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Nõmme raudteejaam tänasel päeval.

150 aastat Nõmme raudteejaama
J uba 19. sajandi keskpaigas hakkasid tallinlased korraldama väljasõite Nõmmele. Nii polegi imestada, et varsti pärast
Peterburgi–Tallinna–Paldiski raudtee valmimist 1870. aastal pöördusid suvitajate pilgud värske tehnikaime poole.

8/20. mail 1872 ilmus ajalehes Revalsche Zeitung lugeja kiri ettepanekuga
Tallinnast Paldiskisse sõitvatel rongidel teha peatus ka 7 versta kaugusel
linnast, kus huvilistel oleks hea loodusesse minna. Raudteevalitsus tegutses
neil aegadel operatiivselt: juba paari
päeva pärast ilmus lehes positiivne
vastus ning sama aasta 15/27. juunil
ilmus suvisesse sõiduplaani uus kohmaka nimetusega peatustkoht – Peatus
seitsmendal verstal. Kaks aastat hiljem,
1874 aasta suvel, sai see uue, lühema
ja suupärasema nime Nõmme – läheduses asuva samanimelise kõrtsi järgi.
Juba veidi rohkem kui aasta pärast
peatuse avamist, 6. oktoobril 1873, andis siinsete maavalduste omanik Nikolai von Glehn Nõmmel välja esimese suvilakrundi. Raudtee aitas ellu viia
tema suurt unistust – siia saagu linn!
Alguses oli Nõmme tüüpiline «teivasjaam», kus ainsaks rajatiseks oli
puust platvorm pikkusega 17 sülda
(u 36 meetrit). Pileteid müüdi platvormi vastas raudteeülesõidu kõrval
asuvas vahimajas (hoone lammutati
kahjuks 2009. aastal). Edasi-tagasi pi-
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Nõmme jaam ja ülesõit.

let Tallinnast Nõmmele maksis sõltuvalt vaguni klassist 20–40 kopikat hõbedas, mis oli tol ajal võrdlemisi suur
raha – ½ …1 liitri viina hind.
1876. aastal muudeti peatus pooljaamaks. Vastavalt tolleaegsetele seadustele võimaldas see edutamine teha mõningaid juurdeehitisi ja suurendada mugavusi, mis edenes siiski võrdlemisi visalt. Alles 1888. aastal, pärast jaama õiguste saamist, valmis uus kruusaga täidetud platvorm
ja kõrvaltee. Hulk aastaid taotleti varikatuse ehitamist. Esimene taoline,
täielikult puidust külg- ja tagaseinaga ehitis, valmis 1890. aasta märtsis

ja läks maksma 257 rubla 40 kopikat.
Asus see praeguse jaamahoone ja ülesõidu vahel.
Esimene puidust paviljon-tüüpi
jaamahoone Nõmmel valmis ajavahemikus 1904–1905, s.o üle 30 aasta pärast peatuskoha asutamist! 1914.
aastal ehitati veel teinegi jaamapaviljon olemasolevast Pääsküla poole, kahe hoone vahele püstitati tulemüür,
mis on ainsana vanast ehitusest säilinud tänapäevani. Jaama laiendamise projekti autor oli insener A. Kulajevski.
1912 ehitati Nõmme jaamale vana
amortiseerunud varikatuse asemele

uus. Erinevalt eelmisest asus see jaamahoone ees, selle katus oli kaetud
plekiga ja püsttugedeks 8 paari raudteerööpaid. Varikatus oli jagatud kaheks osaks keskelt jaamahoonesse
suunduva lööviga. Ehituseks kasutatud rööpad olid unikaalsed, sest neile
oli valtsitud aastanumber 1870 – Eesti raudtee sünniaeg.
1924. aastal elektrifitseeriti Tallinna–Pääsküla raudteeliin. Kümnendi teisel poolel alustati teise rööpmepaari paigaldamist, üksteise järel
avati uued peatused Kivimäel, Hiiul
ja Rahumäel. Nõmme omandas aina
enam ühe Eesti linna peajaama staatust. Teisest küljest oli Nõmme strateegilisel positsioonil pealinna külje
all – Balti jaam vajas n-ö varujaama
«tagalas». Ning kolmandaks – post ja
telegraaf vajasid samuti uusi ruume.
Oli selge, et vana jaamahoone ei suutnud rahuldada kõiki tekkinud vajadusi. Ümberehitusel jäi vanast hoonest
järele vaid keskmine osa, mis ühtlase välimuse saamiseks juurde ehitatud osadega väljastpoolt silikaatkividega vooderdati.
Hoone otstesse lisandusid uued
osad ning ühte poolde ka kelder. Vii-

masesse paigaldati Eesti Raudtee etalonkell – nii sõitsid rongid 1930. aastatel «Nõmme aja» järgi. Ümberehituse projekt valmis Raudteevalitsuse
projekteerimisbüroos. Tööde juhataja oli Nõmmel elav ehitusmeister Peeter Tanska.
Ehitust finantseeriti kahasse raudtee- ja postivalitsuse poolt ning kogumaksumuseks kujunes 33 145 krooni,
see oli tol ajal umbes kaheksa Nõmme kinnistu hind. Uus jaamahoone
avati 15. oktoobril 1930, sinna kolisid ka Nõmme postkontor ja telefoni keskjaam.
Pärast uue jaamahoone valmimist 1930. aastal lammutati kõigepealt varikatuse kesklööv ning seejärel Hiiu-poolne osa. Jäi vaid Tallinna-poolne 4 paari rööbastele toetuv
osa. 1987. aastal lammutati ka see
jäänuk. 1999. aastal taastati varikatus oma esialgsel kujul arhitekt Küllike Reimaa projekti järgi. Raudtee- ja
postiteenistusteks jaamahoonet paraku enam ei kasutata. Õnneks on hoone leidnud uued kasutajad – 2002. aasta 28. veebruaril avati jaama ühes pooles Nõmme muuseum ja teisel pool
töötab restoran Elsa.

2 Nõmme Sõnumid | 17. juuni 2022

JUHTKIRI

S

NÕMME LINNAOSAKOGU

Saame
ametlikult tuttavaks

iin ma nüüd siis olen, juba mõned päevad
ametlikult ametis – Nõmme uus linnaosavanem Karmo Kuri. Olgugi et olen mitmete
kogukonnaliikmetega varasemast tuttav, siis tutvustan ennast ja oma väärtusi paari sõnaga ka Nõmme Sõnumite lugejatele.
Ma elan Nõmmel Pääskülas, olen 34-aastane ja kahe vahva lapse isa. Nõmme heaolu on
mul iga päev südames ja linnaosa hea käekäik oluline teema. Ma ei saa kodutänaval mööda jalutada
maas vedelevast prügist või vaadata reageerimata mööda heakorrastamata aladest. Meist igaüks
tahab, et tema kodukant oleks puhas, ilus, vaikne ja teistele eeskujuks – nii ka mina. Sügis- ja kevadhommikuti võib mind näha, tütar ratta pakiraamil, Kivimäe põhikooli suunas sõitmas. Jalgratas ongi üks mu lemmiksõiduvahendeid, millega argipäevaseid kohustusi täita. Kasutan tihti ka
rongi, mis võimaldab mul praegustes kitsastes ja
närvilistes liiklusoludes jõuda Nõmmelt Tallinna
kesklinna kiiremini ja turvalisemalt kui autoga.
2014. aastal, Krimmi okupeerimise järel astusin kaitseliidu Männiku malevkonna aktiivliikmeks. Leian, et peame rohkem tähelepanu pöörama kodanikukaitsele. Kaitseliidu Nõmme ja Männiku malevkonna aktiivsete liikmetega koostöös saame korda saata palju ühiskonna jaoks head ja kasulikku . Meeldiv on tõdeda, et vabatahtlik riigikaitse on Nõmmel alati au sees olnud ning viimaste kuude sündmused meie malevkondade liikmete arvu oluliselt tõstnud.

N

Linnaosavalitsuse avatud suhtlus kogukonnaga on
kindlasti üks
märksõna,
mis aitab meil
piirkonda
arendada ja
parendada.

