ee
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Endine Rahumäe kalmistu jaamahoone on aga paraku üsna täbaras seisukorras

Kui Nõmmel sõitis kitsarööpmeline rong
Andres Klemet
Veel kuuekümnendate aastate
teisel poolel võisid nõmmekad
kiigata möödavilksatavat kitsarööpmelist rongi.
Mul õnnestus sellega isegi Hiiult Liivale sõita. Salaja. Vanust eriti polnud ja ahvatlev seiklus sai kirja. Paraku liikus sel ajal
diiselveduriga kaubarong. Veel
1958. aastal võis tallinlane sõita
kitsarööpmelise reisirongiga jaa-

made Vääna- ja Tallinn-Väike vahelisel teelõigul, mis vuhises ka
läbi Nõmme. Endise raudteetammi asukoht on Nõmme turuplatsi
ja silla läheduses äratuntav ja ühtlasi peibutav jalgrada üsna rongihõngulise moega.
Mõned aastad tagasi mööda
tammi konnates jäid mulle jalgu
isegi maa-alt välja ilmunud ajaloolised liipritükid. Kitsarööpmelise
raudtee uhkeima mälestusena on
säilinud Rahumäe sild, mis möödunud aastal kenasti korda tehti.

Eelmise Vabariigi ajal juba
liikvel olnud rongiliiklus elas läbi
ühe- ja teistsuguseid aegu. Endise auruveduri asemele lükati vagunite ette moodne diisel. Saksa
okupatsiooni aastatel raudteelõiku pikendati, sest laiarööpmelised rongid polnud vahepeal käigus.
Seetõttu sõitis sel ajal rong Liivalt edasi Tallinn-Väike jaamani,
seejärel üle kunagise silla Veerenni tänavale. Ja edasi veeresid rongirattad mööda Filtri tänavat, läbi

siselinna kalmistu. Seejärel võis
rongiaknast näha Odra tänavat
ning Tartu maantee autobussijaama kanti. Peale seda segati natuke Tartu maantee liiklust ja sõideti mööda Türnpuu tänavat Vesivärava tänavale. Vesivärava raudteed mäletan ma seitsmekümnendail ise. Ja uhkeks lõppjaamaks oli Tallinn -Sadam, mis asus
umbes praeguse Metodisti kiriku
piirkonnas. Seega siis Vääna- Tallinn-Sadam.
Keeruliste neljakümnendate
aastate ajal tuli pikka teekonda läbida paraku ilmetus kaubavagunis, mida üks endine nõmmeks
kutsus - loomavaguniks. Peale sõda rong küll enam Tallinn- Väikesest kaugemale ei sõitnud.
Aastal 1951 olid peatused seesugused: Tallinn-Väike, Liiva,
Kalmistu, Nõmme-Turg, Nõmme-Väike (sisuliselt Hiiu), Mustamäe, Harku, Rannamõisa, Sõrve, Kõrgemäe, Vatsla, Vääna. Mõnes jaamas peatuti vaid reisijate
nõudmisel. Näiteks Kalmistu (Rahumäel) ja Nõmme-Turg. TallinnVäikese ja Vääna vahelisel lõigul
tuli sõita poolteist tundi.
Nelja vagunit vedav rong olevat olnud väga aeglane, nõukogude ajal isegi venivam kui endise vabariigi aegu. Nii et jookse
kasvõi kõrval (kuid mitte kaua);
aga asja ajas ta kenasti ära. 1959
aastal lõppes igasugune Vääna ja
Hiiu vaheline rongisõit ära. 1962.
aastal korjati vana raudtee üles.
Nüüdsama on seal kangesti pikk
ja tuttav Tammi tee, mis ühel või
teisel puhul ikkagi vana suslat
meenutab.

X TOOMPÄEVAD
A.D. 2005
Eesti, Läti, Leedu – omapäi ja üheskoos
Laupäev, 29. oktoober
12.00 Toompäevade pidulik avamine.
Kõnelevad Tallinna linnapea ja EELK peapiiskop Andres Põder

