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Nõmme Sõnumid

 Pühapäeval, 8. jaanuaril avab esimest korda muuseumipühapäevade programmi raames oma uksed ka 
Nõmme muuseum (Jaama 18). Muuseum on avatud kell 12–16 ja Nõmme ajalugu tutvustab külastajatele 
kultuuriloolane Piret Loide, kes oli 20 aastat tagasi ka üks muuseumi taasloojatest. 

Nõmme muuseum liitub muuseumi
pühapäevade programmiga

Algas 
rohelise 
pealinna 
aasta LK 4

Tuleohutus 
algab meist 
endist 
LK 5

Tallinna 
lastekodu sai 
madalseikluspargi 
LK 3

Nõmme linnaosa vanema Karmo Ku-
ri sõnul eristab Nõmmet teistest Tal-
linna linnaosadest teistlaadne kujune-
mislugu. «Endises jaamahoones asuva 
muuseumi püsiekspositsioon tutvus-
tab Nõmme kui iseseisva linna aren-
gulugu aastatel 1926–1940, kuid unus-
tatud ei ole ka sellele eelnenud Niko-
lai von Glehni perioodi,» rääkis linna-
osavanem. «Igapäevaselt saab Nõmme 

muuseumi uudistama tulla vaid eel-
neval kokkuleppel, kuid muuseumi-
pühapäeval on uksed kõigile huvilis-
tele valla,» lisas Kuri.

Nõmme muuseum asutati 13. no-
vembril 1935 praeguse Nõmme muu-
sikakooli hoones, kuid suleti 1940. 
aastal. Nõmme muuseum taasasu-
tati ajaloolise Nõmme raudteejaama 
ootesaali ja piletikassa ruumides 28. 

veebruaril 2002. Esimene ja pikaajali-
ne muuseumi juhataja oli Piret Loide. 
Ajaloolist konsultatsiooni andis ajaloo-
lane Leho Lõhmus. Alates 1. septemb-
rist 2020 kureerib Nõmme muuseumi 
Nõmme kultuurikeskus ning see on 
avatud vastavalt kokkuleppele.

Tallinna muuseumipühapäev on lin-
na algatus, et pöörata enam tähelepa-
nu muuseumide igapäevasele tegevu-

sele ja linna rikkalikule kultuurielule 
ning parandada selle kõige kättesaada-
vust nii tallinlastele kui ka Tallinna kü-
lalistele. Muuseumipühapäevad alga-
sid 2022. aasta märtsikuus linna halla-
tavates muuseumides ning on järgmis-
tel toimumiskordadel kaasanud teisi 
muuseume ja näitusepindu, tehes se-
da järjepidevalt ka edaspidi. Sündmus-
tesarja eesmärk on tuua uute sihtrüh-

made näol inimesi näitustele ja seni-
sed külastajad tagasi muuseumidesse. 

Järgmised tasuta Tallinna muuseu-
mipäevad toimuvad 5. veebruaril, 5. 
märtsil, 2. aprillil, 7. mail, 4. juunil, 2. 
juulil, 6. augustil, 3. septembril, 1. ok-
toobril, 5. novembril ja 3. detsembril.

Rohkem infot ja liitunud muuseu-
mide nimekirja leiab www.tallinn.ee/
muuseumipuhapaev. (NS)
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M öödunud aasta oli keeruline. Koroo-
nakriisist ei jõutud toibumagi haka-
ta, kui meie idanaaber otsustas alus-

tada Euroopas sõda ja tungis kallale Ukrainale. 
Purustatud külad ja linnad, tuhanded piina-

tud ja tapetud inimesed, sõjapõgenikud. Mit-
meid kuid said Eestisse sõja eest pakku tulnud 
inimesed peavarju Nõmmel Dzingli hotellis. Ko-
gukonnana reageerisime sellele kiirelt ja otsus-
tavalt ning aitasime nii põgenikke kui ka neid, 
kes Ukrainas oma riigi eest võitlevad. Ukrain-
laste toetuseks kogusime annetusi, punusime 
varjevõrke, kudusime sokke ning kindaid, mit-
mete nõmmekate eestvedamisel on korraldatud 
varustuse saatmist, rääkimata nendest, kes sel-
lesse panustasid. Nõmme Maja keldrikorrusel 
tegutses seitse kuud sõjapõgenike abistamiseks 
mõeldud annetuste kogumis- ja jaotuspunkt. 

Lisaks sõjale Ukrainas tabas meid ka energia- 
ja majanduskriis, mis on pannud nii inimesed 
kui ka ettevõtted raskesse olukorda.

Me ei tea, milline tuleb alanud aasta. Inimes-
tena loodame alati parimat. Möödunud aastal 
kogetud ühtsustunne lubab kindlalt loota, et pa-
rem see aasta tulebki. Loodan, et selles on pal-
ju siinsamas Nõmme looduses koos lähedaste-
ga veedetud hetki, sest liikumine turgutab vai-
mu ning keha. Pere ja sõpradega koos olemine 
annab aga elule tõelise väärtuse.

Praeguses muresid, ärevust ja raskustki täis 
maailmas on oluline pöörata tähelepanu oma 
vaimsele heaolule. Olen nõus, et mõnikord on 
vaja spetsialistide abi ja tuge, kuid pole saladus, 
et head suhted sõprade ja lähedastega ning mõõ-
dukas liikumine on olulised tegurid, millel on 
positiivne mõju vaimsele tervisele.