õmme linnaosa valitsuses olen oma igapäevast leiba teeninud juba üle kümne
aasta. Alustasin heakorratöötajana muru niites. Aastate jooksul olen täitnud positsioone
heakorraspetsialistist osakonnajuhataja ja linnaosavanema asetäitjani välja. Usun, et minu pikaajaline töökogemus ja teadmised piirkonnast aitavad Nõmmet paremuse suunas edasi viia. Me ei vaja kiireid, suuri ning (vahel ka) ebamääraseid hüppeid tundmatusse, vaid sujuvat arengut, et hoida
olemasolevat ning aidata kaasa seni tähelepanuta jäänud valdkondade arengule.
Linnaosavalitsuse avatud suhtlus kogukonnaga on kindlasti üks märksõna, mis aitab meil piirkonda arendada ja parendada. Nõmmekad on juba ammu mõistnud, et linn kuulub neile. Kaasamõtlemine, -rääkimine ja koos tegutsemine tagab
kõigile osapooltele vastuvõetava tulemuse. Olen
kindel, et Nõmme ühtne ja tugev kogukond suudab kriisidele koos kenasti vastu seista. Arenev,
roheline, peresõbralik ja avatud Nõmme on minu ja meie kõigi huvides, mõtetes ja südames.
Ja lõpetuseks. Tänan südamest Lauri
Paeveeri panuse eest linnaosavanemana ning soovin talle edasistes tegemistes ja elus edu. Tean, et ta ei kao kuhugi ja panustab ka edaspidi Nõmme arengusse, sest siinse elanikuna on ta kodukoha heast käekäigust igati huvitatud.
Rõõmsat ja tegusat suve mei- KARMO KURI
Nõmme linnaosa vanem
le kõigile!
Nõmme Sõnumid
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Andra Roosa
telefon: 645 7344
e-post: andra.roosa@tallinnlv.ee
kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid
Valdeku 13, 11621 Tallinn.
Levi: Express Post
facebook.com/nommelinnaosa
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Mitmetahuline poolaasta linnaosakogu laua taga
VILJA TOOMAST

Nõmme Linnaosakogu esimees

Külmast kevadest hakkab
märkamatult saama soe
suvi. Nõmme linnaosakogu pidas 8. juunil enne suvepuhkust viimase istungi. Nüüd
on paslik üle vaadata ja kokku võtta teemad, mis olid sellel poolaastal
arutluse all.
Meenutuseks – see linnaosakogu
koosseis alustas tööd pärast oktoobris
toimunud kohalike omavalitsuste valimisi ja Nõmme linnaosakogusse valiti
17 liiget viiest erakonnast. Linnaosakogu otsustas moodustada 5 alalist komisjoni (revisjonikomisjon, arengu- ja
planeerimiskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiu komisjon, kultuuri-, hariduseja spordikomisjon, elukeskkonnakomisjon), et kõik nõmmelasi puudutavad eluvaldkonnad leiaksid kajastuse
ka linnaosakogu töös.
Nõmme linnaosakogu pidas I poolaastal kokku 6 koosolekut. Hea meel
on tõdeda, et ka komisjonid alustasid tööd hoogsalt ja tõid linnaosakogu koosolekule arutamiseks hulgaliselt teemasid. Nii kujunesid linnaosakogu koosolekud töisteks ning loodame, et Tallinna linnavalitsus leiab lahendused linnaosakogus tõstatatud
probleemidele.

Traditsiooniliselt on kõige
rohkem tööd olnud arenguja planeerimiskomisjonil,
nii ka sel poolaastal. Komisjon tõi linnaosakogusse arutamiseks ja seisukoha kujundamiseks ühtekokku 10 detailplaneeringut, kooskõlastasime nelja objekti projekteerimistingimused ja tutvusime ning kiitsime heaks kaks eskiisprojekti. Eraldi
tooksin nendest välja Saha tänava lasteaiahoone, Hiiu staadioni projekteerimistingimuste kooskõlastamise, Männimudila lasteaia ning Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimisprojekti
eskiiside heakskiitmise. Need on Nõmmele vajalikud objektid, mis kindlasti leevendavad Nõmme sotsiaalseid ja
transpordialaseid kitsaskohti.
Lisaks erinevate detailplaneeringute menetlemisele on linnaosakogu ülesandeks läbi vaadata lasteaedade, koolide ja huvikoolide arengukavad. Sel poolaastal kuulasime ära ja
kooskõlastasime Rahumäe põhikooli ja Nõmme huvikooli arengukavad
aastateks 2022–2026.
Kui arengukavad ja Nõmme arengule suunatud küsimused on olnud
selle aasta positiivsed teemad, siis
peab tõdema, et arutluse all on olnud ka hetkeolukorrast tingitult tõsisemad teemad.

Ukraina sõda ei jätnud puudutamata ka Nõmmet. Esimesed Tallinna jõudnud sõjapõgenikud majutati Nõmme linnaossa, Dzingli hotelli
Männikul. Dzinglis majutus 673 inimest, kellest 200–300 olid lapsed. Sellest tingituna kerkisid sõjapõgenike
sotsiaalsed küsimused teravalt esile
ka Nõmme linnaosakogu koosolekutel. Nõmme linnaosa valitsus tegeleb
valdavalt vaid nende sõjapõgenikega,
kellel on sissekirjutus Nõmmel (kehtiv üürileping) ning neile makstakse
toimetulekutoetust. Märtsis maksti
toimetulekutoetusi 3 sõjapõgenikule, aprillis ja mais juba 40-le. Koos sõjapõgenikega on Nõmmel täna toimetulekusaajaid varasema 80 asemel 120. Sotsiaalhoolekande töökoormust kasvatas lisaks sõjapõgenikele ka energiakriis. Esimese juuni seisuga oli Nõmme elanikelt laekunud 3825 avaldust energiatoetuse
saamiseks. Kõik taotlused ei ole veel
menetletud, kuid seni on välja makstud 551 000 euro ulatuses summasid.
Kõige väiksem välja makstus toetus
oli 10 ning kõige suurem 1500 eurot.
Ees on ootamas keeruline sügistalvine periood kõigile Eesti inimestele. Seetõttu tuleb suve kasutada lisaks puhkusele ka oma tarbimis- ja
sotsiaalkäitumise hindamiseks ning
korrastamiseks.

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Metsa tn 5a kinnistu
projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Metsa tn 5a väikeelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Metsa tn 5a miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus tuleb tagada tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Metsa tn 5a kinnistul asuva üksikelamu laiendamiseks. Metsa tn 5a
kinnistu üksikelamu laienduse võib paigutada Metsa tn 3 kinnistu piirist ca 0,8 m kaugusele jäädes olemasoleva elamuga samale kaugusele naaberkinnistu piirist. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 350 m² suurusel kinnistul kokku võib
olla kuni 105 m² võrrelduna proportsionaalselt Metsa tn 5a krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega.
Olemasoleva elamu laiendamine (ehitisealune pindala 105 m2)
arvestab ümbritsevat hoonestust. Kohaliku omavalitsuse üksus
võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata
püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas

piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 27. juunist kuni 12. juulini 2022 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/00539 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja
ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169868 PT
menetluste nr PT247540 või Metsa tn 5a aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300.

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Paplite pst 14 kinnistu
projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Paplite pst 14 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Paplite pst 14 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks. Paplite pst 14 kinnistule kavandatava üksikelamu
võib paigutada ca 6,6 m kaugusele Paplite puiesteelt poolsest kinnistu piirist; ca 8,7 m kaugusele Paplite pst 12 poolsest kinnistu piirist; Paplite pst 16 poolsest kinnistu piirist ca 7,2 m ning Saarvahtra pst 13a poolsest kinnistu piirist ca 10,15 m. Paplite pst 14 kinnistu suurusega 1208 m2 puhul võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 240 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut. Kavandatav elamu
(ehitisealune pindala 153,9 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral
detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud
keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja
ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. juunist kuni 7. juulini 2022 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/02242 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja
ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169856 PT
menetluste nr PT247530 või Paplite pst 14 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse
korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbi
viivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja
vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks
on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300.
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Pääsküla raba suurpõleng 20.
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LÜHIDALT

«Peamine oli ära hoida tule levik elumajadeni»
FOTO: ARNO MIKKOR

MAARJA PAKATS

Tallinna Strateegiakeskus

 aljudel linlastel on siiani meeP
les 20 aasta tagune tulekahju
Pääsküla rabas – tumedad ähvardavad suitsusambad, mis olid
nähtavad kilomeetrite kaugusele, isegi Tallinna kesklinna.