Avakontsert „Ma tõstan oma silmad”
Toomkoguduse kultuuripreemia Maarja
medali üleandmine
13.30 Lapsed joonistamas: Iiobi lugu
18.00 Leedu kontsert „Ma tõstan oma
hääle Jumala poole ja hüüan Teda appi”
11.00–18.00 Näitus „Ernö Koch – Ungari kunstnik Eestis”. Piiskopi tn 2
Pühapäev, 30. oktoober
10.00 Toompäevade missa
11.00–17.00 Näitus „Ernö Koch – Ungari kunstnik Eestis”. Piiskopi tn 2
11.30 Kirikukohv
12.00 Lapsed joonistamas
17.00 Koraaliõhtu
E 31. okt - Usupuhastuspüha
12.00 Usupuhastuspüha missa
19.00 Eesti kontsert „Ma tõstan Sind
kõrgeks, mu Jumal, Sa Kuningas”
T 1. november – Pühakutepäev
11.00-14.00 Teaduskonverents
„Communio sanctorum” Kohtu tn 6)
12.00 Pühakutepäeva päevapalvus
12.30 Kirikututvustus. Sulev Mäeväli
17.00 Pidulik jumalateenistus
22.00 Läti kontsert/ Pühakutepäeva
öökontsert „Õnnis on mees”
K 2. november - Hingedepäev
12.00 Hingedepäeva päevapalvus
12.30 Kirikututvustus. Sulev Mäeväli
18.00 Hingedepäeva kontsert „Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole,
Jehoova! Issand, kuule mu häält!”
Toompäevade info: Tallinna Piiskoplik
Toomkogudus, Tel 64 44 140
www.eelk.ee/tallinna.toom/

OÜ EuroMetal
- turvauksed
- klaasmetallvaheseinad, klaasitud metalluksed
- välisuksed ja fonosüsteemid korteriühistule
- välis- ja sisepostkastid
- garaaživäravad, liugväravad, piirdeaiad, aiaväravad
- värvimistööd pulbervärvidega

Männiku tee 102, Tallinn tel 6559 132, faks 6559 133
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SOOVITE MÜÜA OMA
MAJA VÕI KRUNTI
Mazda ABI on lähedal
uued varuosad, kasutatud varuosad,
hooldus, remont, rehvitööd

Akadeemia tee 15/2 (akukeskuse kõrval)
Tallinn 12616, Tel 680 0280, 56 800 280
www.mazdaabi.com

Aiasepad OÜ
kõik, mis on seotud piirdeaedade valmistamisega
Valmistame:
- erinevaid aialippe
- erinevate mõõtudega aiamooduleid
- metalltorust aiaposte
- puit- ja metallkarkassil väravaid ja jalgväravaid
- piirdeaia valmistamine ja paigaldus
- betoonpostid, -soklid, -postide mütsid
- võrkaiad
Asume: Pärnu mnt. 457, Tallinn. Tel 55 626 644
Meie koduleheküljelt www.hot.ee/aiasepad leiad hinnakirja
ja kalkulaatori, mille abil saad oma aia maksumuse kohe
välja arvutada.

DOMINOS PROJEKT OÜ
Mustamäe tee 5, Tallinn
Tel/faks 688 8659, 50 97 953,
dominos@dominos.ee,
www.dominos.ee

• FASSAADITÖÖD
• RENOVEERIMISTÖÖD
• EHITUSTEENUS –
VUNDAMENDIST VÕTMETENI
• EHITUSJÄRELEVALVE

Pikaajalised Nõmme piirkonnaga
seotud kogemused aitavad meil
leida just Teile kõige paremini
sobiva lahenduse.

Mari Raus
627 2600; 52 13 262
mari.raus@uusmaa.ee

www.uusmaa.ee

Silva Rahnel
627 2600; 50 25 181
silva.rahnel@uusmaa.ee
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VABA AEG
Nõmme kultuurikeskus

Kivimäe mängujaam

20. - 22.10 VIII laste- ja noortelavastuste teatrifestival BANAANIKALA 2005. Täpne kava www.nommekultuur.ee.
23.10 kl 19 pühapäevane tantsuõhtu ansambliga “PEETER ja ARE”. Sünnipäevapilet 30.-, lisaks üllatused.
29.10 kl 18 kammersaali kirjandusõhtu “Vennad RAUAD”,
teater Varius. Pilet 40.- / õpilased ja pensionärid 20.30.10 kl 18.30 KINOBUSS näitab seiklusfilmi “MALEV”
2.11 kl 19 kammersaalis Hingedepäeva lauluõhtu “Lapsepõlve kaitse all”. Tütarlasteansambel Vivere ja külalised Gerli ja Hanna. Tasuta!
Info www.nommekultuur.ee, post@nommekultuur.ee
Tel 6770 891