2023. aasta on kuulutatud Eestis liikumisaas-
taks, mis annab veelgi rohkem põhjust sellele 
tähelepanu pöörata. 

V õrreldes teiste omavalitsustega tegeleb 
Tallinnas regulaarselt liikumisharras-
tusega üle poole elanikest. Eesmärk 

on seda osakaalu tõsta, seetõttu luuakse liiku-
misharrastuseks rohkem võimalusi. Nõmme on 
sportimisvõimaluste poolest hästi tuntud. Meie 
rohealadel käib nii suvel kui talvel tervisekilo-
meetreid kogumas kümneid tuhandeid inime-
si. Oleme viimastel aastatel panustanud erineva-
te jõulinnakute ja treeningväljakute rajamisse. 

Oleme planeerimas rohelise ringi võrgustik-
ku, et vaadata üle olemasolev taristu ja planee-
rida uusi sellise eesmärgiga, et  tagada kõikide-
le nõmmekatele  vabas õhus ja looduses aktiiv-
se vaba aja veetmise võimalused vähem kui ki-
lomeetrise jalutuskäigu kaugusel koduuksest. 

Päris vahva oleks minna perega jaluta-
ma, sörkima või ka rattaga sõitma, teha 
treeningväljakul mõned harjutused ja siis 
edasi kulgeda. Ütles ju president Alar Ka-
riski, et liikumisharjumuste ja sportliku 
eluviisi kujundamisel ning uue põlvkon-
na tervisliku vundamendi ladumisel on 
lastevanematel ja eeskujudel oma roll. 

Nagu ütlesid vanad roomlased: ter-
ves kehas terve vaim!

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, 617 7717
facebook.com/nommelinnaosa
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.  
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Uuel aastal uue hooga!

Päris vahva 
oleks minna 
perega jalu-
tama, sörkima 
või ka rattaga 
sõitma, teha 
treeningvälja-
kul mõned har-
jutused ja siis 
edasi kulgeda.

JUHTKIRI

KARMO KURI
Nõmme linnaosa vanem

Rahvastikuregistrist väljavõtete tegemine
1. jaanuarist 2023 muutus rahvastikure-
gistrist andmete väljastamise kord ning 
osadele väljavõtetele kehtestati riigilõiv.

Nõmme linnaosa valitsus rahvasti-
kuregistri väljavõtteid ei väljasta. Rah-
vastikuregistri väljavõtet väljastab ai-
nult Tallinna perekonnaseisuamet (Pär-
nu mnt 67) ja ameti teeninduspunkt 
linnakantselei teenindussaalis (Vaba-
duse väljak 7). Selle eest tuleb tasuda 
riigilõiv 10 eurot. Enda, oma alaealis-
te laste ning eestkostetavate andmeid 

saab tasuta vaadata e-rahvastikuregist-
ri portaalis www.rahvastikuregister.ee. 

Elukohatõendit Tallinna elukoha 
kohta saab endiselt tasuta linnaosava-
litsustest, Tallinna perekonnaseisua-
metist ja linnakantselei teenindussa-
alist (Vabaduse väljak 7). Kui teie elu-
koht on väljaspool Tallinna, siis saab 
taotleda elukohatõendit Tallinna pe-
rekonnaseisuametist, k.a teenindus-
saalist (Vabaduse väljak 7) ning tasu-
da tuleb riigilõiv 10 eurot.  

Ruumi elanike nimekirja saab ruu-
mi omanik endiselt tasuta, kui ruum 
on Tallinnas, ning seda väljastavad 
linnaosavalitsused, Tallinna perekon-
naseisuamet ja teenindussaal (Vaba-
duse väljak 7). Kui teile kuuluv ruum 
on väljaspool Tallinna, siis saab ruu-
mi elanike nimekirja väljastamist 
taotleda Tallinna perekonnaseisu-
ametist, k.a teenindussaalist (Vaba-
duse väljak 7) ning tasuda tuleb rii-
gilõiv 10 eurot. (NS)

Tallinna linnavalitsus kehtestas järg-
misest aastast osadele sotsiaaltoetuste-
le uued määrad, mille kohaselt kasvab 
õppeaasta alguse toetus teise klassi mi-
nejatele seniselt 50 eurolt 75 eurole 
ja pensionäridele hinnatõusu kom-
penseerimiseks tõstetakse pensioni-
lisa toetus 150 eurolt 175 eurole. Üht-
lasi kehtestatakse sotsiaalabi saami-
seks sissetulekupiiri suurus inimese 
kohta ning tõstetakse üüritoetust ja 
eluruumi kohandamise kulu hüvita-
mise määra. 

Linnavalitsuse määruse kohaselt 
kehtestatakse sissetulekupiiri suu-
ruseks 300 eurot iga pereliikme koh-

ta. Sissetulekupiir on rahasumma, mis 
peab inimesele või perekonna igale 
liikmele jääma elamiseks kätte pärast 
rahvastikuregistrisse kantud eluase-
mega seotud kulude katmist. 

