Kalju püsib suures mängus

Nõmme esimest korda postmargil

Nõmme Kalju jalgpalliklubil on selja taga sündmusterohke suvi. Rohkelt emotsioone pakkusid
nii kodused liigamängud kui ka euromängud. lk 4

Sel aastal möödub sada aastat Eesti Tuletõrje Liidu asutamisest.
Selle tähtsa sündmuse tähistamiseks lasti 6. septembril välja
mark ja postkaart, kus on kujutatud Nõmme pritsimaja. lk 5
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Nõmme jaamas ootab nüüd
rongi tukkuv jaamaülem

LÜHIDALT
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Laupäeval, 7. septembril avati Nõmme jaamahoone ees «Tukkuva jaamaülema» skulptuur.

Priit Lokotar on
maailmameister
Septembri alguses toimusid Bulgaarias
Kranevos noorte maailmameistrivõistlused 64-ruudulises kabes ehk vene
kabes. B-14-vanuseklassis võitis välkkabes kuldmedali 11-aastane Priit Lokotar.
Kuni 14-aastaste vanuseklassis osales 18 mängijat üheksast riigist. Võrdselt 11 punkti 14st kogusid Priit Lokotar ja Marat Leu Valgevenest. «Otsustavaks sai lisakriteerium: vastaste punktide summa, mis Priidul oli 58, konkurendil 49. See tähendab, et Priidu vastased olid saanud kõrgemad kohad. See
andis 11-aastasele Pääsküla kooli õpilasele esikoha ja maailmameistri tiitli. Oma
kabeoskusi täiendab Priit Nõmme huvikoolis,» selgitas Nõmme kabeklubi treener Heinar Jahu. (NS)

Rabajooksuks aitavad
ette valmistada tasuta
jooksutreeningud

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul pärineb kuju idee Lembit Ontonilt.
«Kuju rajamise taga on Nõmme Koduloohuviliste Koda, kes oma veidi enam kui 12 tegutsemisaasta jooksul on panustanud nii mõnessegi Nõmme
ajalugu väärtustavasse ettevõtmisesse,» lisas linnaosavanem.

Skulptuur kujutab jaamahoone ees tukkuma jäänud jaamaülemat. «Jaama kui sellist enam ju pole, aga
rongid sõidavad. Tööta jäänud jaamaülem on pingile
tukkuma jäänud, tema jala juures nokib kana lahti
läinud saapapaela,» selgitas kuju autor Lembit Onton.
Kuju valmimist rahastas ligi 36 000 euroga Nõmme linnaosa valitsus, kuid Nõmme Koduloohuvilis-

te Koda on tänulik ka eraannetajate panusele, sest
kulusid oli oodatust rohkem. Betoonist vundament
valati 2017. aasta sügisel, sama aasta lõpuks sai paika ka graniidist pink.
Nõmme muuseumis on vaatamiseks väljas ka
planšett, mis tutvustab tukkuva jaamaülema kuju valmimist. (NS)

Pühapäeval, 13. oktoobril toimub 92.
korda Harku raba teedel traditsiooniline
Rabajooks. Nõmme linnaosa valitsus korraldab kolmel jooksule eelneval kolmapäeval spetsiaalsed jooksutreeningud.
Kevadise Rabajooksu eel toimunud
trennid osutusid erakordselt populaarseks, iga kord oli kohal pea sada spordisõpra. Jooksutrennide eesmärk on lisaks
Rabajooksuks valmistumisele tekitada
inimestes püsivat liikumisharjumust ja
tutvustada sportimisvõimalusi, mida
Nõmmel harrastada saab.
Trennidesse on oodatud nii algajad
kui ka kogenud treenijad. Iga treeningu sisu on erinev: joostakse nii pikemaid
kui lühemaid distantse, arendatakse kiirust ja lihaste vastupidavust. Treenijaid
juhendab kogenud jooksutreener Kristiina Lauri. Kogunemine toimub Rabajooksu võistluskeskuses, Kalda tn 20 vastas
oleval korvpalliplatsil. Riiete vahetamise võimalus puudub.
Treeningutele tulijatel palume ette
registreeruda, sest kohtade arv on piiratud. Kõikide treeningutel osalejate vahel loositakse välja Rabajooksu
meeneid. Esimesel treeningul saab iga
osaleja energiavarude taastamiseks ja
janu kustutamiseks Vitamiin Welli joogi. Registreerida saab veebis aadressil
bit.ly/92_Rabajooksu_treeningud või
telefonil 645 7338.
Täpsem info Rabajooksu kohta on
kodulehel www.rabajooks.ee. (NS)

FOTO: ENDEL APSALON

2 Nõmme Sõnumid | 13. september 2019

JUHTKIRI

Huviharidus rikastab
vaba aega

H

uvihariduse kontkestis sobib hästi rahvatarkus: «Kes palju teeb, see palju
jõuab!» Ilmselt pole ühtegi inimest – ei
last, noort, lapsevanemat, õpetajat ega koolipidajat –, kes ütleks, et nad huviharidust ei väärtusta.
Me kõik teeme seda.
Usun, et kogukondlikult väärtustatakse Nõmmel seda enamgi veel, sest meil on kaks munitsipaalhuvikooli: Nõmme huvikool ja Nõmme muusikakool. Suure tõenäosusega on tekkinud põlvkondlik järjepidevus ja nii mõnegi praegu Nõmme huvikoolis käiva lapse ema või vanaema on
oma lapsepõlves Nurme tänava majas huviringis
käinud.
Leian, et liigume üha enam selles suunas, et just
mingi lisandväärtus inimese kohustusliku koolihariduse kõrval on see, mis paneb tema vastu huvi tundma. Mõnikord tekib lausa küsimus: kuidas
ta seda kõike oskab ja jõuab?
Paraku on endiselt neid lapsi, kes huvihariduses ei osale. Põhjused on väga erinevad. Oma kogemusest võin öelda, et siinkohal on hästi oluline lapsevanema suhtumine ja lapse motiveerimine. Last tuleb toetada huviringis osalemisel ning
huvitunnid ei tohiks olla need, mille arvel ilmtingimata järeleandmisi teha. Ikka kuulen ringijuhendajatelt, et lapsi on ringis vähe näiteks sellepärast, et tegu on esimese koolinädalaga. Üks
ei tohiks ju välistada teist.
Lisaks lapse motiveerimisele peaksime huvi
tundma selle vastu, mida ta ringis teeb ning millised on edusammud. Paljud huvikoolid pakuvad
selleks suurepäraseid võimalusi, korraldades avatud uste päevasid.

Suure tõenäosusega
on tekkinud
põlvkondlik
järjepidevus
ja nii mõnegi
praegu
Nõmme huvikoolis käiva
lapse ema
või vanaema on oma
lapsepõlves Nurme
tänava majas
huviringis
käinud.

T

änapäeval ei pea olema kõige parem, aga
sa pead mingit konkreetset ala hästi oskama ning seejuures teistest eristuma.
Väga tähtis on ka lähedaste toetus, kes lapse tegemisi jälgivad ja tunnustavad. Mulle küll selles kontekstis sõna «turundama» ei meeldi, aga
ka see on omaette oskus, mida tänapäeval vaja läheb.
Mööda külgi ei jookse kunagi maha ükski õpitud käeline tegevus või lauluoskus. Varem või
hiljem võib meil seda elus vaja minna, täpselt
nii nagu läheb vaja füüsika ja keemia tundmist.
Veelgi enam, ma arvan, et kõige õnnelikumad
inimesed ongi tegelikult need, kes tunnevad, et ei ole päevagi tööd teinud, sest nende töö on ühtlasi ka nende hobi. Mida varem leiame tegevuse, mis meid õnnelikuks
teeb, seda parem.
Nõmmel on kaks pikaajalise kogemusega hinnatud munitsipaalhuvikooli, lisaks
hulgaliselt muid kohti, kus pakutakse
mitmesuguseid võimalusi vaba aja huvitavaks sisustamiseks. Kasutame neid
võimalusi, mis meile on antud, ning
rikastame oma laste vaba aja veetmise võimalusi mõnes uues huviringis
käimise ja oskuse õppimisega. Iial
ei tea, millal seda vaja võib minna!
GRETE ŠILLIS

Nõmme linnaosa vanem

Nõmme Sõnumid
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Jukko Nooni
telefon: 645 7344
e-post: britta.korzets@tallinnlv.ee
online: http://nommesonumid.blogspot.com
kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid
Valdeku 13, 11621 Tallinn.
Levi: Express Post
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

President Lennart Meri
sai mälestuspingi
 ooliaasta alguses, 2. septembK
ril avati Nõmme gümnaasiumi
hoovis mälestuspink Lennart
Merile, kes oli Eesti president
aastatel 1992–2001.