Kivimäe jaamahoones tegeleb lastega pedagoog E-L
10-17. Päevateemad: E – sport, T – teater, K – kunst,
N – muinasjutt, R – loovus, L – mängud.
28. 10 kl 10.30 (kuni 2-aastased) ja 11.30 (2-aastased
ja vanemad) loovusjaam: “Isadepäeva ootel”. Meisterdatakse isadepäevakingitusi.
Info: tel 6 572526

Nõmme muuseum
Alates 12.okt kuni kuu lõpuni muuseumis fotonäitus
„Eesti riiklikud teenetemärgid”
Pilet 10 kr; lapsed, õpilased, üliõpilased, pensionärid tasuta.
Jaama 18, tel 670 0202. T – R 10-17, L 10-16

Kristjan Raua majamuuseum
Esinduslik näitus ”Teekaaslased”, tutvustab Kr Raua ja
tema kaasaegsete loomingut erakogudest.
Püsiekspositsioon Kristjan Raua loomingust.
Võimalik tellida ekskursioone ja haridusprogramme.
Avatud N-L 10-17 (kokkuleppel ka muud ajad).
Kr.Raua 8, tel 670 0023.Üksikkülastajatele TASUTA.

Rahumäe mängujaam
22. 10 kl 12-14 teraapiline maalimine puuetega lastele.
29. 10 kl 12-14 teraapiline maalimine puuetega lastele.
Avatud E-R kl 12–20 L kl 10–14.
Pärnu mnt 288B (Rahumäe jaamahoone) Tel 615 7337

Nõmme Rahu kogudus
23. 10 kl 10.30 jumalateenistus armulauaga, teenivad
õpetaja Ove Sander ja organist Imbi Laas.
30. 10 kl 10.30 usupuhastuspüha jumalateenistus armulauaga, teenivad õpetaja Ove Sander ja organistkoorijuht Imbi Laas, laulab koguduse meesansambel.
2.11 kl 18.00 Hingedepäeva palvus, teenivad õpetaja
Ove Sander ja organist Imbi Laas, laulab Vanalinna Hariduskolleegiumi Kammerkoor, dirigent Pille Raitmaa.
Koguduse jumalateenistuse ülekanne Pereraadios pühapäeviti kl 17 lainepikkusel 89,6 MHz
Tallinn, 11619 Võsu 5, Kantselei tel 670 1679,
nomme.rahu@eelk.ee

Nõmme eakate päevakeskused

Nõmme baptistikogudus

Peamaja
Sihi tn. 26, tel 672 3125
Rahvatantsu oodatakse uusi tantsijaid.
27. 10 kl 14 lõunatund lauluga ja Anne Velliga.
Pääsküla filiaal
Suvila tn. 1, tel 677 8011
24.10 kl 11 aiandusring
28.10 kl 13 muusikaline pärastlõuna vahelugemistega
04.11 kl 14 seltskondlik pärastlõuna
Raku filiaal
Viljandi mn. 20, tel 672 3125
Igal esmaspäeval kl 11 kepikõnd
Igal kolmapäeval kl 10 venekeelne vestlusring

23.10 kl 11 Jumalateenistus. Jutlus: Joosep Tammo.
23.10 kl 17 Piiblikool. Lektor: Allan Kroll. Teema: “Meeleparandusest”. Palvekoosolekud K kl 11. Pühapäevakool P kl 11.00. Noortekad L kl 19 (va 16.10). Uuri lisa
www.nbk.ee ja tel 670 1155
Puuvilja 4, 670 1155, nbk@uninet.ee

Noortekeskused

Nõmme «Vabaduse» baptistikogudus
Pühapäeviti jumalateenistus kl 11 Vabaduse pst 156.
Mõtuse 21, Tallinn 10620, tel 672 7554 (õhtuti),
leinus@uninet.ee

vt koolivaheaja kava lk 2 ja www.taninfo.ee

Oleviste koguduse Pääsküla misjonimaja

Pääsküla noortekeskus
Rännaku pst 1
tel: 6 775 232, 55 567 780, e-post: paaskyla@taninfo.ee
E – R 13.00 – 20.00, L 12.00 – 19.00, P suletud
Rahumäe noortekeskus
Vabaduse pst 50
tel: 55 567 787, e-post: rahumae@taninfo.ee
E – R 13.00 – 20.00, L 12.00 – 19.00, P suletud
Männiku noortekeskus
Männiku tee 96
tel: 639 5559 55 56 7781,e-post: manniku@taninfo.ee) ’
E – R 13.00 – 20.00, L 12.00 – 19.00, P suletud

Pühapäeviti kl 14 jumalateenistus; noortekas kell 12
(alates 10 a.) ja 13lastekas (kuni 10 a.) Kolmapäeviti kl 19 palveõhtu.
Suvila 37/Rohula 44, Info: misjonimaja@oleviste.ee

türgi löökpillid
27.oktoobril kell 19.30 Kanuti Gildi
Saalis sarja “Diplomaatilised noodid”
kontserdil ansambel
“Istanbul Sazelenderi”.
Türgi löökpillidele lisanduvad nende
muusikaga sobivad filmikatked türgi
olustikust: loodus- ja linnakeskkonnast.