Sissetulekust sõltuvatest toetustest 
tõstetakse uuest aastast üürimise toe-
tust kuni 900 eurot pere kohta. Toetu-
se eesmärgiks on nõustamise ja rahali-
se toetuse abil toetada eluruumi vaja-
vaid inimesi, kes ei ole sotsiaal-majan-
duslikel põhjustel iseseisvalt võimeli-
sed eluaset üürima. Toetusega kaetak-
se osaliselt või tervikuna üürimisega 
seotud esmased kulud (nt tagatisraha 
või ettemaks). 

Eluruumi kohandamise kulu hüvi-
tise määr kasvab seniselt 1600 eurolt 
3200 eurole. Tegemist on puudega ini-
mese eluruumi kohandamise toetuse-
ga, mille eesmärk on soodustada puu-
dega inimese iseseisvat toimetulekut, 
leevendada või kõrvaldada puudest tin-
gitud takistusi eluruumi kasutamisel, 
toetudes inimese vastutusele enda ja 
oma pereliikmete toimetuleku eest.  

Piirmäära tõstmine on tingitud 
ehitustööde hinna kallinemisest vii-
mastel aastatel, mistõttu on raske ku-
ni1600 euro suuruse hüvitisega inime-
se toimetulekut parandavat kohan-
dust teha. (NS) 

Järgmisel aastal tõuseb  
Tallinnas õppeaasta alguse 
toetus ja pensionilisa

Nõmmel on avatud kaheksa  
jõulukuuskede kogumispunkti
Alates 29. detsembrist on Nõmme 
linnaosas avatud kaheksa jõulukuus-
kede kogumisplatsi. Kõik kogumis-
platsid on vastavalt tähistatud ja jää-
vad avatuks kuni 22. jaanuarini. Vana 
jõulukuuske käsitletakse jäätmena ja 
seda saab ära anda ka tavalises korras 
nagu teisi suurjäätmeid Pääsküla ja 
Rahumäe jäätmejaamades. 

Kogumispunkti viidav jõulukuusk 
ei tohi olla pakitud kilesse, selle kül-
jes ei tohi olla ehteid, plasti, riiet või 
muud materjali. Kunstkuused ja ehted 
võib üle anda korduskasutuskeskus-
tele või panna segaolmejäätmete ma-
hutisse. Jõulutuled kuuluvad elektri-

jäätmete hulka ja need tuleb viia jäät-
mejaama.

Nõmmel jõulukuuskede  
kogumispunktid: 

 Nõmme turu tagumise parkla prü-
gikonteinerite juures;
 Pihlaka 12 Nõmme sotsiaalmaja pa-
kendikonteinerite juures; 
 Vabaduse pst 207 prügimaja juures;
 Trummi tn 38a vastas pakendikon-
teinerite juures; 
 Valdeku tn 158 pakendikonteine-
rite juures;
 Uueristi tn 10 korvpalliväljaku ser-
vas;

 Ilmarise tn 42 vastas pakendikon-
teinerite juures; 
 Viisi tn 29 pakendikonteinerite juu-
res. (NS)

Vaata, kus asuvad Tallinna  
korduskasutuskeskused: 
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Teelise tänavale rajatakse busside seisuplats 
Ühistranspordi logistika paremaks 
korraldamiseks rajatakse Teelise tä-
navale busside seisuplats. See on va-
jalik tühisõitude vähendamiseks, üht-
lase intervalli tagamiseks erinevatel 
liinidel ning seadusest tuleneva sei-

suaja andmiseks koos elementaarsete 
juhtidele mõeldud olmetingimustega.

Teelise tänavale rajatakse seisuplats 
seoses Nõmme piirkonna ühistranspor-
di teenindustaseme tõstmise vajaduse-
ga. See võimaldab tulevikus tihendada 

intervalli täiendavate väljumiste lisami-
sega olemasolevatele liinidele, vajadu-
sel liinivõrku muuta ja tagada ühissõi-
dukite täpsemas sõidugraafikus püsi-
mist. Projekteerimistööde käigus lei-
takse keskkonda parim sobituv lahen-

dus ühistransporditaristu rajamiseks 
kuni 12 bussile. Nõmmele iseloomuliku 
loodusliku keskkonna säilimiseks pöö-
ratakse suuremat tähelepanu ka haljas-
tusele, et rajatav seisuplats ei põhjus-
taks täiendavat visuaalset ja keskkon-

da kahjustavat koormat. Seisuplatsi ka-
sutavad bussid ühistranspordi teenuse 
osutamise ajal. Ühissõidukite hooldus, 
remont ja garaažis hoidmine toimub 
ikkagi depoodes ning seda seisuplatsi-
le ei kavandata. (NS)

Tallinna lastekodu hoovis avati madalseiklusrada
22. detsembril avati Tallinna las-
tekodu hoovis 3Park Seiklusrajad 
poolt jõulukingiks valmistatud ma-
dalseiklusrada. Raja avamisüritusel 
tegi põnevust ja närvikõdi pakkuva 
etteaste ka slackliner Jaan Roose.

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri 
sõnul tuli jõulukingiks madalseiklus-
raja ehitamise soov 3Park Seiklusrajad 
meeskonnalt, kes viidi kiirelt Tallinna 
lastekoduga kokku. «Linnaosavalitsu-
sel on siin küll ainult vahendaja roll, 
kuid oleme siiralt tänulikud mõlema-
le osapoolele kiire tegutsemise eest. 
See põnev ja eneseületust pakkuv ra-
da valmistab rõõmu siinsetele lastele 
veel pikalt,» rääkis Kuri avamisüritusel. 