Lennart Merile nimelise pingi paigaldamise idee pakkusid välja Nõmme
asumiseltsid. Pingi asukohaks valiti
välja Nõmme gümnaasiumi hoov, kuna just selles koolis on Lennart Meri kunagi õppinud. Pink pandi kunagise Nõmme gümnaasiumi direktori

Alfred Teaste mälestuspingi kõrvale.
Pingi avamisel osalesid kooli 1. ja 12.
klasside õpilased ning õpetajad ja lapsevanemad.
Nimeplaadi kinnitasid pingile
Lennart Meri poeg Mart Meri, Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis, Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma ja Tallinna linnavolikogu esimees
Tiit Terik.
«Kuigi Lennart Meri arvamused
olid nii mõnigi kord väga teravad ja
ta ei häbenenud öelda, mida mõtleb,

oli see tingitud murest oma riigi tuleviku pärast. Ta suutis tihti saavutada nii mõnegi jaoks võimatut vaid
oma karismaatilisust ja sisemist sära kasutades,» lausus Grete Šillis pingi avamisel.
Mart Meri rääkis oma sõnavõtus,
et Lennart Meri oli väga uudishimulik ning uudishimu on see, mis paneb
nii õpetajad kui õpilased tegutsema.
Ta avaldas lootust, et täna avatud pingist võikski saada koolihoovis just uudishimupink. (NS)

Loengud ja koolitused õpetajatele
ja lapsevanematele
Nõmme linnaosa valitsuse, Tallinna õpetajate maja ja Pääsküla kooli
eestvedamisel korraldatakse sel sügisel ühise katseprojektina loenguid ja
koolitusi Nõmme piirkonna koolide
ja lasteaedade õpetajatele ning lapsevanematele. Koostööprojekti eesmärk
on pakkuda Nõmme inimestele võimalust saada uusi teadmisi kooli- ja
kodueluga seotud teemadel. Kõik koolitused on tasuta.
Loengud lapsevanematele:

 9.09 kl 17.00–18.30 «Toitumine
1
ja liikumine kui tervise alus» – Age
Tamm (Tallinna haridusamet) ja
Alice Haav (Tervise Arengu Instituut)
3.10 kl 17.00–18.30 «Lapse ainulaadsusega arvestamine nii kasvamises kui õpetamises» – Viire Sepp,
PhD (Tartu Ülikool)

 8.11 kl 17.00–18.30 «Konfliktist
2
koostööni: õpetaja, õpilane, lapsevanem» – Aet Lass, MA, lastepsühholoog ja pereterapeut
12.12 kl 17.00–18.30 «Nutiseadmete oskuslik kasutamine kodus
ja koolis» – Kristi Salum (HITSA)

 .12 kl 16.00–19.30 «Lapse ainu5
laadsusega arvestamine nii kasvamises kui õpetamises» – Viire Sepp,
PhD (Tartu Ülikool)

Loengud Nõmme koolide ja lasteaedade õpetajatele:

NB! Koolitustele ja loengutele tuleb
eelnevalt registreeruda õpetajate maja kodulehel aadressil http://opetajatemaja.ee/nomme-linnaosa-opetajate-ja-lastevanemate-kool/.

26.09 kl 16.00–19.30 «Kodu, lasteaia ja kooli koostööst lapse arengu toetamisel» – Kärt Käesel (Tallinna Õppenõustamiskeskus)
10.10 kl 16.00–19.30 «Konfliktist
koostööni: õpetaja, õpilane, lapsevanem» – Made Torokoff-Engelbrecht (PhD majandusteaduses, MA
pedagoogikas)
14.11 kl 16.00–19.30 «Õpetaja
vaimne tervis» – Helena Väljaste, MA
cum laude (www.meelerahu.ee)

Loengud ja koolitused Nõmme linnaosa lapsevanematele ning sama
piirkonna koolide ja lasteaedade
õpetajatele toimuvad äsja renoveeritud, nüüdisaegsete õpivõimalustega Pääsküla kooli ruumides (Vikerkaare 10). Lapsevanemate koolitusi rahastab Nõmme linnaosa valitsus. Koolide ja lasteaedade õpetajatele mõeldud koolitusi rahastab Pääsküla kool. (NS)

Koolitused korteriühistutele
Tallinna linnavaraamet korraldab sel
sügisel korteriühistutele kaks koolitust. Ühel koolitusel arutame korteriühistute töös esinevaid aktuaalseid probleeme, sealhulgas küsimusi, mis on seotud üürnike ja võlglastega korteriühistutes. Teisel koolitusel tutvustame lähemalt ehitusseadustikku, pöörates tähelepanu aspektidele, mis on olulised hoovikorrastus- ja
renoveerimistoetuse taotlemisel. Mõlemat koolitust korratakse neli korda

ning need toimuvad neljas piirkonnas,
et huvilistel oleks võimalik valida sobiv asukoht ja aeg. Koolitused on tasuta, töökeel on eesti keel.
Koolitused teemal «Aktuaalsed küsimused korteriühistutes» toimuvad
25.09 kl 17–18.30 Tallinna loomaaias
(Ehitajate tee 150), 16.10 kl 17–18.30
Lindakivi kultuurikeskuses (J. Koorti 22), 23.10 kl 17–18.30 Go Hotell
Shnellis (Toompuiestee 37) ja 6.11 kl
17–18.30 Tallinna kiirabis (Retke tee 1).

Koolitused teemal «Ehitusseadustik (hoovikorrastus- ja renoveerimistoetused)» toimuvad 18.09 kl 17–18.30
Tallinna kiirabis (Retke tee 1), 2.10 kl
17–18.30 Lindakivi kultuurikeskuses
(J. Koorti 22), 9.10. kl 17–18.30 Go Hotell Shnellis (Toompuiestee 37), 30.10
kl 17–18.30 Tallinna loomaaias (Ehitajate tee 150).
Koolitustele saate registreerida aadressil http://bit.ly/KÜ_koolitused. (Tallinna linnavaraamet)
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Virtuaaltuurid
tutvustavad pealinna
noortekeskusi
Valminud on Tallinna noortekeskuste virtuaaltuurid, mis annavad interaktiivse ülevaate keskuste ruumidest,
töövahenditest, tegevustest ja õhustikust. Nii on võimalus kõigil huvilistel –
lastel ja noortel ning ka lapsevanematel ja koostööpartneritel – keskustesse
külla minna juba veebis. Nõmmel asub
kaks noortekeskust: Pääsküla ja Valdeku noortekeskus.
Virtuaaltuurid aitavad näha interneti vahendusel siseruume, nagu oleks ise
seal kohal. Hiireklõpsu abil on võimalik
keskuse ruumides ringi kõndida ja enda
ümber 360° ulatuses vaadata. Kokku
saab tutvuda kümne noortekeskusega
ja tuurid on nii eesti kui ka vene keeles.
Noortekeskused pakuvad noortele mitmekülgseid võimalusi oma vaba
aja veetmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Noortekeskustes saavad
noored osaleda endale huvi pakkuvates tegevustes, korraldada või algatada ise tegevusi, üritusi ja projekte või
ennast arendada ja leida oma suund
tulevikus. Noortekeskus pakub turvalist keskkonda, kus noored saavad
end tunda vabalt, osaleda klubides ja
stuudiotes, saada osa projektidest või
programmidest, turniiridest või põnevatest üritustest ja tegevustest väljaspool keskust.
Lisaks organiseeritud tegevustele
saab noortekeskustes nüüdisaegses
õhkkonnas suhelda sõpradega, leida
uusi sõpru, mängida lauamänge, kasutada arvuteid, saada kasulikku noorteinfot, tegeleda oma huvidega, ennast loominguliselt väljendada jpm. Noortekeskustes töötavad professionaalsed noorsootöötajad ja keskuse külastamine on
noorele tasuta.
Virtuaaltuurid tellis Tallinna spordija noorsooamet koos linna noortekeskustega ning tuurid teostas Procontent
OÜ. Noortekeskuste virtuaaltuuri ja info
noortekeskuste kohta leiab veebilehelt
virtuaaltuur.tallinn.ee/. (Raepress)