2002. aasta kevadel püsis pikalt kuiv
ilm – esimest korda räsis tuli raba maikuus, mõned nädalad hiljem juunis
süttis see taas. Kokku läks vaja sadakonna päästja pingutusi nii maas kui
ka õhus – abiks oli piirivalve helikopter –, et tugeva tuule kiuste põleng lõplikult kustutada.
«Sain teate telefonile, et Pääskülas
on tulekahju, on antud välja kõrgendatud väljasõidu aste. Vaatasin Lillekülas asuva korteri katuseaknast välja
ja nägin Nõmme suunalt tohutut suitsusammast. Pidin minema hea sõbra
sünnipäevale, aga kõik plaanid muutusid, vahetasin riided ja suundusin
viivitamatult Pääsküla poole,» meenutas kohapeal kustutustöödel osalenud
pikaaegne päästeametnik Raoul Raidna, kes toona töötas Tallinna tuletõrje- ja päästeameti operatiivteenistuse juhatajana.
«Parkisin auto Lilleküla kiirabibrigaadi kõrvale metsaalale, kaugele tulekahjust, ning liikusin maastikule luuret tegema. Eesmärk oli aru saada, mis
olukord täpsemalt on. Tundus, et tuli polnud hästi kontrollitud – võis olla oht, et see jõuab Pääsküla elumajadeni. Peamine oli see ära hoida!» rääkis Raidna.
Läbi raba kõndides märkas Raidna
ümberringi, kuidas tugeva ja mitmes
suunas puhuva tuulega levis tuli nii
mööda maad kui ka kuivade okaspuude latvu pidi. «Teel kohtusin Nõmme

Nõmme esimene kogukonna raamatukapp avati 9. juunil Nõmme kultuurikeskuse ees. Heljo Männi nime kandvast raamatukapist saab igaüks võtta
endale raamatu koju lugemiseks kaasa
ja tuua kappi raamatuid, mida ta enam
ise ei loe.
Nõmme Lionsi klubi esindaja Hegle Sarapuu avaldas oma avakõnes lootust, et kõik raamaturiiulil igavlevad ja
seiklushimulised raamatud leiavad tee
Nõmme raamatukappi. «Kes teab, ehk
saab mõne raamatu reis ümber maakera
just siit alguse,» sõnas ta lootusrikkalt.
Raamatukapp valmis LC Tallinn
Nõmme, Nõmme raamatukogu, Nõmme kultuurikeskuse, kirjastuse Koolibri, Heljo Männi sugulaste ja Nõmme linnaosa valitsuse koostöös.
Raamatukapi õige asukoht on Nõmme
kultuurikeskuse seina ääres, kuid jääb
ajutisele kohale kuni fassaaditööde lõppemiseni. (NS)

Pääsküla raba vaade.

komando autojuhi Mart Prualiga, kes
oli maha pidanud suure võitluse kinni
jäänud autole peale tulnud tulefrondiga. Mees oli tahmane, kuid õnneks
elus ja terve,» jutustas Raidna.
Ühel hetkel kuulis ta raadioside
kutsungit: «Raidna, Raidna, teie auto
põleb!” «Jooksin kohe teenistusauto
poole. Õnneks polnud see siiski süttinud. Püüdsin keerulises olukorras
mõelda, mis on parim taktika, et autoga turvaliselt metsast välja saada. Kaalusin, kas ikka istuda autosse, kui ümberringi on korralik kuumus ja osaliselt põlev mets. Otsustasin riskida, õnneks auto käivitus.»
Raidna lisab, et 2002. aasta raba
suurpõleng andis olulise tõuke mitmeks ajaks: tehniliste vahendite arendamisele ning metsatulekahjude lahendamise planeerimisele ja maasti-

kutulekahjude operatsioonide juhtimisele. «Ühtlasi oli see ka tõukeks vabatahtliku reservpäästerühma moodustamiseks,» ütles ta.
Puud kuivendavad raba

Kuidas mõjus suurpõleng aga Pääsküla raba loodusele? 20 aastaga on põlenud alale kasvanud tihe noor kõdusoomets. Ellu jäänud rabataimed said küll
mõneks ajaks uue hoo sisse, sest valgus- ja niiskustingimused paranesid.
Samas on puud ja põõsad suured veetarbijad ja mida suuremaks nad rabas
kasvavad, seda enam kuivendavad nad
pinnast ja suurendavad tuleohtu, selgitas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.
«Mets võtab valguse sootaimedelt
ja kuivendab olulisel määral niigi kui-

va turbapinnast. Kui minna sinna noore metsa vahele uudistama, siis võib
näha, et mitmed sootaimed on seal
endiselt olemas, aga puude kasvades
hääbuvad need lähiajal. Turbasamblaga alade taastumine ongi olnud sellistes tingimustes kõige rohkem raskendatud,» rääkis Uustal.
Mida teha aga selleks, et selliseid
suuri põlenguid ära hoida? Uustal
ütleb, et kõige olulisem on turbapinnases veetase uuesti püsivalt kõrgele saada.
«Kuiv turbapinnas ja tihe mets on
üheskoos muutnud suurpõlengu ohu
jälle väga suureks. Alles 2021. aasta
kevadel põles vahetult Tallinna piiri
taga seesama Pääsküla raba ligikaudu kümnel hektaril – oli suur õnn, et
päästeamet põlengule nii kiiresti piiri peale sai,» ütles ta.

Kalle Sepp ja Mikk
Tammepõld jätkasid
Ravila pargi
kontserdisuve

FOTO: ENDEL APSALON

Pääsküla raudteejaamas mälestati juuniküüditamise ohvreid
14. juunil möödus 81 aastat juuniküüditamisest. Nõmmel toimus traditsiooniline mälestustseremoonia Pääsküla raudteejaamas küüditatute mälestusmärgi juures.
Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri tõi oma kõnes välja paralleeli praegusaja ja 1941. aasta sündmuste vahel,
kus süütud ja kaitsetud inimesed okupatsioonivõimude jõhkra käitumise ja
tegutsemise ohvriks langevad.
«Me oleme täna siin, sest me ei
unusta seda jõhkrust. Me ei salli ega
luba sellistel asjadel maailmas juhtuda. Me ütleme seda oma lastele ja nemad omakorda oma lastele. Me teame, mis õige ja mis on vale. Inimese elu ja vabadus on meile püha,» sõnas Kuri.
Mälestustseremoonial võtsid lisaks
Nõmme linnaosa vanem Karmo Kurile sõna riigikogu esimees Jüri Ratas ja
ajaloolane Leho Lõhmus. Vaimuliku
talituse viis läbi Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander. Tseremoonial osalesid ka kaitseliidu Nõmme
malevkonna liputoimkond ja Tallinna politseiorkester.
Pääskülas on 14. juunil küüditamisohvreid mälestatud 1991. aastast alates. Mälestusmärgi skulptor