«See projekt pani silmad särama 
igaühel meie meeskonnast. Soov mi-
dagi sellist ära teha on 3Park Seiklus-
rajad meeskonnal olnud pikalt, mis-
tõttu panid kõik ka käed külge ja ra-
da valmis lennukalt,» kirjeldas 3Park 
Seiklusrajad esindaja Kaspar Nõmberg 
madalseiklusraja valmimislugu.

Oskuslikku ja kiiret tööd kinnitas 
ka Tallinna lastekodu juhataja Meelis 
Kukk. «Esialgu projektiga tutvudes ja 
tähtaega vaadates ei suutnud ma oma 
silmi kuidagi uskuda. Samas meil on 
olemas suur hoov, kus on ideaalsed 
võimalused millegi sellise rajamiseks. 

Nagu tänane avaürituski kinnitab, siis 
mänguelemendid tekitavad elevust nii 
suurtes kui ka väikestes. Ma olen vä-
ga tänulik kõigile, kes selle valmimis-
protsessi panustasid,» kiitis Kukk.

Tallinna lastekodu madalseiklus-
rada hakati ehitama 15. detsembril 

ja selle avamisüritus toimus 22. det-
sembril. 

Tavapärane lindilõikamine asenda-
ti trosslaskumisega, kus ühel Tallin-
na lastekodu lapsel oli võimalus lin-
dist trosslaskumisel läbi sõita. Ava-
üritusel astus üles ka slackliner Jaan 

Roose, kes pärast etteastet andis ka-
hele Tallinna lastekodus elavale Ukrai-
na poisile ka privaattreeningu.

Tallinna lastekodu hoovis olev ma-
dalseiklusrada hõlmab 14 puu vahet, 
kuhu riputati 22 erinevat mängu-
elementi, mille hulka kuulub kaks 

trossil laskumist. Pealeminekuks pai-
galdatakse kolm redelit ja lisaks on 
kaks lihtsat maast peale minemise või-
malust laskumiste lõppudes.

3Park Seiklusrajad on spetsialisee-
runud ronimisparkide ja seiklusrada-
de disainile ning ehitusele. (NS)

VADIM BELOBROVTSEV
Tallinna abilinnapea

 Õpetajate palgad tõu-
sevad, kooli- ja laste-
aiatoidu kompenseeri-
mine suureneb, õppe-
asutuste ehitus ja renovee-
rimine jätkub – Tallinna 2023. 
aasta eelarves on haridusvaja-
dustele ette nähtud üle 402 mil-
joni euro, mis paneb selle vald-
konna kulude tabeli esikohale. 
Linn tõestab järjekordselt, et ha-
ridus on meie jaoks kindel prio-
riteet.

Õpetajate ja nende abide  
palgad tõusevad
Riik kuulutas välja, et kooliõpetajate 
palga alammäär tõuseb 1. jaanuarist 
2023 peaaegu 24% võrra – 1412 eurolt 
1749 eurole kuus. Tallinn omakorda 
on juba 14 aastat järjest tõstnud laste-
aia- ja huvikooliõpetajate palgad kooli-
õpetaja tasemeni. Uus aasta ei ole siin 
erand: 1. veebruarist (magistrikraadi-
ga õpetajate jaoks tegelikult juba 1. 
jaanuarist) suureneb lasteaia- ja huvi-

kooliõpetajate palga alammäär 
samuti 1749 euroni. 

Lisaks, 1. veebruarist 
hakkavad saama 23,5% võr-
ra suuremat palka lasteaia-
õpetajate abid: nende palga 

alammäär tõuseb 850 eurolt 
1050 eurole kuus. Meeldivaks 

boonuseks on õpetajaabide puhku-
se pikenemine 28 päevalt 35 päeva-
le aastas. 

Samuti suureneb 1. jaanuarist 1749 
euroni tugispetsialistide palga alam-
määr. Lasteaia- ja huvikoolijuhtide pal-
gad tõusevad 15%, koolijuhtide pal-
gad 12% võrra.

Ka ülejäänud haridustöötajad ei 
jää palgatõusust ilma: nende palgad 
suurenevad vähemalt 10% võrra; soo-
vi (ja võimaluse) korral saavad õppe-
asutuste juhid nende palkasid tõsta 
täiendavalt. 

Toitlustamine koolis  
ja lasteaias
Hüppeline hinnatõus Eestis viis sel-
leni, et olemasolevast linna kompen-
satsioonist enam ei piisa selleks, et ta-
gada koolides ja lasteaedades tasuta 

kvaliteetne toitlustamine. Otsustasi-
me 1. jaanuarist seda finantseerimist 
suurendada: toidukulu katmise piir-
määr lasteaedades suureneb 50% võr-
ra – 1,80 eurolt 2,70 eurole sõimerüh-
ma lapse peale ja 2 eurolt 3 eurole las-
teaiarühmaealise lapse peale päevas.

Koolilõuna maksumus suureneb 
täiendavalt 24 sendi võrra 1,80 eu-
role. Oleme seda summat juba korra 
tõstnud 2022. aasta septembris, para-
ku on vaja seda uuesti teha, kuna riik 
on aastaid loobunud oma osaluse suu-
rendamisest, meie aga ei taha, et koo-
litoitu hakkaksid kinni maksma va-
nemad. Keerulisel ajal linn vastupidi 
üritab toetada lastega peresid, mitte 
ei tekita neile lisakohustusi juurde.