Kogukondlikud ettevõtmised on üle Eesti populaarsed.
Nõmmelgi korraldatakse mitmeid tänavalaatasid, mis pakuvad rõõmu nii linnaosa inimestele kui meelitavad siia
külalisi kaugemaltki. Eelmisel pühapäeval, 8. septembril
korraldas Sõbra tänava kogukond juba kuuendat korda sügislaata. Rohkem fotosid leiate Nõmme Facebooki lehelt
www.facebook.com/nommelinnaosa (piltide vaatamiseks
pole Facebooki konto vajalik). (NS)

Nõmme kinoklubi 65+
alustab hooaega

Liiva kalmistul asuvale Valdeku 113
kinnistule rajatakse krematooriumi,
mis on kohalike elanike seas küsimusi
tekitanud. Mitmetele piirkonna elanikele on krematooriumi rajamine kalmistu kõrvale vastumeelne, kuna leitakse, et see jääb elumajadele liiga lähedale. Eile toimus Nõmme sotsiaalmaja saalis infotund, kus krematooriumi ehitava Matusebüroo MT Memoris OÜ esindajad vastasid huviliste küsimustele.
Valdeku 113 kinnistu detailplaneering võeti vastu 2015. aasta mais.
Vahepeal vahetus kinnistu omanik
ning uus omanik Matusebüroo MT
Memoris OÜ soovis sinna rajada krematooriumi. Kinnistu omanik esitas
eelmise aasta oktoobris Tallinna linnaplaneerimise ametile projekteeri-
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Liiva kalmistu krematooriumi rajaja jagas elanikele selgitusi

Vaade Liiva kalmistu krematooriumile Valdeku tänavalt.

mistingimuste taotluse kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks kinnistule tavandihoone ehk
krematooriumi rajamiseks. Seejuu-

res säilitati detailplaneeringu põhilahendus.
Linnaplaneerimise ameti palvel
korraldas Nõmme linnaosa valitsus

Valdeku 113 kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku
alates 28. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2019, mille kohta avaldati teade
ajalehtedes Eesti Päevaleht, Pealinn ja
Nõmme Sõnumid ning samuti Tallinna veebilehel. Puudutatud isikuid teavitati planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähitud
kirjaga. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku kestel linnale ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Projekt on kooskõlastatud ja ehitusluba väljastatud. Ehitusluba on välja
antud 22. mail 2019 ning ehituse alustamise teatis esitatud 18. juulil 2019.
Krematoorium valmib järgmisel aastal. (NS)

Nõmmel alustab septembris uut hooaega väärikas eas filmihuvilistele mõeldud kinoklubi. Esimese filmina näidatakse 20. septembril kell 10 Mustamäe
Apollo kinos Ron Howardi filmi «Pavarotti».
Kinokülastuseks on vajalik ennast
registreerida hiljemalt 18. septembriks linnaosavalitsuse infosaalis aadressil Valdeku 13 või eakate päevakeskuses aadressil Viisi 29 (endine Suvila
1). Lisainfo linnaosavalitsuse infotelefonil 645 7333.
Nõmme linnaosavalitsus on kinoklubi
65+ kahe varasema hooaja raames näidanud Nõmme eakatele kuus filmi. Klubi
kaudu on kinos käinud kokku 901 Nõmme eakat. (NS)

Nõmme
linnaosa
Facebookis
facebook.com/
nommelinnaosa
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Nõmme Kalju püsib pingelise eurosuve järel suures mängus
 õmme Kalju jalgpalliklubil on
N
selja taga sündmusterohke suvi. Rohkelt emotsioone pakkusid nii kodused liigamängud kui
ka euromängud.

Eurosuve avas kahe mängu kokkuvõttes võit Meistrite Liiga kvalifikatsiooniringis Põhja-Makedoonia meistri KF
Shkëndija üle. Mäng võideti tänu dramaatilisele viimase minuti väravale,
millele eelnes efektne kannasööt Peeter Kleini poolt.
Edasipääs tagas mängud Šoti jalgpallihiiu Celtic FCga, Glasgow’s jälgis
mängu pea 50 000 pealtvaatajat. Siiski pidi Kalju Celticule alla vanduma

LÜHIDALT
Klaasi- ja keraamikastuudios algab hooaeg
Nõmme klaasi- ja keraamikastuudio
(Nõmme Rahu kiriku kõrval asuvas väikeses majakeses Võsu tn 5) alustas septembris oma uut hooaega.
«Kui soovid pidada sünnipäeva või
otsid kohta firma ürituseks, oled alati
meie majja oodatud. Korraldame klaasi- ja keraamikatöötube kõigile vanustele. Kui soovid kingitust, pöördu otse
meie maja kunstnike poole. Aitame
nõu ja jõuga. Meie kursustele tulles
võid omandada klaasitöö- ja keraamikaoskused kogemustega õpetajate ja klaasikunstnike käe all,» rääkis
üks juhendajatest Anna-Maria Vaino.
«Kursustele on oodatud kõik huvilised:
lapsed ja täiskasvanud, kogenud kunstiga tegelejad ja need, kes alles esimest
korda klaasi või saviga kokku puutuvad. Tulla võib ka lihtsalt vaatama ja
tutvuma. Kui iganädalaseks tegelemiseks aega napib, võib töötubades ka
ühe korra osaleda.»
Kolmel päeval nädalas toimuvad laste tarbekunstiringid (klaas, savi, tekstiil,
vill jms) 6–14-aastastele lastele: E, T ja
N kl 15.30-17.
Täiskasvanute saviring toimub E
kl 18–20 (Anna-Maria Vaino, tel 503
3851) ja T kl 18–20 (Piret Ellamaa, tel
5663 3773).
Täiskasvanute klaasi- ja keraamikaring on K kl 18–20 (Anna-Maria Vaino, tel
503 3851) ja N kl 10–12 (Tiia Põldmets,
tel 521 3231).
Kursustel osalemiseks tuleb registreeruda aadressil klaasjasavi@gmail.
com, rohkem infot leiab stuudio kodulehelt www.klaasjasavi.ee. (NS)

ja langeti aste madalamale, Euroopa
Liigasse, kus ootas ees Luksemburgi
klubi F91 Dudelange. Pingelised mängud lõppesid kahjuks kaotustega ja
sellega said läbi ka sellesuvised euromängud.
Paralleelselt jätkusid mängud Eesti Premium Liigas, kus Nõmme Kaljul
on kaitsta eelmisest aastast meistritiitel. Enne viimast sügisringi asub Kalju 4. kohal ning konkurentidest on
kaks mängu vähem mängitud. Viimased võidud Levadia ja Flora üle hoiavad Nõmme klubi veel kõrges mängus ning enne meistrivõistluste viimast ringi on kõik veel lahtine. Sellel sügisel on Hiiul jäänud mängida
vaid viis kodumängu, millest igaüks
on kulla hinnaga.