Avati Nõmme
esimene kogukonna
raamatukapp

9. juuni õhtul toimus traditsioonilise
Ravila pargi kontserdisarja teine kontsert. Väikesel ja hubasel kontserdilaval
astusid üles Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld.
«Oleme Mikuga mitu aastat koos tuuritanud ja selgeks on saanud, et kontserdid väiksemates kohtades on alati
väga südantsoojendavad,» rääkis Sepp.
«Oodata on muhedat õhtupoolikut nii
rõõmsameelsete kui ka mõtlemapanevate palade saatel,» lisas Tammepõld.
Kalle Sepp on armastatud Eesti laulja, kellel on suur side ka Nõmmega. Ta
on õppinud Kivimäe põhikoolis ja Nõmme gümnaasiumis. Praegu töötab ta
revüüteatris Starlight Cabaret õhtujuhi ja lauljana ning laulab Tallinna Ülikooli Meeskooris.
Mikk Tammepõld on Eesti laulja ja
helilooja. Mikk on tegev ansamblites Dramamama, Locomotiiv, The Purple Gang
ja Love Criminals. Ta on olnud nomineeritud ka Eesti Muusikaauhindadel debüütalbumi ja aasta rokkalbumi kategoorias.
Selle hooaja Ravila pargi kontserdid
said alguse 14. mail linnaosade päeval.
Head huumorit ja muusikat täis kontserdi
andsid Jaagup Kreem ja Ott Lepland. Kolmas Ravila pargi kontsert toimub 7. juulil kell 19. Lavale on oodata Marko Matveret koos Peep Rauniga.
Ravila park asub aadressil Ravila 13,
kuhu võimalusel soovitame tulla jalgsi
või jalgrattaga.
Kontserdid on publikule tasuta. (NS)
Vaata toimunud kontserdi pilte:

Jüri Ratas (vasakul), Ove Sander, Leho Lõhmus, Karmo Kuri ja Tiit Terik.

Tõnu Maarandi taies kujutab raudteerööbast stiliseeritud okaste vahel
– teekond raudteel ja selle lõpp okastraadi taga.
Traditsioon sai alguse Nõmme Heakorra Seltsi aktiivse liikme Elvi Pirgi
eestvedamisel.

1941. aasta mais ja juunis küüditati Nõukogude Liitu umbes 95 000 inimest Eestist, Lätist, Leedust, Poolast
ja Rumeeniast. See nn massioperatsioon viidi Leedus, Lätis ja Eestis läbi
ühel ajal  14.17. juunil 1941. Operatsiooni käigus arreteeriti kõik okupat-

sioonivõimudele segavana tundunud
inimesed, peamiselt nimetatud riikide iseseisvuse üles ehitanud poliitilise, sõjalise ja majandusliku eliidi hulgast. Nad viidi vangilaagritesse, kus
enamik neist juba esimese aasta jooksul hukati või hukkus. (NS)
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Sügisel avab Kivimäe tänaval
uksed Püha Johannese kool
 ümme aastat tagasi tuli NõmK
mel kokku Püha Johannese Kooli Sihtasutus, mis asus kavandama ja looma uut kooli. Alguses
polnud ei ruume ega õpilasi, oli
vaid käputäie inimeste peades
ja südametes küpsev idee luua
kool, mis käsitleks inimest tervikuna ja võimaldaks saada väga hea hariduse, aga mitte iga
hinnaga.

Selleks tuleb inimest vaadelda tervikuna, arvestades ihu, hinge ja meele kooskõla. Inspiratsiooni ammutati
kristlikust inimesekäsitlusest ja asutajad (nende seas koolidirektor Liivika
Simmul, kes on varem aidanud rajada ja arendada mitut haridusasutust,

sh Rocca al Mare ja Vodja kooli) olid
veendunud, et laps omandab õpitu sügavamalt ja kestvamalt, kui tunneb
end hoituna.
2013. aastal, kui kool oma esimeses ajutises peatuspaigas Tallinna vanalinnas uksed avas, olid otsustanud
koos uue kooliga tundmatusse hüpata 45 peret, kelle lastest moodustus
kooli esimene lend.
Nüüdseks õpib Püha Johannese koolis ligi 400 õpilast ja esimene
lend on jõudnud üheksandasse klassi. Sügisel astub kool järgmise otsustava sammu ja avab uues koolihoones
Kivimäel nelja õppesuunaga gümnaasiumiastme 64 õpilasele. Gümnaasium
on mõeldud nii kooli enda noortele
kui ka muudest põhikoolidest tulijaile.

Püha Johannese koolis kohtuvad
ajatu ja tänapäevane, iidsed väärtused ja nüüdisaegne õpikäsitus. Koolihariduse kõrval on oluline, et inimene ei kaotaks sidet oma hingega, oma
nähtamatu ja igavikulise identiteediga, sest vaid nii saab kujuneda terviklik isiksus. Pedagoogika on eelkõige
elus suhe, kool pühendub teadlikult
heade suhete loomisele ja hoidmisele
õpilaste, õpilaste ja õpetajate, kolleegide, perede ja kooli, vanemate ja laste
vahel. Kool väärtustab nii eesti kui ka
mitte-eesti kodukeelega õpilaste kultuurilise identiteedi ülesehitamist ja
rahu ühisruumis. Kool toetab laste
keskendumisvõime ja loovuse arengut igapäevaste vaikuseminutite, välja lülitatud nutitelefonide ja pikkade

õuevahetundidega. Kooli kujundava
hindamissüsteemi keskmes on õpilaste eneserefleksioon.
Lisaks on loodud kõigile huvilistele
avatud muusikakool, tantsukool, huviringid, lasteaed, eelkool, Tervikliku
Hariduse Fond. Toimuvad loengud lapsevanematele, kontserdid ja haridust
mõtestavad iga-aastased rahvusvahelised konverentsid.
Päris oma koolimaja käivitub 1.
septembril avaaktusega. Lapsed hakkavad iga päev hingama Nõmme mändide õhku ning kõndima nõmmekate
poolt juba tallatud radu. Nõmme kogukond on kooli hästi vastu võtnud.
Kool väärtustab seda ja hoiab vaikset
joont. Koolimaja ja selle ümbrus jääb
kõigile avatuks.

Alates 1. septembrist 2022 on võimalik rentida meie uues koolimajas
ruume erinevateks tegevusteks, olgu
need siis iganädalased koosviibimised,
tunnid, üritused, erilised sündmused
suuremas või väiksemas ringis.
Ruumide valik on lai: klassiruumid,
spordikompleks koos tantsusaaliga,
bändiruum, köök ning aatrium, mida
saab soovi korral ühendada ka spordisaaliga.
Kasutage võimalust korraldada
oma eriline sündmus või iganädalane koosviibimine värskes keskkonnas!
Huvi korral kirjutage: info@pjk.ee.
Kooli kohta täpsemalt: www.pjk.ee.
Rõõmsate kohtumisteni!

Romet Osipov. Ta on äge õpetaja, kelle tunnist ei raatsi keegi niisama puududa. Lisaks on ta huvikooli oma bändi tuksuv süda, nii et tants saab kesta
hommikuni. Ja noh, ka tantsuõpetajad on meil populaarsed: Urve, Eliisa,
Marie, Anne, Lisanna – kõik tahavad
nendega tantsida.
Oleme uhked, et õpetaja Eva Luure toodab huvikoolile populaarsust ja
kuulsust nagu Vändrast saelaudu. Iga
tema õppetund on eriline: kord joonistavad jalgadega maali, siis ehitavad
munadest maja, roomavad metsas ja
kõige tipuks korraldavad öö festivale
või meediakünnist ületava supernäituse. Näidetena võib välja tuua näituse «Eliisabeti lugemispäevikud» või vilistlase Grete Moreli isiknäituse, mis
koosnes tundlikest maalidest ja südamlikest tekstidest.
Oleme uhked, et õpetaja Krista Kõrvits ei tea, mida tähendab «ei jaksa, ei

taha, ei saa». Just tema õpilaste tööd on
pälvinud auhindu ning kaunistavad nii
ajakirja Täheke lehekülgi kui ka illustreerivad Nõmme kogukonnakalendrit.
Meie lennu- ja automudelistide,
maletajate ning taekwondo õpilaste
medalid ei mahu kappidesse ära. Neid
medaleid teevad meie oma huvikooli puiduhuviringi õpilased. Huviringis meisterdatakse emale pannilabidas, isale terrassipink või endale pildiraam. Lisaks huviringile on võimalik igal nõmmelasel tulla puidumeisterdamise töökotta lihvima, toksima,
saagima ja viilima.
On ikka vägev küll, kui huvikool
on täis superinimesi, keda meie kogukonna õpilased austavad ja armastavad. Ja just see on kool saab 70-aastaseks! Pidutseme kõik koos juubelipeol,
2. septembril, kuhu on oodatud meie
sõbrad, vilistlased, õpetajad, õpilased.
Ilusat suve!