Õppeaasta alguse  
toetus suureneb
2022. aastal kehtestasime uue õppe-
aasta alguseks mõeldud toetuse – iga 
koolilapse peale maksis linn (alates 
teisest klassist gümnaasiumi lõpuni) 
50 eurot. 2023. aastal me säilitasime 
ja suurendasime seda toetust 75 eu-
roni. Esimese klassi minejad saavad 
jätkuvalt 320 eurot.

Lisaks jääb juba teist aastat järjest 
samale tasemele ka lasteaia kohata-
su – 71,25 eurot kuus. Tuletan meel-
de, et alates perekonna teisest lapsest 
on kohatasu 0 eurot. Sama kehtib ka 
hariduslike erivajadustega laste osas.

Ehitame ja renoveerime
Lisaks meie koolides antava hariduse 
kõrgele kvaliteedile on meile alati olu-
line olnud ka sealne keskkond – eel-
kõige hoonete seisund. Seetõttu jätka-
me keerulisest olukorrast hoolimata 
ehitusturul nii huvikoolide, üldhari-
duskoolide kui ka lasteaedade reno-
veerimisega ning ehitame uusi juurde.

Uuel aastal hakkavad pihta Nõm-
me gümnaasiumi põhikooli (Raudtee 
tn 55) vana hoone renoveerimistööd, 
projekteeritakse ka juurdeehitus. Al-
gab Tallinna Nõmme põhikooli pro-
jekteerimine, jätkub Kivimäe kooli re-
noveerimisprotsess. 

2021. aasta sügisel sai uued ruu-
mid Kopli huvikool. 2023. aastal lõ-
peb Mustamäe huvikooli uue hoone 
ehitus, lisaks läbib täisrenoveerimise 
Tallinna kunstikool. Käib Kullo huvi-
hariduskeskuse projekteerimine.

2023. aastal inveteerib Tallinn 30,2 
miljonit eurot lasteaedade renoveeri-
misse ja projekteerimisse. Jaanuaris 
avab uksed Kellukese lasteaia uus hoo-
ne, lisaks saavad valmis Vindi, Rõõ-
mupesa, Asunduse ja Merivälja laste-
aedade uued hooned. Ehitustööd hak-
kavad kohe pihta Männiku ja Männi-
mudila lasteaedades Nõmmel, lisaks 
Maasika, Kristiine ja Magdaleena las-
teaedades. Jätkub veel nelja lasteaia 
projekteerimine. 

Lisaks on 2 miljonit eurot kavan-
datud lasteaedade remonttöödeks ja 
territooriumide korrastamiseks. Koo-
lidele on selleks planeeritud 2,25 mil-
jonit eurot. 

Me panustame ka haridusasutuste 
ventilatsioonisüsteemide uuendamis-
se – kütte- ja ventilatsioonisüsteemi-
de parendustöödeks on 2023. aastaks 
planeeritud 1,2 miljonit eurot.

Kvaliteetne haridus on meie laste 
eduka tuleviku pant. Linn näitab aas-
tast aastasse, et need sõnad ei ole pel-
galt ilus loosung, vaid suunis, millest 
me juhindume. 

Ilusat uut aastat, head Nõmme ela-
nikud!

Haridus jääb Tallinna jaoks  
prioriteediks ka 2023. aastal

Madalseiklusraja atraktsioonid Tallinna lastekodu hoovis. Lindi «lõikamine» avamisüritusel.
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Keskkonnaamet otsib partnerit ohtlike jäätmete  
koristamiseks ebaseaduslikust prügilast
Keskkonnaamet kuulutas välja 
hanke, millega otsib partnerit Tal-
linnas Silikaltsiidi tänaval reformi-
mata riigimaal asuvasse kuuri la-
destatud värvitünnide koristami-
seks. Lisaks soovib amet tõkestada 
ligipääsu krundile, et takistada sin-
na uute jäätmete toomist.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer 
Vakra selgitas, et Silikaltsiidi tänavale 
tekkis kümmekond aastat tagasi eba-
seaduslik prügila, kus võib kokku olla 
ligikaudu 20 000 tonni peamiselt ehi-
tusjäätmeid. Lisaks on seal asuvasse 
kuuri jäetud sadakond tünni. «Palju-
del tünnidel on peal sildid, mis lubavad 
arvata, et need sisaldavad värve või vär-
vijääke. Et hoida ära võimalikku kesk-
konnareostust, korraldab keskkonna-
amet tünnide koristamise,» ütles Vakra. 

Ebaseaduslikult ladestatud jäät-
med peab reeglina koristama prügis-
taja ise. Kui see pole võimalik, koris-
tab jäätmed maaomanik. Silikaltsiidi 
tänava ebaseadusliku prügila tekitaja 
tehti tollase keskkonnainspektsiooni 

poolt kindlaks juba aastate eest, kuid 
jäätmed jäid likvideerimata, sest ette-
kirjutuse saanud ettevõte läks pank-
rotti ja kustutati äriregistrist.