Piknikupäev enne Narva
Transiga kohtumist

Nõmme Kalju järgmine kodumäng
toimub kohe pärast koondisepausi
lõppu, 14. septembril kell 16 Hiiu staadionil. Piirilinnast sõidab kohale Narva Trans, kellega kogu senise hooaja
jooksul on maha peetud tõelisi põnevuslahinguid. Eesootaval mängul toimub ka traditsiooniline Nõmme Kalju piknikupäev, kus kõik kogukonna
liikmed võivad tuua teistele proovimiseks oma parimaid hõrgutisi. Ei puudu ka vahvad võistlused lastele, kus
saab ennast proovile panna nii jalgpalliosavuses kui ka nutikuses.
Peale pikniku toimub sel päeval
esimest korda laat. Laadalised saavad tuua müügiks kõike head, mis
neil pakkuda on. Olgu selleks enda aia õunad, pirnid,
ploomid või hoopis lapsele
väikeseks jäänud heas korras spordivarustus, millest
nooremad spordisõbrad
võiksid rõõmu tunda.
Hiiu staadioni väravad
on avatud alates kella 13
ning piknikupäev saab alguse kell 13.30. Laat algab
kell 14.30 ja kestab mängu lõpuni. Kuna Hiiu staadioni ümbruses on parkimine piiratud, siis palume
pärast asjade maha laadimist parkida staadioni vahetus läheduses asuvasse
tasuta parklasse aadressil
Vääna 3. Lisaks palume
võimaluse korral võtta
kaasa oma piknikulaud
või -tekk.

FOTO: ANDREI SMETANA

JAAN LAŠMANOV

Nõmme Kalju kogukonnajuht

Meistrite Liiga kvalifikatsiooniringis kohtus Nõmme Kalju Glasgow’ Celticuga.

Arvutigraafika õpetab ruumilist
mõtlemist ja loomingulist lähenemist
ILMAR METSMA

Kunstiring MTÜ

 öödunud õppeaastal Nõmme
M
gümnaasiumis valikainena toimunud kolmemõõtmelise arvutigraafika tunnid osutusid nii populaarseks, et kooli soovil jätkuvad need ka alanud õppeaastal.

Projekti, mille raames gümnaasiumiõpilased said mullu esimest korda põhjalikult tutvuda 3D-arvutigraafikaga, vedas Kunstiring MTÜ. 35 akadeemilise tunni vältel õppisid 11. klasside õpilased peamiselt tundma modelleerimisprogrammi Blender, millega nad tegid 3D-mudeleid nii mängudele kui ka videotele, füüsikasimulatsioone ja isegi 3D-prinditavate toodete prototüüpe.
Nõmme gümnaasiumi õppealajuhataja Karin Klemmeri sõnul on kool
väga tänulik võimaluse eest osaleda
sellises projektis ja teha koostööd huvikooliga Kunstiring. «Õpilaste tagasiside ainele ja selle õpetamisele oli
positiivne, see pakkus neile huvi ja
tundus vajalikuna. Ka meeldis neile
õpetaja, kes oli nende sõnul rahulik
ja muhe, alati valmis kõikidele küsimustele vastama, kuid samas suunas õpilasi ise mõtlema ning lahendusi otsima,» jagas Karin Klemmer
tunnustust.

Tunnis valminud tööd: Rando Vihalemma «Ümar murdumine» ja Alo Martin
Pallase «Automudel».

Huvikooli Kunstiring 3D-valikaine õpetaja Ihan Toomik ütles, et kuna 3D-mudeleid kasutatakse üha rohkemates eluvaldkondades, puutuvad
tõenäoliselt kõik õpilased nendega tu-

levikus kokku ja nende tundmine on
vajalik.
«3D-valdkond areneb pidevalt, selle
puhul on kõige olulisem mõista ruumilise kujutamise ja konstrueerimi-

se loogikaid ning saada aru, et probleeme saab lahendada mitut moodi
ehk neile tuleb läheneda loominguliselt,» selgitas Toomik. Nii said õpilased ise valida, mida nad mudeldada soovivad ja kuidas soovitud tulemuseni jõuavad.
Kuigi päris kõik 3D-projektis osalenud õpilased arvestuseni ei jõudnud, said nad sellest teemast siiski
aimu. Edukamad osalejad aga omandasid algteadmised selle kohta, kuidas asju ruumiliselt kujutatakse ja
kust edasise huvi korral täiendõpet
otsida.
Nõmme gümnaasiumi ja huvikooli Kunstiring koostööprojekt sai
teoks IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) formaal- ja mitteformaalõppe lõimimise raames. Selles
projektis osaleb peale Nõmme gümnaasiumi ka Nõmme vaba aja keskus, Valdeku noortekeskus ja Mustamäe avatud noortekeskus. Projekt
ongi mõeldud gümnaasiumitele, huvikoolidele ja noortekeskustele, selle algatas Eesti Noorsootöö Keskus ja
seda toetas haridus- ja teadusministeerium hasartmängumaksu nõukogu vahenditest.
Samalaadse formaal- ja mitteformaalõppe lõimimise raames korraldab MTÜ Kunstiring nii Nõmme gümnaasiumis kui ka Mustamäe avatud
noortekeskuses keraamikaringi.
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Koolivaheaeg postipoisina
70 aastat tagasi

LÜHIDALT

TEOLAN TOMSON

teeteenistujad olidki
mundris ametnikud,
Nõmme gümnaasiuõnneks ilma pagunimi XVII lennu (1950)
teta. Naisi postiljonivilistlane, tehnikade hulgas veel ei oldoktor Teolan Tomson
nud, küll aga töötas
naisi (ka tüdrukuid)
sattus hiljuti paberkirtelgrammikandjaja posti viima. «Minu
jaoks pisut ebatavalitena.
ne toiming, mis andis
Postipoiss oli iluue kogemuse. Minule
ma mundrita tsilähim postkast asub
viilisik, ajutine suviPääsküla poe ees ja selne tööjõud pealegi.
le peale on kirjutatud:
Kuidas ma seda nii
«Tühjendamine – T, R
täpselt tean ja mä8:00». See kiri kutsus
letan? Seepärast,
esile seitsmekümne
et mina ise olinaasta taguseid mälestugi too kirjeldatud
postipoiss 1949.
si,» kõneles Tomson.
aasta suvevaheTookord tühjendati Pääsküajal enne 11. klasla ja teisi Nõmme postkaste
si minekut. PääseU
O LÕHMUSE ERAKOG
LEH
O:
kuuel päeval nädalas. Postisin
sellele tööpostiFOT
1912. aastast.
ut varasemast ajat,
pis
i
kir
poiss startis kell neli hommile
ema
eestkostel,
tud
de
saa
Nõmmelt Tallinna
kes oli Nõmme postkontoris üks kaskul Pääsküla jaamast, mille
niumkruus ja veenõu ees
küljes oli tookord postkast.
Pärast Valdekut tuli pikk maa tühjalt
mustaveepang (kruusi tuli ju loputada!). sapreilidest, ja tänaseid uudiseid jälTema varustusse kuulus mahukas
kõndida, sest järgmine postkast asus
Postkontor koosnes kolmest ruugides võiks mu tööotsa seetõttu pidatihedast presendist kott, millel oli
Silikaadi (tehase) sauna küljes. Sealt
mist: operatsioonisaal, ametiruum posda korruptiivseks (?!) ametiks. Igatahes
metallraamiga suu. Kui sa selle raaalates algas tagasitee, sest eelviimane
ti töötlemiseks ja väiksem ruum üleoli see väga tervislik ja mõõdukalt kami postkasti alla rööbastesse surupostkast oli hoopis Rahumäe jaamas.
ma kabinetiks. Operatsioonisaal oli jasulik koolivaheaeg: selle suvega teenisid, avanes (muuseas samuti kollaKuna selle aja peale oli kell juba pool
gatud letiga, mille taga oli (vähemalt)
sin endale poest ostetud villase ülikonkolm tööposti: margid/kirjad, postipase) postkasti põhi ja kirjad pudenekuus, pääses postipoiss esimese Tana, mis oli ühtlasi mu esimene korrasid kotti. Raami välja tõmmates oli
linnast tulnud elektrirongiga Nõmkid ja rahakaardid. Kliendid võisid silik riideese ja sobis järgmiseks kevakoti suu jälle lukustatud, kirju vaamele sõitma. Nõmme jaamas oli viiseneda nii perroonilt läbi esiku kui ka
deks koolilõpuaktusele.
linna poolt läbi jaama ootesaali ühenMinu ülesanne postkontoris oli
data ei saanud... Järgnes umbes seitsmane tühjendatav postkast. Siis asme kilomeetri pikkune postiring, aga
tus ta sisse jaamahoone lõunaotsal
dava galerii. Postkontori kliendiruumi
sorteerida väljuvaid kirju nende sihttõlda polnud postipoisile ette nähtud
asuvast postkontori teenistusuksest.
naelaks olid kaks telefonikabiini (letist kohtade järgi. Selle tööga sain valmis
– maa tuli läbida kondiauruga, oma
Nõmme jaam oli tookord tinglikult
tellitavate) kaugekõnede jaoks, sellised, enam-vähem kella 10ks. Siis tuli paar
isiklikel jalgel. Järgmine tühjendatav
kolmesektsiooniline. Keskmises asus
mille vedrudele toetuv põrand lülitas
tundi molutatada, s.o aega parajaks tesisse kabiini valgustuse.
postkast asus Vabaduse puiestee ja
jaamaülema (või jaamakorraldaja?) teeha, sest minu ametlik tööaeg sai otsa
Jannseni tänava ristmikul. Ka järgministusruum ja piletikassa. Põhjapoolses
Operatsioonisaali taga oli pea sama kell 12. Küllalt varajane aeg, et jõuaks
sed postkastid asusid piki Vabaduse
sektsioonis oli kaks ooteruumi, piletisuur postiljonide ametiruum, kus paikveel Pirita randa sõita. Kloogale, mis
puiesteed, vastavalt Hiiu ja Valdeku
kassa ees ruum seismiseks ja vastu otnesid nende kapid ja lauad. Postiljonid
asub ju samal raudteeliinil, ma ei päätänava ristmikuil. Mõistagi puudus
saseina pinkidega ooteruum pikaks ooolid sel ajal veel mehed, mundris peasenud, sest seal oli keelatud piiritsoon.
sellisel varasel hommikutunnil igatamiseks. Viimases oli kraaniga joogilegi, ja nende kotid olid veel eestiaegKlooga rand avati rahvale alles kümsugune liiklus, bussiliinist rääkimata.
veenõu, mille küljes oli ketiga alumiised päris nahast kotid. Posti- ja raudmekond aastat hiljem.