PÜHA JOHANNESE KOOL

«Õnneks on Nõmme huvikool»
FOTO: EVA LUURE

HELE LEEK

Nõmme huvikooli direktor

Nõmme huvikooli õppeaasta saab kohe-kohe vägeva lõpu! Nimelt alustasime traditsioonilise linnalaagriga, mille raames pakkusime põnevaid tegevusi pea sajale huvilisele. Huvikooli
laagrid on aina populaarsemad, sest
õpetajatel on jaksu pakkuda sisukaid
tegevusi igasse laagripäeva, olgu see
siis laulukirjutamine, maadlemine või
muu vahvus, mida iga laps naudib. Selle suve laagrite põhiteemaks on vesi. Vesi nii joogi, tarbe kui ka looduse
ja veeohutuse seisukohast. Kindlasti
õpetame lastele ujumist, kalapüüki ja
kõiki veetarkusi kuni uhhaa valmistamiseni välja.
Täna oleme uhked, öeldes, et õppeaasta lõpetas 860 õpilast. Nii palju
põnevaid tegevusi on lisaks õppetööle tehtud: töötoad, näitused, kontser-

Lihtsate asjade võlu – põnevust täis teekond paberil.

did, võistlused. Olen noppinud ainult
mõned head näited, mis teevad südame eriti soojaks, sest väga raske on
öelda, kes või mis oli parim.
Oleme uhked, et meie kabeõpetaja
Urmo Ilves suudab innustada kabeta-

ma nii, et õpilased nopivad võistlustel
medaleid. Ja kui just kabetunniks on
jaks otsas, siis leiab kabetajad omavahel rinda pistmas ujulas.
Oleme uhked, et meil on õpilaste
poolt väga armastatud kitarriõpetaja
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Eesti ühe nimekama arhitektuuribüroo näitus
«Rutiin ja plahvatus. Siim. Kreis. Ausing»

Arhitektuuristuudio Siim & Kreis alustas uuel ülesehitusajal, kui arhitekti
põhitööd võisid olla kioskid või turuputkad, aga paberil kavandati uut tihedat city’t ja kujutleti lääne eeskuju
appi võttes kapitalistlikule linnale sobivat vormi. Nad jõudsid teha umbes
70 võistlustööd, enamik neist avalikele arhitektuurikonkurssidele, ja mingi
preemia saadi umbes pooltelt.
Siim & Kreis kavandasid uusi hoonetüüpe: kaubandus- ja ärihooneid,
büroosid, auto- ja tööriistakeskusi –
hooneid, mis on meie linnamaastikku enim muutnud. 1994. aastal Lasnamäel valminud Nissani autokeskus oli
esimene seda tüüpi maja Eestis ja päl-

FOTO: MARIS TOMBA, EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

 rhitektid Andres Siim ja HanA
no Kreis olid oma põlvkonna särav tandem, kes 1993. aastal
koos Kristel Ausinguga asutasid
arhitektuuristuudio Siim & Kreis.
Kõik kolm büroo arhitekti on olnud tihedalt Nõmmega seotud
ja Nõmmelegi tööd teinud. Perekond Kreisi Fond annab iga Nõmmel kahe aasta järel välja arhitektuuriauhinda eesmärgiga
väärtustada eesti arhitektuuris
huviäratavaid ilminguid ja alternatiivseid praktikaid.

Tallinna uus kohtumaja, valminud 2018.

vis ka kohe vast loodud kultuurkapitali
arhitektuuri sihtkapitali esimese aastapreemia. Mustamäele kavandatud Tehnopolise majadesse kolisid Skype ja teised tehnoloogiafirmad. Tartu ülikooli uus ühiselamu Raatuse tänaval oli
esimene nüüdisaegne üliõpilasküla.
Irus jõekäärus siuglevad munitsipaalmajad on väheseid korralikke näiteid linna eluasemepoliitikast. Golfi
kui siinmail uue spordiala populaar-

suse tuules ehitati Jõelähtmele efektne klubihoone, sporditaristu uuendamist märgib Tartu Tamme staadioni
tribüünihoone. Kõik see annab hea pildi ühe Eestis tüüpilise, 2–3 inimesega
arhitektuuribüroo töölauast ja sellest,
kuidas on samm-sammult tekkinud
see viimase 30 aasta ehituslik kihistus, mis meie ruumikultuuri praegu
suuresti mõjutab. Näituse koostamise
üheks ajendiks oli Lauteri tänava bü-

roo oma kontori riiulitele, sahtlitesse
ja arvutitesse jäänud materjalidega.
Eskiisprojektide virnad, kaustade
kaupa tööjooniseid, korrektuure, pakkumisi, kirjavahetust, riiulitäied ajakirju ja raamatuid ehk arhitektielu argipäev, mis ühel hetkel seiskus.
Aga ka hoolikalt mappidesse kogutud kooli- ja võistlustööd, kalkad varajaste, arvutieelsesse aega jäävate joonistega, kleebi-lõika-tehnikas ilupildid

MEENUTUS
Nõmme linnaosa valitsuse arhitekt
Kristel Ausing:
Olen tänulik arhitektuurimuuseumile
idee eest näitus korraldada ja eelkõige
on see mu liiga vara lahkunud kaaslaste ja sõprade Andres Siimu ning Hanno
Kreisi mälestuseks.
Näituse valmimise käigus oli endalegi suureks üllatuseks, et nii palju töid
on selle ligi 30 aasta jooksul valminud.
Ja kuna meie bürooruumid on olnud pea
kogu selle aja samas kohas, oli enamik
projektidest ja võistlustöödest ka riiulitel alles. Arvatavalt ongi huvitavamad eelmise sajandi üheksakümnendatel valminud tööd, mis paljuski jäidki vaid paberile. Ideed olid õhus, kuid
ehitamiseni pahatihti ei jõutud. Samuti arvan, et huvilisel võib olla tore vaadata, millised olid arhitektuurijoonised
arvutieelsel ajal, kui pidime ise arvuti
eest olema – joonistama, lõikama kleepima, värvima.

võistlustele – tehnoloogilise pöörde
tõttu unustusse vajunud visualiseerimistehnikad on nüüd magus näitusematerjal. Eesti Arhitektuurimuuseumi
näitus «Rutiin ja plahvatus. Siim. Kreis.
Ausing» on Rotermanni soolalaos galeriikorrusel avatud 21. augustini. (NS)

Õnne-Ann Roosvee parandab maailma koorimuusikaga
FOTO: ERAKOGU

LIINA AMON

Nõmme kultuurikeskuse direktor

Õnne-Ann Roosvee juhatab Nõmme
kultuurikeskuses tüdrukutekoori
Nõmmelill ja noorte naiste koori Kevad, juhendab ansamblit Fiore, annab
soololaulutunde ning on abidirigent
naiskoori Nõmme juures. Lisaks laulab Õnne kammerkoori Voces Tallinn
projektides, on kooride ja ansamblite
kontsertmeister, sealhulgas ka laulupidude Tallinna ja Harjumaa eelproovides.
Koorimuusika ja laulmine on Õnne suurim kirg. «Kustumatud elamused on saadud lauljana projektides
World Youth Choir ja Europa Chorakademie,» toob ta ise välja. Õnne tel-

Õnne-Ann Roosvee.