Pandimaja

Vabaduse pst 54B tel 679 0079
E-R 10-19
L 10-17
Ostetakse vanaaegseid kellasid, fajanssi, portselani, maale, münte, ordeneid, märke ja samovare.
Pakkuda võib kõiki esemeid. Hind kokkuleppel.

KAMINAPUUD (kask, lepp)
TURBABRIKETT
PUITLAASTBRIKETT
MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus)

Energia 15, 11316 Tallinn
Tel 6 557 760
Mob 53 471 188

Nõmme elanikele transport tasuta!

Küttekauplus
Männiku tee 106B
•
•
•
•
•

Seitsmenda Päeva adventistide reformi
kogudus
Laupäeviti kl 10 jumalateenistus (piiblikool, jutlus)
Tähe 12, tel 657 2468

Nõmme noortemaja
Nõmme noortemajas on sel õppeaastal alustanud tööd ettevalmistuskursused kunstikõrgkooli
astujatele (alates 14 eluaastast) ning sisekujunduse ja disaini- stuudio (alates 13 eluaastast).

Veel on võimalus ühineda
nende gruppidega.
Kunstistuudio töid on võimalik näha ka internetis aadressil www.nnm.ee Kunstistuudio ja info
telefonil 670 1230

Soovime osta kinnistu või
vanema maja Nõmmel.
Priit Ernesaks
56 357 555, 6 314 361

Müüa lõhutud
küttepuid
Tööpäeval 9-18
Laupäeval 10-14
www.kuttekeskus.ee

Turbabrikett – 1460 kr/alus
Puitbrikett – 15 kg kottides
Pakitud turbabrikett
Küttegraanul – 20 kg kottides
Pakitud kaminapuud
Tellimine tel 657 7778, 51 37737
E-R 9-18, L 9-15

TEATED

KUULUTUSED

(50cm, lepp).
Hind koos kohaletoomisega
380 kr/ m3 (käibemaksuta)
Info tel. 775 2018 ja 503 2438

Teeven Puit OÜ
• Ehituspuit
• Aialipid
• Piirdeliistud
• Põrandalauad
• Voodrilauad
Mäealuse 30E. Tel 50 10701, 670 6876.

• Nõmme vanavara pood,
Raudtee 17A Ostab ja võtab müügile vanaaegseid
esemeid: mööblit, nõusid,
iluesemeid, ehteid, münte,
märke, dokumente, postkaarte, maale, kelli jne. Tel
60 88 432, 67 00767.
• Ostan vanu fotosid, postkaarte, ümbrikke, dokumente. Hind 1-25 kr/tk. Info
tel 6 727 068, 50 87 979.
• Kunstisalong Allee, Pikk
30. Kunstiklassika ostmüük. Näitused, oksjonid,
konsultatsioonid, virtuaalgalerii. Avatud E-R 10-17,
L 11-15, tel/faks 6464500,
5127677,
info@allee.ee,
www.allee.ee.
• Antiigiäri Pikk tn 43 ostab vanu maale ja raame,
mööblit, kellasid, raamatuid, hõbedat, münte, märke, ordeneid jne. Hindamine tasuta, maksame kohe.
Tel 646 4060, 50 30655.
•
Müüa
turbabriketti, kandilist puitbriketti, tel
56491535.
• Teostan sanitaartehnilisi töid, kaevetöid, keevitustöid. Vee ja kanalisatsioo-

nitorustike ehitus liitumisel
AS-ga Tallinna Vesi. Aedade ja väravate valmistamine.
Uudisena biopuhastite paigaldamine. Tel 52 82 834.
• Ostan kinnistu Nõmmel
või Nõmme lähiümbruses.
Soovitav otse omanikult.
Kiire! Vaatan üle kõik pakkumised. Tel 56 63 7115.
Reet.
• Müüa freesitud ja sorteerimata haljastusmulda. Tel
514 8249.
• Noor pere soovib osta korteri või majaosa
Nõmme piirkonnas. Tel
6700889, 51 62082
• Eramaja Nõmme keskuse lähedal vajab kojameest
(naist) välisteks koristustöödeks. Tel 56 499000.
• Vanem korralik mees
teeb korteris või eramus
väiksemaid ehitus- ja remonditöid. Tel 56 629 583,
Karl Sepp
• Otsime 1,7a aktiivsele poisile korralikku ja kohusetundlikku lapsehoidjat. Elukoht Pääsküla
raudteejaama lähedal. Tel
5296619.