Kolmapäeval, 18. septembril toimub
Nõmme metsas Vanaka ja Rahumäe
surnuaia vahelisel maa-alal 50. Nõmme
sügisjooks. Võistlused on individuaalsed
ja toimuvad 11 vanuseklassis.
Stardid: 16.00 2011. aastal sündinud, 16.15 2010. aastal sündinud, 16.30
2009. aastal sündinud, 16.45 2008. aastal sündinud, 17.00 2007. aastal sündinud, 17.15 2006. aastal sündinud, 17.30
2005. aastal sündinud, 17.45 2004. aastal sündinud, 18.00 2002.–2003. aastal sündinud, 18.15 2000.–2001. aastal
sündinud, 18.30 täiskasvanud.
2005.–2011. aastal sündinud jooksevad 500, 2000.– 2004. aastal sündinud 1000 meetrit. Täiskasvanud mehed
jooksevad 3000 ja naised 2000 meetrit.
Registreerimine on kohapeal. Osavõtutasu 2 eurot. Lisainfo tel 517 8310
(NS)

LEHO LÕHMUS

tõrjeauto taustal. Foto on tehtud 1939. aastal. Nimelt oli Nõmme naistuletõrjel ainukesena Eestis n-ö täisvõimekus. Nad võisid mehi asendada
Teatavasti trükiti esimesed Eesti postmargid kõigis päästeteenistuse faasides, sealhulgas juh1918. aastal Nõmmel Georg Bölau
tida ka tuletõrjeautot. Õhus oli
trükikojas. Sellest on möödunud ju- Sel aastal möödub tunda läheneva sõja hõngu ning
ba üle saja aasta ja alles nüüd jõudis
naised pidid olema valmis asensada aastat Eesti
Nõmme ise esimest korda postmardama rindele minevaid mehi.
Tuletõrje Liidu
Kujunduse autor on kunstgile.
Sel aastal möödub sada aastat Eesti asutamisest.
nik Indrek Ilves kuid just selliTuletõrje Liidu asutamisest. Selle tähtne kujundus sai teoks tänu tusa sündmuse tähistamiseks lasti 6. septembril letõrje ajaloo uurijale Sander Muhule, nõmmevälja mark ja postkaart, kus on kujutatud Nõm- lasele, kes on üllitanud ka raamatu Nõmme tume pritsimaja ja Nõmme naistuletõrjujaid tule- letõrje ajaloost.
ajaloolane

Tel 5591 7562, 551 6821

LAURI KREEK
MASSAAŽ
56 959 081
lauri.kreek@gmail.com

Esimest korda korraldatakse tänavu
Nõmmel üritust Nõmme Talent 2019.
Eelvoorud toimuvad 21.–24.oktoobrini
Nõmme Majas (Valdeku 13) ning finaal
16. novembril Pääsküla koolis (Vikerkaare 10).
Üritusel saab iga osaleja kuni kolm
minutit demonstreerida oma põnevat
annet või oskust. Oskuseks või andeks
võib olla mis tahes tegevus, mis mahub
etteantud aja piiresse ning on tehtav
või esitatav konkursi toimumise ruumis. Demonstreerida võib näiteks oma
tantsuoskust, laulmist, pillimängu, teadmisi, meisterdamist, käsitööd, pildistamist, mõnda trikki, leiutist, avastust
vms. Kindlasti mõelda oma etteastele
tabav pealkiri ning siis on olulised juba
hea idee, teostus ja esitlusoskus, mida
hindab kolmeliikmeline žürii. Valitakse
ka publiku lemmik.
Kellele üritus mõeldud on? Sobiv
esineja on 7–26-aastane noor, kes elab
Nõmmel või käib Nõmmel koolis või lasteaias.
Korraldusmeeskonda kuuluvad Nõmme linnaosa valitsus, Nõmme huvikool,
Pääsküla kool, Pääsküla noortekeskus
ja Valdeku noortekeskus. Lisainfot leiab
Facebookist, vt «Nõmme Talent». (NS)

Kolmapäeval on
Nõmme sügisjooks

Nõmme esimest korda
Eesti postmargil

Riiete, vaipade ja pehme
mööbli keemiline puhastus.
Transport tasuta.

Nõmme Talent –
mis, kus ja millal?

Telli korstnapühkija enne külma saabumist.
Kontrollin ja puhastan teie kütte seadme
ning väljastan nõuetekohase akti.
Helista 5600 4050 või kirjuta
info@1korsten.ee.
Lisainfo: www.1korsten.ee.

PEOD, ÜRITUSED KUNI 80 INIMESELE
200 aastat vanas Nõmme Kõrtsus
Raplamaal, 45km kaugusel Tallinnast.
Tel 5347 6867
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VABA AEG
Nõmme kultuurikeskus
15.09 kl 17.30 kinoõhtu, «Tõde ja õigus» (Eesti
2019). Pilet 5 eurot, sooduspilet 3,5 eurot.
21.09 kl 12 pappkastihommik 7–12-aastastele. Töötoa viib läbi kunstnik Kaie Kal. Vajalik eelregistreerimine maria.pihl@nommekultuur.ee. Osalustasu 5 eurot.
22.09 kl 17 näituse avamine – «Nõmme Kultuurikeskuse hoone 95».
27.09 kl 10 kinohommik, «Solan ja Ludvig. Reis kuule». Pilet 4 eurot, soodus 3 eurot.
28.09 kl 15 kogupereetendus «Seebimulli show». Pilet eelmüügist 8 eurot, samal päeval 10 eurot. Müügil
Piletimaailmas ja tund enne algust kohapeal.