lib uut koorimuusikat ning toetab helikandjate väljaandmist.
Kooriühing on esitanud Õnne kahel korral aasta kooridirigendi nominendiks ning sel aastal esitati aasta
koori nominendiks tema koor Kevad,
kes on pärjatud ka tiitliga aasta naiskoor 2020.
Kevad ei puudu üheltki Nõmme
ürituselt. Lauldud on lipuheiskamistel, advendiajal, laulupäevadel, esinetud kontsertidel ning võetud osa konkurssidest.
Aprillis, 16. kammerkooride festivalil, sai Kevad 3. koha B-kategoorias. 2020 võideti samal konkursil 1.
koht C-kategoorias. Küsimusele, mis
on koori arenguhüppe saladus, vastab Õnne-Ann: «Kõik proovid toimu-

sid. Kui kontakttunnid olid keelatud,
toimetasime veebis.»
2021. aasta juulis osaleti video vahendusel rahvusvahelisel Leonardo da
Vinci koorifestivalil, kus Kevad pälvis
nais- ja meeskooride kategoorias 3. koha. Lisaks konkursivõitudele on koori head ühistunnetust tugevdanud ka
muud tegemised – osaleti Tele2 reklaamklipis ja Kanal 2 seriaalis «Kümnest kümme» ning salvestati Eesti Vabariigi 30. taasiseseisvumispäevaks
isamaaline laul «Ükskord niikuinii».
Õnne on pühendunud koorimuusikale, kuid vähene vaba aeg kuulub
Lõuna-Korea ansamblile BTS. 2020.
aasta märtsis pakkus Youtube kuulata BTS-i laulu «Just One Day» ja nii see
läks. «Mind paelub ülimalt lihvitud esi-

tus ja stiilne koreograafia ning kaunis
visuaal,» selgitab Õnne ning lisab kohe: «Ja sügavamõttelised tekstid. Kõik
on üks. See armastusesõnum lohutab
ja on väga tähtis.»
Huvi BTS-i vastu andis Õnnele tõuke minna Lõuna-Koread külastama.
Kevad pidi juulis osalema World Choir
Games konkursil ning lisaks olid plaanis eesti koorimuusika kontserdid
Seoulis ja Busanis. Kahjuks lükkub
kontsertreis aasta aega edasi.
Õnne võtab ise oma tegevuse kokku sõnadega, et muusika puhas energia aitab vastu pidada, eriti praegusel ajal. «Dirigenditöö on enamasti
missioonitöö – ikka selleks, et maailm muutuks paremaks paigaks,» lisab ta kindlalt ja särasilmselt.

Jaganud oma kogemusi ka EKA tudengitele tööstusliku rõivakollektsiooni
loomise õppeaines.

«ei hüppa» nii palju nagu paistab ehk
siis suures pildis ei muutu lõiked oluliselt paari aastaga. Naised jäävad naisteks, seega vähemalt üks-kaks omanäolist kleiti võiks olla iga naise kapis. Nii nagu igal mehel peaks olema
vähemalt üks äge ülikond.

Minimalistlik ja ajatu Eesti rõivadisain
FOTO: LAURA NESTOR

ANDRA ROOSA

100% Eestis mõeldud-tehtud-toodetud bränd VARKKI on juba mõnda aega stuudio sisse seadnud Nõmmele.
VARKKI brändi iseloomustab modernne ja minimalistlik lõikejoon, tuues
igapäeva ellu mõnusat hooletut elegantsi. Iga loodud ese on nii kanga kui
ka lõike osas eriline ja eristuv. Eriline
ja eristuv on iseloomulik ka Nõmmele, siinkohal on hea meel teile veidike lähemalt tutvustada Jaana Varkki’
t VARKKI brändi loojat ja disainerit.
Kuidas kasvas teis soov saada
moedisaineriks ja sealt edasi õppejõuks?
Tahtsin juba suhteliselt väiksena saada moekunstnikuks. Olen suure pere noorim laps ja arvangi, et suuresti tänu oma loomingulistele õdedele

Kollektsioon nr. 14.

ja vennale tärkas ka minul juba varakult huvi kunsti vastu. Pärast põhikooli läksin õppima Tartu kunstikooli
ning selle lõpetamise järel oli edasine
samm juba selge – Eesti kunstiakadeemia (EKA) moedisaini eriala. EKA aeg
kujunes ülimalt tihedaks. Juba poole
õpingu pealt õnnestus konkursi alusel tööle asuda Baltikasse meesterõivaste disaineriks.
Pea üheksa aasta jooksul töötasin
nii meesterõivaste disainerina kui hiljem ka Montoni meesterõivaste peadisainerina. Suures rõivatööstuses sain
kogemustepagasi, mille põhjal oli kindel tunne alustada oma rõivabrändi
loomisega. Varkki rõivabränd on eelkõige mõeldud naistele, kuid osa kollektsioonist on unisex-tooted, enamasti T-särgid ja pusad.
Lisaks isiklikule loomingule olen
nüüd juba üle kümne aasta õppejõud.

Millisele inimesele teie rõivad
mõeldud on?
Varkki on bränd, mis toob peenetundeliselt edevuse meie argipäeva, luues
riietust sõltumatult ja loovalt mõtlevale inimesele, kes väärtustab iseennast
ja aega. Väikesetiraažilise kollektsiooni käekirja iseloomustab mäng detailide ja lõikekonstruktsioonidega. Kokkuvõtlikult minimalistlik, sõltumatu
ja funktsionaalne.
Moodi peetakse mööduvaks, kuid
mis rõivaese ei lähe teie hinnangul kunagi moest ja võiks iga naise riidekapis olla?
Ma arvan, et mood peaks olema eelkõige su enda stiil. Mood üldjoontes

Mulle tundub, et Nõmme on loomingu inimesi toetav keskkond.
Kas ja kui palju siinne ümbrus
teie loomingut mõjutab?
Täiesti nõus. Mulle väga meeldib elada ja töötada Nõmmel. Ideaalne koht!
Toimetan iga päev oma stuudios, seega, kel huvi, saab ette teatades tulla.
Võib kirjutada jaana@varkki.com või
helistada 527 5735, kuidas kellelgi mugavam. Lepime aja kokku ja nii ongi. Varkki stuudio asub Nõmmel Tähe 23 ja rohkem infot leiab kodulehelt www.varkki.com.
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VABA AEG
Nõmme kultuurikeskus
27.05-19.06 Nõmme kultuurikeskuse kunstistuudio
kevadnäitus. Juhendaja Illu Erma. Tasuta.
19.06 kl 18 Tantsustuudio Alhambra 14. kontsert. Pilet eelmüügist 5, samal päeval 7.- Müügil Fienta.ee ja
kultuurikeskuses.
Kultuurikeskus on avatud: E-N 17-21 ja vastavalt ürituste ning huvitegevuse toimumisele.

ERAKUULUTUSED
Von Glehni teater
17.09 ja 24.09 kell 19 Krimikomöödia «Õhtust,
Léon» (osades Margus Prangel ja Eduard Salmistu) +
üllatuskontsert 7., 8., 13., 29.10 ja 10., 18., 26.11
kell 19 «Kuidas ellu jääda, ilma naljata?» Monoetendus. Laval Margus Prangel.
VGT teatrilaager 15.08-19.08. Ootame lapsi vanuses
10-13. Juhendajad VGT näitlejad: Monika Vana ja Kairi Vilu.

Nõmme muuseum
Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus,
vaata www.nommemuuseum.ee.

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,
kairi@vgt.ee.

Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kokkuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kirja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2.-, õpilased/üliõpilased/pensionärid 1-, perepilet 3.- Müügil ka
Fienta.ee.

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.

Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida erinevateks üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid
või tähtpäevad.
Jaama 18.

Nõmme vaba aja keskus
Suvekuudel huviringe ei toimu. Kohtumiseni septembris!
Info telefonil 569 44874. Valdeku 13

Pääsküla noortekeskus
Avatud: E-R 12-18
Skate-park avatud: E-R 12-18 (etteregistreerimisega);
L 12-18 (17+ noortele, etteregistreerimisega, v.a iga
kuu viimane laupäev)
8.-12.08 Pääsküla noortekeskuse linnalaager. Hind
80.- Sisaldab lõunasööki ja ägedaid tegevusi linnas ja
linnast väljas. Veel on mõned vabad kohad. Registreerimisinfo leiab www.nomme.ee/paaskula-noortekeskus
Rännaku pst 1

Valdeku noortekeskus
Avatud: E-R 12-18
4.-8.07 fair-play linnalaager
1.-5.08 lauamängu linnalaager
Valdeku noortekeskuse linnalaagritesse registreerimine https://linktr.ee/valdekunoortekeskus
Valdeku 13

Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel
www.nomme.ee või Facebookist.
Rahumäe mängujaam
Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanematega.
Avatud: E-N kl 11-19 ja R kl 10-17

VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12-18.
Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee.
Nõmme Rahu kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Jumalateenistustest on võimalik osa saada ka Pereraadio
vahendusel pühapäeviti kl 17 sagedusel 89,6 MHz.
Koguduse kantselei, Võsu 5, avatud E kl 9.30-14, K kl
14-18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.
Võsu 5, tel 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee;
www.nommerahu.ee.