Nõmme Linnaosa Valitsus
avalikustab
• AS ENTEC poolt koostatud Nõmme
keskuse detailplaneeringu.
Planeering on tutvumiseks väljapandud Nõmme
Linnosa Valitsuses - Vabaduse pst 77 I korrus tuba 4 ja Tallinna Linnavalitsuses - Vabaduse väljak
7 I korruse infosaalis 12.oktoobrist kuni 26. oktoobrini 2005. Nõmme keskus makett on kõikidele huvilistele jätkuvalt kättesaadav Nõmme Linnaosa Valitsuses Vabaduse pst 77 I korrusel. Info
tel 6457 300

• Kaevu tn 16 kinnistu detailplaneeringu,
millega määratakse ehitusõigus krundile kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering
on tutvumiseks väljapandud 27. oktoobrist kuni
11 novembrini 2005 Nõmme Linnaosa Valitsuses
- Vabaduse pst 77 I korrus tuba 4 ja Tallinna Linnavalitsuses - Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis. Info tel 6457 300

Tallinna

Kivimäe Põhikoolis
alustab tööd

EELKOOL
Info telefonil 6724 615

Nõmme Vaegkuuljate Seltsi teabepäev
toimub 25. oktoobril kell 14
Nõmme vanurite päevakeskuses, Sihi 26.

Audiitorkontroll, nõustamine,
raamatupidamine, uus firma,
vana firma likvideerimine.
OÜ Audiitorbüroo Piret Kann
tel./fax 6724 906, GSM 56 53570
pirkan@hot.ee

RASVAPÕLETUS
AEROOBIKA
treeningud igas eas naistele,
sobib ka ülekaalulistele
Treeningud toimuvad Nõmme Põhikoolis
(Raudtee 68) T ja K kell 19 ja R kell 18.
Tunni hind 50.- või 350.-kuu (3korda nädalas).
Treener Evelin Kärner Lisainfo tel.56 488 781

Müüa soodsalt
küttepuid ja saematerjali – aialippe, hööveldatud laudu jne
Tel 50 60 892

KATUSEREDELITE
VALMISTAMINE
teisaldatavad, nii sile- kui profiilmaterjalist
viilkatustele, kerge alumiiniumkonstruktsioon, pikkus vastavalt vajadusele
STEELMAN OÜ
Valukoja 16, tel 51 63 111; 51 59 155

PUITBRIKETT
kõrge kütteväärtusega, pakitud
Tallinnas transport tasuta!
info 566 55 445

Kuivad küttepuud
võrkkotis 27-39 kr/kott

Kõdusõnnik 40L kott
Vedu 7 päeva nädalas
Tel 5345 4961 Tammaru Farm

Kütteturustus
Müüme:
Kalmistu tee 30
Tel 614 1671
E-R 9-17; L 9-13

•Lõhutud küttepuid (lepp, 50 cm) 400 kr/m3
•40 L võrkkott: kask 35 kr/kott
lepp 32 kr/kott
Hinnad sisaldavad transporti! Info ja tellimine:
Tel 50 78 184; Faks 77 69 409
E-mail: info@actively.ee
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ilusalong

ilusinimene.ee
Juuksur kõigile (juuksekristallid)
Kosmeetik näo-, käte-, jalgade- ja kehahooldus
• Botolax´iga kortsuravi
• SPA-hooldused
• Ripsmete keemiline koolutus ja värvimine
• Maniküür ja pediküür
• Depilatsioon
• Solaarium
• Massaaž (üld-, laavakivi-,
surnumeresoola-, mee-, šokolaadi)
• Jalatalla tsoonteraapia
• Kinkekaart 200 kr
•
•