ERAKUULUTUSED
Avatud E–N kl 13–20, R 13–18. Ekstreemhall avatud
E kl 13–19, T–N kl 13–20, R kl 13–18.
Huviringid. E ja R siseekstreemhallis tõukerattatrenn,
mida viib läbi Keerdtrepp. Lisainfo ja registreerimine:
krdtrp@gmail.com. T – muusikakomitee. N kl 14.30
kunstiring; kl 16 kokandusring. R kl 15 turniiripäev
(laua- ja sportmängudes).
Pääsküla noortekeskuse ruume on võimalik üürida
kokkuleppel telefonil 5556 7780 või paaskyla.noortekeskus@nomme.ee. Täpsem info kodulehel ja FBs.
Rännaku pst 1, tel 677 5232, 5556 7780;
www.nomme.ee/paaskyla_noortekeskus.
Päevakeskuse Pääsküla filiaal

29.09 kl 11 koolialustajate kabeturniir. Koostöös
Nõmme kabeklubiga. Registreerimine meeli.kerdt@
nommekultuur.ee või heinar.jahu@gmail.com. Tasuta.

Uus hooaeg on alanud. Olete ooatud meie ringidesse!

1.10 kl 12 muusikapäev 2019, esineb Tallinna Kammerorkester, dirigent Valter Soosalu. Tasuta.

Valdeku noortekeskus

3.10 kl 10 noorte inspiratsioonipäev «Minu vaimne
tervis». Korraldaja Tallinna spordi- ja noorsooamet.
Tasuta.

Huviringid: E kl 16 kokandusring «Valtzi fantastilised
noorkokad», T kl 16 siidimaal, N kl 16 töötuba «Iga
noor on talent» (alustab 26.09), R kl 16 keraamika.

5.10 kl 19 TSDS 20 – swing-jazz-tantsuõhtu «Happy
swing». Tantsuks mängib The Schwings Band (Leedu), solistid Airi Allvee ja Anna Curly. Pilet eelmüügist
10 eurot, samal päeval 15 eurot.

Valdeku 13, tel 639 5559, 5556 7781,
www.nomme.ee/valdeku_noortekeskus.

Fuajees 22.09–20.10 näitus «Nõmme Kultuurikeskuse hoone 95».
Nõmme kultuurikeskuse ruumides on võimalik korraldada koosolekuid ja koosviibimisi.
Turu plats 2, tel 677 0890, post@nommekultuur.ee,
www.nommekultuur.ee.

Nõmme muuseum
Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost.
Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida üritusteks: jõulupeod, sünnipäevad, loengud, koosolekud, näitused jpm. Lisainfo liisa.salak@tallinnlv.ee.
Vaata ka www.facebook.com/NommeMuuseum.
Jaama 18, tel 670 0202. Avatud N kl 12–16, R kl 12–18 ja
L kl 10–16. Sissepääs 2 eurot, õpilased/üliõpilased/pensionärid
1 euro, perepilet (2 lapsevanemat ja kuni 3 last) 3 eurot.

Nõmme vaba aja keskus
Eakate päevakeskus

Pediküür 18.09; 2.10.
Uus hooaeg on alanud! Eakatel on võimalus valida ligi
30 huviringi seast endale meelepärane. Alustab soome keele ring! Huvilistel palun registreerida keskuse
telefonil või e-posti teel.
Seeniortantsurühm Tantsurõõm ootab uusi liikmeid,
alustab ka algajate treeningrühm.
Akordioniklubi Amulett võtab vastu uusi liikmeid.
Valdeku 13, tel 672 3125, 5694 4874, www.nomme.ee.
Rahumäe mängujaam

Avatud E kl 12–19, T–N kl 10–19, R kl 10–17.
Iga kuu viimane reede suletud.
Pärnu mnt 288b, tel 615 7157,
www.nomme.ee/rahuma-mangujaam ja
Facebookis: Rahumäe mängujaam.
Pääsküla noortekeskus

20.09 avatud uste päev, mille jooksul saab osa võtta kõigist Pääsküla noortekeskuses toimuvatest tegevustest ja ringidest.

NÕMME SPORDIKLUBI SPORDIKOOL
Õppetöö toimub eesti keeles, kuid võtame vastu ka
vene ja muu emakeelega lapsi.

Viisi 29 (endine Suvila 1), tel 677 8011, www.nomme.ee.

Avatud E–N kl 13–20, R 13–18.

Von Glehni teater
Lastekino alustab 15.09, pühapäeviti seansid kl 12
ja 14. Täiskasvanute kinokohvik alustab 18.09, kolmapäeviti kl 19.
Piletid ning lisateave ürituste ja kursuste kohta: www.
vgt.ee, 667 5675, kairi@vgt.ee, piletid müügil ka Piletilevis.
Pärnu mnt 326, piletid ja info tel 667 5675, www.vgt.ee.

Nõmme Rahu kogudus
Nõmme Rahu kirik, Võsu 5

Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30, jumalateenistuse ajal lastele pühapäevakool.
Päevasõna pühapäeviti kl 9.45–10.15 kirikus pühapäevakooli toas.
Piiblitunnid kolmapäeviti kl 14 kogudusemajas.
Hingehoiuvalve kolmapäeviti kl 12–14 kogudusemajas.
AA Rahurühma koosolekud kogudusemajas E, T, K,
N, R, P kl 18, L kl 12, samuti T kl 9.
Palvused iga laupäeval kl 18 (alates aprillist toimuvad palvused taas Nõmme Lunastaja kirikus, Õie tn 10).
Jumalateenistuste raadioülekanded pühapäeviti kl
17 Pereraadios 89,6 MHz ja järelkuulatavad kodulehelt.
Koguduse kantselei, Võsu 5, avatud E kl 9.30–14, K
kl 14–18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.
Kontakt: 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee;
www.nommerahu.ee.

Nõmme baptistikogudus
15.09 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Marius Kuller.
22.09 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Juko-Mart Kõlar.
29.09 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Kaur Paldre.
Meeste hommik T kl 6.45; väärikate hommik K kl
11; naiste hommik N kl 7; laste pühapäevakool P kl
11; Nõmme hoovipood on avatud L kl 10–14 Noorte info www.facebook.com/ennkaks, koguduse televeeb www.tv.nbk.ee. Esita palvesoovid ja vaata lisaks
www.nbk.ee.
Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

NÕMME RATTAKLUBI
RATTAKOOL/SUUSAKOOL

Meie spordikoolis saavad kooliealised lapsed
tegeleda alljärgnevate aladega:
kergejõustik – info 517 8310, kjk@nommesk.ee

õppegrupp 3+ – mänguring tasakaalurattal

tennis – info 516 0747, 5637 6122,
toomas.puks@gmail.com

õppegrupp 7+ – saame sadulas osavaks

lauatennis – info 5663 8266, pille.pata@gmail.com

õppegrupp 10+ – õpime treenima

m/suusatamine – info 671 8544,
nommespordiklubi@hot.ee

õppegrupp 13+ – õpime võistlema

laskesuusatamine – info 671 8544,
nommespordiklubi@hot.ee
kahevõistlus – info 501 5110, linnujuss@hot.ee
ujumine – info 5336 5017, 5342 1246,
marru2@hot.ee, tonu.maripuu@mail.ee
Õppemaks vahemikus 30-60 eurot
vastavalt spordialale.
Kooli õpilasi ootab suvel spordilaager
Haanjas Kurgjärvel.
OOTAME UUSI LAPSI MEIE SPORDIKOOLI