«Reegel on see, et saastaja ka koris-
tab. Kui mingil põhjusel ei lahene as-

jad mõistlikult, tuleb leida järgmine la-
hendus, sest jäätmed tuleb igal juhul 
ära koristada ja keskkonnarisk maan-
dada. Reformimata riigimaal tähendab 
see, et jäätmete koristamise korraldab 
keskkonnaamet ise,» selgitas Vakra.

Selliste jäätmete koristamiseks on 
ameti eelarves piiratud summa, tava-
päraselt mõnikümmend tuhat eurot 
aastas.

«Kogu prügila koristamine maksab 
ligikaudu miljoni ja sellist summat 
riik meile seni eraldanud ei ole. Kuni 
meil kogu vajalikku raha ei ole, lähtu-
me valikute tegemisel keskkonnamõ-
just. See tähendab, et esimeses järje-
korras püüame kätte saada kõige olu-
lisema keskkonnamõjuga jäätmed,» 
ütles keskkonnaameti peadirektor.

Silikaltsiidi tänavalt sadakonna po-
tentsiaalselt ohtlikke jäätmeid sisal-

dava tünni koristamise ja käitlemise 
ning krundile ligipääsu tõkestamise 
eeldatav maksumus on ligikaudu 10 
000 eurot. Hankel osalemiseks ootas 
amet jäätmekäitlejate pakkumusi ku-
ni 5. jaanuarini.

Viimase kümne aasta jooksul on 
keskkonnaamet korraldanud pea 70 
reformimata riigimaal asuva maalapi 
koristamise. Tänavu oktoobris korral-
das amet jäätmete koristamise kolmes 
maakonnas: Harjumaal, Põlvamaal ja 
Lääne-Virumaal.

Prügistamise eest kirjutavad kesk-
konnainspektorid aasta jooksul väl-
ja kümneid trahve ning ettekirjutu-
si jäätmete koristamiseks. Trahv füü-
silisele isikule võib prügistamise eest 
ulatuda olenevalt asjaoludest kuni 
1200 euroni, juriidilisele isikule ku-
ni 400 000-ni. (NS)

MAARJA PAKATS 
Rohelise pealinna büroo

 Rohelise pealinna programmis 
on 2023. aastal põnevaid tege-
vusi kõigile Tallinna elanikele, 
muuhulgas üle 60 ürituse. Juba 
on toimumas mitmed konkursid, 
keskkonnateemaline õppeaas-
ta ja Prügihundi liigiti jäätmete 
kogumise programm Tallinna 
koolides ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused kes-
kenduvadki keskkonnateadlikkuse-
le. «Olukorras, kus tarbime maa öko-
loogilisi ressursse kordades rohkem, 
kui loodus suudab neid taastoota, tu-
leb väga selgelt aru saada, et keskkon-

nahoidlikkus peab olema meie kõi-
gi elementaarne mõtteviis. Muud va-
likut lihtsalt ei ole. Seepärast kutsu-
me erinevate rohelise pealinna üri-
tuste ja programmide kaudu kesk-
konnateemadel kaasa mõtlema ka 
kõiki linnakodanikke, et paremini 
mõista, miks on vaja hoida elukesk-
konda ning kuidas iga inimene saab 
ise paremini panustada keskkonna-
hoidu,» ütles rohelise pealinna juht 
Krista Kampus.

Jaanuaris algab Tallinna botaanika-
aias terve aasta kestev Euroopa roheli-
se pealinna eriprogramm, mille esime-
se ürituseks on Peeter Lauritsa näitu-
se «Jäämere purjed palmimaja taevas» 
avamine 13. jaanuaril. Euroopa rohe-
lise pealinna avanädalavahetusel 19.–

21. jaanuaril toimub linnas mitu olu-
list sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas 
kahe rahvusvahelise linnade võrgus-
tiku, Euroopa rohelise pealinna ning 
Global Goals for Cities võrgustike liik-
med, et vahetada kogemusi jätkusuut-
like linnade arendamisel ning arut-
leda rohelise pealinna tiitli tuleviku 
üle. 20. jaanuaril toimub Tallinna Eu-
roopa rohelise pealinna aasta avakon-
verents jätkusuutlike linnade teemal, 
mille avavad Euroopa Komisjoni kesk-
konna, ookeanide ja kalandusvolinik 
Virginijus Sinkevičius ja linnapea Mih-
hail Kõlvart.

21. jaanuaril toimuvad Tallinna 
kesk raamatukogu raamatukogudes 
üle linna koolitused ja töötoad, kus 

käsitletakse keskkonnateemasid ala-
tes digiprügi koristamisest ja taaskasu-
tusest kuni maitse- ja toataimede kas-
vatamise, linnaaianduse ja seemnepa-
berite tegemiseni. Kõik töötoad on ta-
suta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Euroo-
pa rohelise pealinna pidulik avatsere-
moonia, kus antakse Tallinnale üle Eu-
roopa rohelise pealinna tiitel. Avatse-
remooniast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimu-
vad tiitliaasta avamise raames töö-
toad: 16.–27. jaanuaril käivad koera-
tüdruk Lotte ja Jänku Juss ligi 40 las-
teaias prügi sorteerimisest rääkimas, 
23. jaanuarist 2. veebruarini toimuvad 
toidu säästliku ja jätkusuutliku tarbi-
mise teemadel 7.–9. klassi õpilastele 

töötoad 22 Tallinna koolis, mida viib 
läbi jätkusuutliku toidukultuuri eest-
vedaja Kristjan Peäske. 