• juuksur: juuksepikendused, juuksekristallid
• kosmeetik: Babori näo- ja kehahooldused,
ultrahelipuhastus ja mikromassaaž
• maniküür: parafiinmask kätele
• pediküür
• geelküüned
• solaarium, solaariumikreemid
Müügil Babori professionaalsed näo- ja kehahooldusvahendid, juuksehooldusvahendid
firmadelt Kadus ja Tigi.
Pakume tööd kosmeetikule.
Valdeku 99/Kraavi 11
tel 6778579, 56679884
www.ilusinimene.ee

Nõmme silmakeskuses
Rahu 2A
Silmaarsti vastuvõtt.
Haigekassa liikmetele
nüüd soodushinnaga
Tel 65 67677

Nõmme silmakeskuses Rahu 2A
Silmaarsti vastuvõtt.
Haigekassa liikmetele nüüd soodushinnaga
Tel 65 67677

AS Haktaco pakub
Müüme kõrge
soojusväärtusega

kivisütt

Nõmme silmakeskuses Rahu 2A
Silmaarsti vastuvõtt.
Haigekassa liikmetele nüüd soodushinnaga
Tel 65 67677
Nõmme silmakeskuses Rahu 2A
Silmaarsti vastuvõtt.
Haigekassa liikmetele nüüd soodushinnaga
Tel 65 67677
Nõmme silmakeskuses Rahu 2A
Silmaarsti vastuvõtt.
Haigekassa liikmetele nüüd soodushinnaga
Tel 65 67677

Tel 657 7825
Mooni 78/3, 13424 Tallinn

pruunsütt
ehk ligniiti.
Sobib kütmiseks kõikides küttekolletes, kus tarvitatakse puitu või briketti.
Kasutuskohad: ahjud, pliidid,ustega
k a m i n a d ,” J o t u l ” - t ü ü p i a h j u d ,
bullerjanid. Ligniit on tükkidena läbimõõdus 30-150 mm, kütteväärtusega
4438 kcal/kg. Põlemisel ei tekita lõhna,
jätab järele väikese koguse tuhka.

Info tel. 661 3688,
e-post haktaco@hot.ee

8

21. oktoober 2005

LAOKAUPLUS
NÕMMEL
Teflonpannid

SOODUSHINNAD
21 - 31 OKTOOBER
Emailpotid

10,-

0,5 L

1,0 L

19.-

3 tk
Itaalia

3 tk

15,-

0,7 L

49.- 25,39.-

Teflonpann

Joogiklaas

79,-105.-

Aurora
24 cm
Itaalia

1 tk

3.90
6.90

29.-

89.-

Vakstu

1m

35.- 55.-

laius 120 cm
palju erinevaid
mustreid

Triikimislaud
Rootsi

99,149.-

Vannivaip
laius 65 cm

Soojapuhur

Lehereha

1000W/2000W

179,199.-

79.-

must/valge
1,5 m
3 pesa

Hinnad rehvidele stabiilselt sõbralikud. Alati head pakkumised Gislaved’ile.

T A LV E K S

Akud talveks.

Hinnad alates

N
Ä
I
T
E
K
S

NAEL

TAASTATUD UUS

165/80 R13

500,-

670,-

185/70 R14

175/70 R13

500,-

610,-

185/65 R15

560,-

830,-

720,-

195/65 R15

580,-

880,-

175/70 R14

830,-

175/65 R14

520,-

690,-

205/65 R15

590,-

990,-

185/65 R14

540,-

770,-

205/55 R16

730,-

1220,-

Pärnu mnt. 388F, 11612 Nõmme
tel. 654 7709, 510 2185

Oleme avatud
hooajal:
E - R 09 L, P 10 tel. 654 7709
www.autopart.ee
Vääna tn.

Sa

Lai valik. Lamell (M+S) on soodsam
Hinnad sisaldavad KM 18%. Hinnad kehtivad selle reklaami näitamisel kuni kaupa jätkub
HELISTAGE JA KÜSIGE!
Kui pikk
järjekord on?
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Õuehari +
vars

1 tk

5.90

Teeküünal

15,- 19.-

4.50

21 tk

29.90

1 paar

6.50

Töökindad

SuperBOX kauplus NÕMMEL: Pärnu mnt 356, tel 677 0140

HIIU REHVIKESKUS & AUTOTEENINDUS
TAASTATUD UUS

9.50

19.90
8.50
Kalmuküünal

19,9023.-

79,- 95.1m

8.

Harjavars

45.-

puidust vars
reguleeritava laiusega

Pikendusjuhe

NAEL

5.90

Mopi
varuhari
50 12.50