Nõmme baptisti kogudus
19.06 kell 11 Jumalateenistus, jutlustab Hannes Hermaküla.
26.06 kell 11 Jumalateenistus, jutlustab Lasse Petersen (SWE).
3.07 kell 11 Jumalateenistus, jutlustab Vaido Palmik.
Suvised teenistused pühapäeviti kell 11.
Püsiteated: T kl 6.30 meeste hommik; K kl 11 väärikate hommik; N kl 7 naiste hommik.
Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine
www.nbk.ee.
Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.
Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee.

Nõmme raamatukogu
1.06.‒22.08 Lugemisprogramm «Suci raamatuga
2022» (lastele kuni 13 a)
9.07 kl 14 Koomiksite loomise töötuba, juhendab
kunstnik Santa Zukker (vanusele 10+)
Raudtee 68. Lisainfo 672 3858 või nomme@tln.lib.ee.

Nõmme
linnaosa
Facebookis
facebook.com/nommelinnaosa

Pärnu mnt 288b, tel 615 7157.

Teenused
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
Kujundan aedu! Oman Räpina aianduskooli diplomit.
Konsultatsioon kohale tulemisega Nõmmel 50 eurot.
Viljapuude hoolduslõikus
jm tööd 15 eurot tund. Tel
554 4644.
Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt. Tel 5302 8158.
Bituumenkatuste remont
SBS-rullmaterjaliga. Plekitööd. Tel 5819 7445.
Elektrik, santehnik, katuste
värvimine ja kruntimine. Tel
501 1413.
Vannitubade remont. Boilerite pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Lamekatuste remont SBS-kattega. Soodsalt. Tel 5850
8713.
Teen ehitus- ja remonditöid otse omanikule. Tel 502
4883.
Olen sulle abiks niitmise, trimmerdamise, haljastus- ja majapidamistöödel.
Hinnad on kokkuleppel ja
mõistlikud. Helista ja leiame su murele lahenduse. Tel
529 4010, Rando.
Tasuta puupakkude äravedu. Tel 5347 6867.
Tegelen akende ja uste reguleerimise-hoolduse ja remondiga. Mehhanismide, tihendite, klaaspakettide, linkide ja silikooni vahetus. Tel
5561 3632, erki@aknad.net.
Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, okste
äravedu, heina purustamine, kruntide korrastus. Tel
5897 7133.
EHITUSPUUSEPP / üldehituse ja remondi lahendamine. Terrassid, grillmajad
või kogu elamise värskendamine nii seest kui väljast.
Kurda muret tel 5594 9781,
Andre.
Kutseline korstnapühkija,
puhastus ja akti väljastamine. Küttekehade remont,
moodulkorstende paigaldus. FB/korstnatarve. Tel
5198 0980.
Hoonete renoveerimine,
juurdeehitused, pööningute välja ehitamine, muinsuskaitsetööd, fassaadide, katuste, vundamentide
soojustamine ja renoveerimine. Tel 5307 2076, e-post
info@viimistlusehitus.ee.

Tallinna Nõmme Gümnaasium
otsib oma meeskonda
täiskoormusega

KORISTAJAT
Alates augustist 2022
Kandideerimiseks palume saata CV
haldus@tng.ee
või
+3725251505

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont. Tel 5692
1395.
Viljapuude lõikus ja vihmaveerennide puhastus. Tel
5390 3811.
Abistan majapidamistöödel, viin ära lehekotid, pesumasinad, boilerid jne. Tel
527 1445.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa. Tel 5399 3595.
Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste
likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Teostan töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993
või e-post korstnapyhkija1@gmail.com.

Teeme ehitus-remondi- ja
santehnilisi töid. Tel 5561
8926.
Tänavakivide ja äärekivide paigaldus. Tel 5458
5022 või e-post valeri987@
hot.ee.
Eri tüüpi korstnate ehitus
ja remont. Pottsepatööd.
Olemas kutsetunnistus.
Tel 5456 8987, Ain ja 5374
0601, Toomas.
Korstnapühkija, Harjumaa
ja Tallinn, lisaks väiksemad
pottsepatööd. Tellimine tel
528 2791 või 515 5155.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk,
torud, pesumasinad, pliidid, vannid, boilerid, katlad, akud, mootorid, kaablid,
autoosad. Külmkapid, telerid alates 10–15.- Tel 5550
5017.
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel
5551 8638.
Aedade ja väravate paigaldus. Aia- ja väravatarvikute
valmistamine ja müük, väikeehitus, transportteenus
väikeveokiga. Kogemust
eelmisest sajandist. Asun
Nõmmel, tel 501 4165.
Pensionärist ehitaja-remonditööline teeb erinevaid
väiksemaid remonditöid. Tel
5646 5843.
Teen hoonesiseseid ja -väliseid vee- ja kanalisatsioonitöid. Probleemid vee survega – helista! Olemas 15-aastane kogemus, Andro. Tel
5196 5962.
Teen vanad slaidid ja filmirullid failideks. Ühe faili hind 10 senti. Huvi korral
helista 5398 5111.
Arborist II: mootorsaetööd
eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.
Väljaõppinud puulangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.
Kogenud puuhooldajad Teevad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www. arbormen.ee.
Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult.
Likvideerin ka pisirikkeid.
Tel 5660 9403.
Fassaadide ja katuse puhastamine ning värvimine. Tel
5698 3903, www.paintsol.eu.
Kivikorstnate ehitamine. Tel
518 8889.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt.
Tel 5692 1396.
Kogenud mehed paigaldavad tänava- ja äärekive
ning teevad lammutustöid.
Hinnad mõistlikud, kvaliteet hea. Tel 5616 4364.
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 13-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel
5690 3327.

Koristan ja tühjendan teie
garaažid, kuurid, pööningud
ja keldrid! Korterite tühjendamine. Kuulutus ei aegu!
Tel 5695 7913.
Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventilatsioonisüsteemide puhastus. Küttekollete
ehitus, paigaldus ja remont.
Akti väljastamine päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com.
Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede ja okste vedu, muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus, vihmaveerennide puhastus,
piirdeaiad. Tel 5569 8908,
haldjad@nommehaldjad.ee.
Pakume haudade hooldustöid: liiva vahetus, liivaga
katmine ja ääriste puhastus. Teeme kujundust ja istutame lilli. Tel 506 8325.
Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja
Harjumaa piires kohale. Garantii. Tel 516 8180, Hillar.
Soovite värskendada aknaraamide-uste värvi? Töö
kiire ja korrektne. Vajadusel juhatan värvitud akende näidisteni Nõmmel. Palun võtke ühendust. Tel 551
5710, nõmmekas Tiit.

Müüa küttepuud 30 cm, 40 l
võrk, lepp 3.-, kask 3.50, kohaleveoga. Tel 527 0884.
Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tellimusi võtame vastu iga päev.
Tel 522 7345, marek406@
gmail.com.

Ost
Ostan vanu ja uusi raamatuid, heliplaate, postkaarte ning rinnamärke. Hindamine ja kojukutsed tel 517
1882.
Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid
vanemaid tarbeesemeid
(nõud, mööbel, tööriistad).
Tel 504 0999, Urmas.
Ostan puukastiga raadioid,
vanu kirjutusmasinaid,
grammofone, heliplaate. Tel
5893 8528.
Ostan Tarbeklaasi, «Seiklusjutte maalt ja merelt»,
Eesti kunsti (Peil, Ohakas,
Wiiralt. Soans, Kangilaski,
Lind jne). Tel 5552 5584.
Soovin osta maale, pilte,
raamatuid, keraamikat, vana raha, jne. 511 6039 või
5826 0567.