nommerattaklubi@gmail.com
tel 522 3303

Teenused
Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede vedu (1 kott 2 eurot),
okste vedu (4 m3 25 eurot),
muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus,
vihmaveerennide puhastus, väikerajatised ja piirdeaiad. Kõik tööd sinu koduaias. Tel 5569 8908, haldjad@nommehaldjad.ee,
www.nommehaldjad.ee.
Kolimiseelne koristus ja igasuguse prügi äravedu. Tel
5347 6867.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
Tel 513 3458, info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste
likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993,
e-post korstnapyhkija1@
gmail.com.
Kogenud puuhooldajad raiuvad ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on
tasuta. Soodsad hinnad! Tel
522 0321, info@arbormen.
ee, www.arbormen.ee.
Arborist II: mootorsaetööd
eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.
Katuste süvapesu ja värvimine, akende pesu, veerennide puhastus. Tel 5638
8994, e-post kpe.kpe@
mail.ee.
Õmblusmasinate parandus. Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja
Harjumaa piires kohale. Garantii. Hillar, tel 516 8180.
Elektritööd litsentsiga
elektrikult. Töö ja materjalid
soodsalt. Ärge tapke ennast
elektriga, lubage end aidata
spetsialistil. Tel 5665 1156.
Piirdeaiad-väravad ja automaatika. Terrassid ja väikeehitus. Sillutised ja pinnasetööd. Kallur-kraana
ja bobcat’i teenus. Tel 501
4165.
Hemorroidide ravi ilma operatsioonita, saatekirjata ja
järjekorrata Tallinnas. Vastuvõtt al 40 eurot. – www.
vita.ee, tel 669 0806.
Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt.
Tel 5692 1396.
Fassaadide soojustamine,
krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
Koristan ja tühjendan garaažid, kuurid, pööningud ja
keldrid! Tel 5695 7913. Kuulutus ei aegu!
Rassmer Ehitus OÜ teeb
kiirelt ja kvaliteetselt ehitus- ja remonditöid. Firma
põhieesmärk on pakkuda
kliendile ehitusalaseid lahendusi ja taskukohasemaid hindu. Vaata kodulehte plaadipoisid.eu või helista
tel 5682 2561.
Bituumenkatuste remont
sbs-rullmaterjaliga. Hüdroisolatsiooni- ja plekitööd.
Tel 5819 7445.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventilatsioonisüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont.
Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com
Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, mahutid, tööriistad,
mootorid, seadmed, autoosad, aiavõrk, pesumasinad,
pliidid, vannid jne. Õuest,
garaažist tasuta. Korterist
väljavedu 10 eurot. Külmkapid, telerid alates 10 eurost.
Tel 5550 5017.
Korstnapühkija – Tallinn ja
Harjumaa. Akt. Lisaks väiksemad pottsepatööd. Tellimine tel 528 2791 ja 515
5155.
Killustik, liiv, graniitkillustik, sõelmed, segud, täitepinnas, sõnnik (hobuse ja
lehma), kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kalluriga
väikeveod 100 kg kuni 8 t.
Tel 501 5992.
Kivikorstnate ehitamine ja
remont. Tel 518 8889.
Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Nõuetekohane
akt. Tel 5340 9594.
Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule veeja kanalisatsioonitorustiku ja liitume ühisveevärgiga. Veemõõdusõlmede väljaehitamine ja santehnilised tööd. Mahutite paigaldus. Kaevetööd. Väike traktor, suur traktor, vastavalt
vajadusele (roxon’i võimalus). Tänava- ja äärekivide paigaldus. Keevitustööd.
Töödele garantii 2 aastat.
Tel 5656 7690, worldwidebuilding@gmail.com.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. Viljapuude lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Heki lõikus ja pügamine. Tel 5348
7318, e-post igor@inkteenused.ee.
Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Tel 5662 1344.
Meeste juukselõikus 10 eurot, naiste juukselõikus 12
eurot. Geelküünte hooldus/paigaldus 25/30 eurot noortehnik, meik ja pidulik soeng 50 eurot. Nõmme juuksur Pärnu mnt 303,
Võsu bussipeatuses (10, 27,
33). Tel 655 5327 nommejuuksur.ee.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 5787 8925.
Tänavakivide ja äärekivide paigaldamine. Tel 5458
5022.
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd. Üldehitustööd. Tel 5307 2076,
info@viimistlusehitus.ee.
Valmistan, paigaldan, parandan valtsplekk-katuseid, vihmaveesüsteeme,
varikatuseid ja teen igasugu muid plekksepatöid. Tel
5685 8222.
Aedade ehitus, terrassid,
laudised, saunad ja muud
ehitustööd. Tel 5848 6311.
Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626
3857, www.puumehed.ee.

Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 5307 2076,
info@viimistlusehitus.ee.
Pensionär hooldab ja remondib muruniidukeid.
Teritusõli vahetus, väntvõlli sirgendamine. Remondin
ka murutraktoreid Nõmmel.
Telefon 502 2988, Olev.
Õunapurustaja ja mahlapressi laenutus. Telefon
5379 3880.
Tänavakivide ja äärekivide paigaldamine. Tel 5458
5022, valeri987@hot.ee.
Pesen aknaid, toon toitu
jm koju, vajadusel sõidutan
ning abistan ka kodu- ja majapidamistöödes sees ja väljas. Tel 5343 9483.
Firma taastab puitfassaade ja teeb värvimistöid. Tel
5193 7450.
Soovid olla sisemiselt tasakaalus, rahulik, leevendada
kergelt oma tervisevaevusi? Tule hiina tervisevõimlemise tundi, mis sobib igas
vanuses inimesele, ka pensionärile. Nõmmel Kristallihaldjates, esmaspäeviti ja
neljapäeviti kell 11.00. Info
tel 510 3886, Heidi.
Lamekatuste remont: ruberoid, eterniit. Vannitubade
remont, boilerite, pistikute
paigaldus, keskkütte pesu,
elektri-torutööd soodsalt.
Tel 5850 8713.
Tänavakivide paigaldus,
puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5639 1093,
e-post eleanor31@online.ee.
Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.
Vihmaveerennide puhastus
ja parandus, vanade antennide eemaldus jm kõrgtööd
köite abiga (katusel, puu otsas jms). Tel 5390 3811.

Ost/müük
Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid
vanemaid tarbeesemeid
(nõud, mööbel, tööriistad).
Tel 504 0999, Urmas või
514 0618, Andres.
Ostame vanarauda kodust
alates 300 kilost. Tel 5347
6867.
Ostame kasutatud raamatuid (valikuliselt, kõige vanematest uuemateni), vanu postkaarte ja mänguasju, vanemat eesti kunsti (maalid, graafika). Vajadusel tuleme kohale. Raamatukoi, Harju 1. Tel 683 7714,
511 5525.
Ostan nõukaaegseid ja
BMW, DKW, Zyndapi, NSU
mootorrattaid igas seisus,
motokirjandust ja varuosi.
Tel 5559 9930.
Ostan eestiaegset ja talumööblit, tarbeesemeid, nõusid, münte, vanaraha, hõbe- ja kuldesemeid, hambakulda, lukke, linke, aknakremoone, mänguasju jpm.
Võivad vajada restaureerimist. Tulen kohale. Kuulutus ei aegu. Raha kohe. Jannseni antiik. Tel 5559 9930.
Ostan Teie vana või seisma
jäänud auto. Kohene vormistamine ja tasumine sobiva pakkumise korral. Registrist kustutamine. Kristjan, tel 5698 1497.