Lisaks kutsub linn rohelise missioo-
niga linnakodanikke ühinema Rohe-
nügijate võrgustikuga, et olla kaaslin-
lastele keskkonnateadliku käitumise-
ga eeskujuks ja inspiratsiooniks.

Loodud on ka toetus elukeskkonda 
rikastavate ja väärtustavate algatuste 
elluviimiseks, mida on oodatud taotle-
ma MTÜ-d või muu õigusliku vormiga 
ettevõte või organisatsioon või vähe-
malt 18-aastane Tallinna elanik. Taot-
lusvoorude tähtajad on 20. jaanuar, 
17. veebruar ja 17. märts.

Lisainfot Tallinna rohelise pealin-
na sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee/programm.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta algab ürituste seeriaga
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Nõmme Sõnumid on Nõmme linna-
osa ajaleht, mis ilmub aastal 2023 
kuueteistkümnel korral. Alates 20. 
jaanuarist ilmub leht üle kahe näda-
la reedeti (v.a juulis). Nõmme Sõnu-
mite tiraaž on 16 000 eksemplari, 
leht jõuab kolme tööpäeva jooksul 
otsepostituse meetodil tasuta lin-
naosa postkastidesse. Lisaks leiab 
ajalehe Nõmme kultuurikesku-
sest (Turu plats 2), Nõmme Majast 
(Valdeku 13), Valdeku saun-spor-
dihoonest (Valdeku 15) ja Nõmme 
sotsiaalmajast (Pihlaka 12). Kõik 
lehed on saadaval ka veebiver-
sioonis Nõmme linnaosa kodule-
hel www.tallinn.ee/nomme. 2023. 
aastal on ajalehe Nõmme Sõnumid 
ilmumiskuupäevad järgmised: 6. 
ja 20. jaanuar, 10. veebruar, 3. ja  
24. märts, 14. aprill, 5. ja 26. mai,  
16. juuni, 18. august, 8. ja 29. sep-
tember, 20. oktoober, 10. november, 
1. ja 22. detsember.

Kui Nõmme Sõnumid nimeta-
tud kuupäevadel ja neile järgne-
nud kahel tööpäeval teie postkas-
ti ei ole jõudnud, siis andke sellest 
esimesel võimalusel teada Express 
Posti klienditeenindusele. Express 
Posti klienditeeninduse num-
ber on 617 7717. (NS)

LÜHIDALT

Kraavikrõlli lasteaia 
lapsed meisterdasid 
Nõmme sotsiaalmaja 
elanikele  
jõulukingitusi 
Nõmme sotsiaalmaja pansionaadis toi-
mus 21. detsembril jõulupidu, millel anti 
sealsetele elanikele üle ka Kraavikrõlli 
lasteaia laste valmistatud jõulukingi-
tused. Laste meisterdatud kingipakid 
pakuvad kõrges eas pansionaadielani-
kele alati suurt rõõmu. Ise tehtud kin-
gitustes peitub südamlikkus ja soojus, 
mis tekitab õige jõulutunde.

Seda kinnitas ka Kraavikrõlli lasteaia 
õppejuht Eve Külmallik, kelle sõnul tegi 
südame soojaks, kui märtsikuus helis-
tas üks 96-aastane proua ja ütles, et rõõ-
mustab iga päev ikka veel detsembris 
saadetud jõulukaardi üle. 

«Oma kõnega soovis ta lapsi tänada ja 
selline positiivne tagasiside rõõmustab 
kõiki. See näitab, et teeme õiget asja,» 
ütles ta. 

Jõulupeo juhatas sisse Nõmme sot-
siaalmaja direktor Maarika Kärp. Küla-
listena olid kohale kutsutud ka Nõmme 
linnaosa vanem Karmo Kuri ja Nõmme 
Rahu koguduse abiõpetaja Marek Alve-
us. 

Ühiselt saadi osa südamlikust kont-
serdist, kus kaunite jõululauludega astus 
üles Ott Indermitte koos kitarrist Paul 
Danieliga. Enne piparkookide, kommi-
de ja glögiga maiustamist käisid pan-
sionaadi elanikele kinke jagamas päka-
pikud. «Sel korral oli päkapikkude töö-
kojas valminud nii palju südamega val-
mistatud kingitusi, et neist jagub nii sot-
siaalmaja elanikele kui ka kodudes ela-
vatele eakatele. Suur tänu neile,» kiitis 
Nõmme sotsiaalmaja direktor Maarika 
Kärp Kraavikrõlli lasteaia suuri ja väike-
seid päkapikke.

Kraavikrõlli lasteaia lapsed meister-
dasid pühadekaarte, jõuluingleid ning 
küpsetasid piparkooke Nõmme sotsiaal-
maja klientidele. Kingituse eesmärk oli 
tuua jõulurõõmu ka nendele inimeste-
le, kes muidu võib-olla pühadetervitust 
ei saa. Kokku valmistati 124 kingitust, 
mis koosnesid laste valmistatud inglitest, 
maitsvatest värviküllastest piparkooki-
dest ja ilusatest heade soovidega kaar-
tidest. (NS)

Nõmmel on suurepärased võimalused talispordiga tegelemiseks
Alanud talv pakub rohkelt võimalu-
si talverõõmude nautimiseks. Nõm-
me linnaosa valitsus on kaardistanud 
linnaosas olevad kohad, kus on või-
malik suusatada, uisutada, kelgutada 
ning veeta muul viisil värskes õhus ak-
tiivselt vaba aega.