Teostan ehitustöid (üldehitus): sisetööd, katusetööd
(kivi-, plekk- ja lamekatused). Korstnapitside parandus ja ladumine. Lisaks ka
plekitööd. Tel 5199 8917.

Huvitavad vanad autod.
Ford, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen.
Võib olla kaua seisnud, roostes, remonti vajav. Helista
ja lepime hinnas kokku. Tel
5345 8662.

Valmistan, parandan, paigaldan valtsplekk-katuseid,
vihmaveesüsteeme, varikatuseid, katuse turvatooteid ja teen igasugu muid
plekksepatöid. Tel 5685
8222.

Ostan Tarbeklaasi, «Seiklusjutte maalt ja merelt»,
Eesti kunsti (Peil, Ohakas,
Wiiralt, Soans, Kangilaski,
Lind jne) Tel 555 255 84.

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, mehitus@
gmail.com.
Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Tel 5662 1344.
Nõmme juuksur, Pärnu mnt
303, Võsu bussipeatuses
pakub tavalist maniküüri/geellakiga 20/28.-, pediküüri/geellakiga 28/35.-,
kulmude/ripsmete värvimine 10.- Tel 655 5327. Rohkem infot Facebookis: Nõmme Juuksur ja Ilustuudio.
Aitan kalmuplatside hooldamisel, soodne hind ja hoolas
töö! Tel 5332 2399.

Küttepuud
Lõhutud küttepuude müük.
Lepp ja sanglepp. Laotud
koorem, vedu alates 10 ruumist tasuta. Tel 5398 8677.
Müüa toored ja kuivad lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu. Kuivad segalehtpuud
võrkkottides 40 l (5–25 cm)
hind 2.50 kott. Hinnad ja
tellimine kodulehel www.
pakhalupuu.ee või tel 509
9598.
KUIVAD HALUPUUD 30;
40; 50 cm võrkkotis. PUIT
BRIKETT 10 kg pakk. KÕDUSÕNNIK 30 kg kott. Kviitung. Ladu Nõmmel. Tammaru Farm. Tel 523 8852.
Kvaliteetsed küttepuud
koos transpordiga. Pakkuda eri mõõtu ja sortimenti. Puud koormasse laotud,
täpne kogus! Helista tel 504
9838 või 525 9433, Võtikmetsa OÜ.

Ostame vanarauda alates
200 kilogrammist. Tel 5347
6867.
Ostan Eesti-aegse raamatukapi. Tel 5893 8528.
Lotta taaskasutuspood ostab vanu ja nõukaaegseid
nõusid, kujusid, vaase, serviise, suveniire, fotoaparaate, raadioid ja Eesti Tarbe
klaasi. Raha kohe kätte. Tel
5553 1511.
Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame
ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823
8310.
Ostan valikuliselt vanaaegseid fotoaparaate ja kaameraid. Kuulutus ei aegu. Tel
5665 6400, Elina.
Ostan Tarbeklaasi, serviise,
kunsti, kuld- ja hõbeasju,
münte, maale, jalgrattaid,
mopeede jne. Pakkuda võib
kõike vana. Tel 5835 0104.
OSTAN vanavara: kohvreid,
tööriistu, raamatuid, mööblit, lauanõusid, hõbelusikaid, mänguasju, kunsti,
lampe, tarbeesemeid, raudvoodeid, uksi, aknaraame
jne. Raha kohe. Tel. 5198
3307.
Koguja ostab: vanavara,
kunsti, raamatuid, postkaarte, autasusid, münte,
paberraha. Küsige nõu! Raha kohe. Kuulutus ei aegu.
Helistage tel 5595 5996, iga
päev kell 11–21.
Ostan vanu raamatuid,
maale, graafikat, münte, postkaarte, paberraha,
mööblit, nõusid, märke jne.
Tel 5829 9810.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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Ostan tänapäevaseid kasutatud raamatuid. Tel 514
0618, Andres.
Eesti suurim antikvariaat
Raamatukoi Harju tn 1 ostab raamatuid, kunsti, vanu
tarbeesemeid jm vanavara.
Konsultatsioon ja kojukutsed tel 511 5525, info@raamatukoi.ee.
Estest PR OÜ ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
Ostan kasutuseta jäänud
seisva sõiduki. Ei pea olema
sõidukorras. Võib olla arvelt
maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt kustutamine. Järeletulemine puksiiriga. Tel
5345 1955, autosober@
gmail.com.
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 5618 8671.
Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan
Vene autode, tsiklite osi. Tel
510 2349.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, võrre, tsikleid, nende
raame, varuosi ja seonduvat, Saksa militaari, Vene
autode uusi varuosi ja muud
vanavara. Tel 529 3445.

Müüa LOOMASÕNNIKUT,
mulda, killustikku, liiva ja
täitepinnast. Tel 5697 1079,
e-post taluaed@hot.ee.
REHVIVAHETUS HIIUL!
Pärnu mnt 388 F (sissesõit
Salve tänavast). Samuti
müügil suur valik uusi ja vähekasutatud rehve ja velgi. Kogu laoseis fotodega
www.rehvid-est.ee. Avatud
E-R 9.30-18 L 10-16 Rehvid-Est OÜ. Tel 5664 1897.

Muu
Soovime perega osta krunti või maja Nõmmel. Samuti otsime garaaži. Kõik pakkumised oodatud, aitäh! Tel
5330 4130.
Soov on osta maja või elamumaad Nõmmele. Võib
pakkuda ka maatüki eraldamist krundist. Ave ja Vahur. Tel 5689 6079.
Pakun vahetustega tööd
puu-, juurvilja- ja marjade
müüjale Nõmme turul. Tel
5590 5431.
Vajan rollerile aastaringset hoiukohta garaažis, mis
asuks Pihlaka tänava lähedal, Nõmmel. Hea, kui garaažile saaks iseseisvalt ligi. Tasu kokkuleppel. Tel
505 8786.
Noor pere ostab keskmise
suurusega maja Nõmmel/
Kristiines, pigem otse omanikult. Võib remonti vajada.
Palun helistage või jätke sõnum. Tel 5684 8150.

Ostan vanavara, mööblit,
maale, nõusid, vaase, raamatuid, hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte ja palju muud. Raha
kohe kätte. Tel 5353 8982.

Soovin osta kodu Nõmme
piirkonda. Võib pakkuda ka
maatüki eraldamist suuremast krundist, maja vahetust korteri vastu kompensatsiooniga jms. Kinnisvaraportaalide pakkumistega olen tutvunud, neid palun mitte pakkuda. Tel 5390
3693, Helen.

Müük

Noor pere ostab Nõmmel
maja. Tel 503 9477.

Müüa soodsalt kreissaag.
Tel 512 9132.
Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa
ja Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid,
kuure, aiamööblit jpm). Pakume ka transporti. Lisainfo
tel 5656 0096 ja www.ehitusoutlet.ee.

Kimbud, pärjad, seaded, kalmuhooldus – Suzi Lilled OÜ,
Rahumäe tee 23. Avatud
E-R kell 10-15, L-P kokkuleppel. Tel 5553 0531. Meilt
on võimalik tellida lillekimpe, -seadeid, pärgi erinevateks sündmusteks, tähtpäevadeks (pulmad, jõulud, matused, jne). Ka on võimalik
tellida pesubetoonist hauapiirdeid ja -vaase.

2022/2023. õa kooliks
ettevalmistavasse ringi
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SUVISED KONTSERDID
NÕMMEL
Kalle Sepp & Mikk
Tammepõld
9. juuni
kell 19.00
Ravila park
Marko Matvere &
Peep Raun
7. juuli
kell 19.00
Ravila park

Curly Strings
20. august
kell 14.00
Vabaduse park

MINU TÖÖ
ON TAGADA SINULE
PARIM TEHING!

KUI PLAANID KINNISVARAGA
TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

PILLE SILD

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

52 98 909

pille.sild@uusmaa.ee

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