Koguja ostab münte-paberrahasid, postkaarte, märke,
medaleid, postmargikogusid, vanavara. Pakkuda võib
kõike, mis tundub vana.
Kuulutus ei aegu. Tel 5595
5996 (harvem 657 0263),
koordinaator@gmail.com.
Ostan vanu raamatuid,
postkaarte, fotosid, maale,
graafikat, münte, paberraha, mööblit, nõusid, samovare, merevaigust ehteid,
sõlgi märke jne. Tel 5829
9810.
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
Aia-, värava-, tõstukse- ja
automaatikalahendused
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595
eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni
tel 509 2936. Kuni 12 tonni
tel 507 9362.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid varuosi.
Tel 510 2349.
Korda armastav noormees
otsib kodu Nõmme mändide alla. Ostmiseks sobib kuni 70 000 eurot maksev korter/majaosa/pisimaja, mis
ei vaja kapitaalremonti. Piltidega teated e-posti banko.
asto@jb.ee.
Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosid ja
kaubikuid. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
Kõdusõnnik 30 kg kott.
Tammaru Farm. Tel 654
1100, 523 8852.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid ja kõike seonduvat. Otsin
ka mootorrattaid, võrre, Saksa militaarkraami, Vene autode uusi varuosi ja muud
vanavara. Tel 529 3445.
Ostan vanu postkaarte (laevad, asulad, poed, tänavad, sündmused, Nõmme
raudteejaam jne). Sobivad
ka täiskirjutatud. Maksan
10 eurot/tk. Tel 5590 6683.
Müüa õmblusmasin Gritzner
R. Müüa vana väike saan.
Tel 5667 2523.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik,
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril
kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
Ostan vanaaegseid asju. Tel
5555 5527, vanaaegsedasjad@gmail.com.
Müüa tumehall sõiduauto Kia Rio 1.3 universaal,
mootori võimsus 60 kW. Esmane reg nov 2004, läbisõit 165 000 km ja kütuseks
bensiin. Järgmine ülevaatus
märtsis 2020. Hind 700 eurot. Tel 5688 2311.
Müüa elektrikeevitus, Vene
oma, heas korras (kilp kaasa), hele puit-kardinapuu
(2 siini, pikkus 2,6 m), soojapuhur, teleri välisantenn.
Info tel 5557 5376. Hind
kokkuleppel.
Müüa metsasaarega põllumaa Tartu maantee ääres,
Tallinnast 46 km kaugusel.
Krundi suurus 3,1 ha, hind
32 000 eurot. Info juliuspluss@hotmail.com.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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1. oktoobril kell 9–17, Vana-Viru 12
Armas nõmmekas, kui sulle on su maja liiga suur ja ei
jõua seda remontida või üleval pidada, siis keskealine
abielupaar soovib osta majaosa koos aianurgaga. Vajadusel nõus abistama. Samas vahetada või müüa
Trummi tänaval luksuslik
3-toaline korter. Palun helista 554 4644, Liivi.

Küttepuud
Kuivad küttepuud 30, 40,
50 cm võrkkotis. Kviitung.
Info 654 1100, 523 8852.
Pakume Eestis toodetud
kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info tel 5559
7572.
Toored, kuivad küttepuud
(lepp, kask) ja kaminapuud
40 l võrgus kohaletoomisega. Tel 509 6735.
Müüa puitbrikett 180 eurot / 960 kg, turbabrikett
150 eurot / 840 kg, transport Tallinnas tasuta, tel
517 0257.
Müüa toored küttepuud:
lepp 42 eurot/rm, sanglepp
45 eurot/rm, saar 50 eurot/
rm, kask 55 eurot/rm. Kogus
alates 7 rm, transport hinna
sees. Tel 5551 8498.
Müüa küttepuud. Hall lepp
al 42 eurost/rm, segapuu al
44 eurost/rm, must lepp al
46 eurost/rm. Kuiv puu al
60 eurost/rm. Halu pikkus
vastavalt ostja soovile. Tel
5666 0431.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm ja 6 mm,
kuiv lepp ja kask kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti /
110 eurot. Transport Tallinnas tasuta. Tel 5692 4924.

Lõhutud-saetud küttepuud.
Märg puu al 44 eurost/rm,
kuiv puu al 50 eurost/rm,
kotipuu al 2,4 eurost. Tel
5648 6058.

Muu
Kimbud, pärjad, seaded –
Suzi Lilled OÜ, Rahumäe tee
23. Avatud E–R kl 9–19, L–P
kl 9–17. Tel 687 1119, 5553
0531.
Uus ortooside, tallatugede,
veenisukkade ja abivahendite kauplus Nõmmel Raudtee 64. Haigekassa ja sotsiaalkindlustusameti soodustused. Külasta või helista 656 7333! Hortus Medicus.

Tallinna
Linnavolikogu
avatud uste päev
l hommikukohv linnavolinikega
l fraktsioonide infotund
l viktoriin
l ekskursioonid nii eesti kui vene keeles
l terve päev on avatud kõik fraktsioonid
Täpne kava bit.ly/volikogu_avatud_uksed
Tulge meile külla!

Soovin abilist rohimisel. Tel
5646 7720.
Karateklubi Kimura Shukokai. Septembris ootame karatetrenni õpilasi (alates 1.
klassist). Trennid E ja K kl
18–19 Nõmme põhikoolis
(Raudtee 68), tel 521 8930,
urmas@amhold.eu.
Nõmmel Jaama 7 asuv juuksurisalong pakub tööd juuksurile. Tel 6770 337, 5647
2078.
Soovin abistada üksikut vanainimest materiaalselt, pakun rahalist tuge elamispinna remonditöödeks. Jäta palun oma kontakt ja ma
võtan ühendust. Tel 5912
3666.

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Pakume detsembris Saue
vallas Veskimöldres avatavasse Konsumisse tööd
särasilmsetele ja asjalikele kaubandusest huvituvatele ja mitmekülgset tööd
armastavatele inimestele.
Täpsem info tel 5328 4991.

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

KUULUTUSED JA REKLAAM
AJALEHES NÕMME SÕNUMID
reklaamimoodulite hinnad ja suurused leiate
www.tallinn.ee/nommesonumid-reklaam

• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides

erakuulutuste avaldamise tingimused
www.tallinn.ee/reakuulutuste-avaldamine

Rahumäe põhikoolis alustab alates
oktoobrist tööd tasuline

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Täpsem info kooli kodulehelt
rahumae.tln.edu.ee/sisu/eelkool
või tel 672 9040.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

EELKOOL

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD
KOHALETOOMISEGA.
Kutsume sind
Tallinna Sulgpallikooli treeningutele !
Trennid 7-19aastastele noortele.
Sõbra Hall (Sõbra tn 61)
Siiri Rajamägi – siiri@badminton.ee
Alfred Kivisaar –
alfred@sulgpallikeskus.ee
Info: 5660 5764 või
alfred@sulgpallikeskus.ee
Reketid ja sulgpallid sulgpallikooli poolt!
www.sulgpallikeskus.ee

☞ Eramu ehitus ja remont
☞ Siseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞ Tänavakivide paigaldus
Info ja kontakt:
Tel. + 372 60 40000
Mob. + 372 555 30 422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu,
hinnad alates 44 eur/rm.
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

KIVISÜTT
PELLETEID
SÕELUTUD MULDA
Tel 600 6170, GSM 51 45 279
www.canker.ee, e-post: canker@canker.ee

1,9 m3.
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Järve, Laagri või Saku Selverisse tööle

•
•
•
•
•

TEENINDAJAKS (lett, kassa, saal)
INFOTEENINDAJAKS
SELVEEKSPRESSI TEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS

(kauba tellijaks)

• TEENINDUSJUHIKS
• PUHASTUSTEENINDAJAKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast
märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

NÕMME COMARKETIS

ABC SOODUSKAART
TASUTA!

Sooritades Nõmme Comarketis perioodil 12.09 – 22.09.2019
vähemalt 10-eurose ostu, saate TASUTA uuendada oma kehtivat
ABC Sooduskaarti või vormistada uue kaardi!

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.
Nõmme Erakool•Tunnusgraaka põhielemendid
Ühevärviline logo

Tasuta kaarte on võimalik ostutšeki alusel
vormistada kuni 30.09.2019

Comarket Nõmme, Jaama 2 (Nõmme keskuses), E-P 9-23

Septembris alustab Nõmme Erakoolis tööd
KOOLIKS ETTEVALMISTAV RING
Õppetöö toimub september 2019 - mai 2020
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.30-17.15
Õppemaks 100 eurot/kuus
Info ja registreerimine info@nek.ee ja tel 670 1797
Väike ja hubane Nõmme Erakool asub Nõmme südames ning meie
missiooniks on tagada turvalises koolikeskkonnas tugev põhiharidus.