Lõppev talvine koolivaheaeg ja al-
gav talispordi veerand annab võima-
luse kooliõpilastel veel rohkem värs-

kes õhus viibimiseks. Nõmme kooli-
lapsed liiguvad kindlasti keskmisest 
rohkem, sest juba tavapärane kodu ja 
kooli vahet liikumine on võimalik te-
ha jalgsi või rattaga. 

Sellele vaatamata kutsub linnaosa-
valitsus üles veetma veel rohkem oma 
vaba aega välistes tingimustes ning 
võimalusel kutsuma kaasa ka pere ja 
sõbrad. 

Igapäevane värskes õhus viibimine 
ja regulaarne liigutamine loob parema 
enesetunde igas vanuses inimestele. 
Linnaosavalitsus kontrollis novemb-
ri alguses turvalisuse huvides üle 16 
kelgumäge, mida aktiivselt kasutatak-
se. Populaarsete kelgutamise kohtade 
hulgast leiab ka Vanaka, kuid seal on 
väga järsk nõlv ning seetõttu pole kel-
gutamine seal ohutu. 

Turvalisuse kaalutlusel soovitame 
kelgutamisel ja mäespordialadel kan-
da alati võimalusel kiivrit. 

Sportimisele vahelduseks võib 
alati minna lihtsalt ka rabasse ja-
lutama.

Nõmme linnaosa valitsuse kodule-
hel on välja toodud kõik Nõmme ta-
lispordi võimalused koos kaardiviide-
te ja suusaraja infoga. (NS)

PRIIT JÕGISOO
Nõmme päästekomando

 Külmade saabudes algab taas pe-
riood, mil päästjad saavad palju 
hoonete tulekahjudega seotud 
väljakutseid. Selliseid õnnetusi 
on aga tegelikult äärmiselt liht-
ne ära hoida ning kindlasti tasub 
tuleohutusalased teadmised 
edasi anda kõikidele pereliikme-
tele, kaasa arvatud sageli üksi 
kodus olevatele koolilastele. Tu-
leks ka vaadata, et ühistutes ük-
sinda elavad vanemad inimesed 
oleksid kaaselanike poolt hoitud 
ning jälgimise all. Tuleohutus al-
gab meist endist.

Peamised põhjused, millest tulekahjud 
alguse saavad, on hooletu suitsetami-
ne, toidu kõrbemine, valesti paigalda-
tud või hooldamata jäetud elektrisead-
med ja -paigaldised ning loomulikult 
küttekolded, milles kasutatakse tahket 
kütust ja mille omanikud unustavad 
sageli, et iga küttehooaja alguses peab 
korstna puhastama korstnapühkija.

Suitsetamine rõdudel ja akendel – 
ka see on kodunõustamisi tehes mu-
rekohana välja tulnud. Inimesed on 
rahulolematud naabritega, kes seda 
teevad, ning näevad selles ohtu, ku-
na rõdul asuvad asjad (lillekastid, too-
lid jms) võtavad kergesti tuld, kui suit-
sukoni või põlev tuhk neisse lendab. 
Tuule abil võib koni päris hästi lenna-
ta, ka diagonaalis, mitte ainult alla-
poole kukkuda. Toas suitsetamise ta-
gajärjel on sel aastal tulekahju algu-
se saanud üle pooltel juhtudel kõiki-
dest hoonetulekahjudest.

Küünlad ja viirukid peavad  
olema pideva järelevalve all
Pimedal ajal ning eriti enne jõule ka-
sutatakse meeleolu loomiseks palju 
küünlaid, kuid kindlasti peab teadma, 
et küünlad vajavad tulekindlat alust ja 

peavad olema kergesti süttivatest as-
jadest ohutus kauguses. Samasse ka-
tegooriasse kuuluvad viirukid, millest 
näiteks kuu aega tagasi sai ühes Tal-
linna korteris alguse tulekahju, kui 
viiruki kuum tuhk süütas magamis-
toas padja. Olgem tähelepanelikud ja 
ärgem rikkugem küünlatule hubasu-
sest saadavat rõõmu hooletusest lah-
ti pääsenud tulega.

Toidu kõrbemised
Toidu kõrbemine on suisa igapäeva-
ne teema. Vähe sellest, et teise tuppa 
minnes unustatakse valmiv toit soo-
tuks, mõnikord minnakse koguni ko-
dust ära ja unustatakse toit pliidile. 
Kui põlema süttinud toidu vahetus lä-
heduses on kergesti süttivaid esemeid, 
siis on õnnetus kohal ning sellest an-
nab märku töökorras suitsuandur.

Elekter on meie igapäevane  
elu osa, kuid sellega peab  
olema ettevaatlik
Elektriseadmete juures on kohane rõ-
hutada, et turvalisuse huvides tasuks 
üle vaadata kogu pere nutiseadmete 
laadimise harjumused – neid ei lae-
ta öösel, sülearvutit ei tohi pärast vä-
sitavat kodukontoripäeva unustada 
diivanipatjade vahele ning ka suuri 
kodumasinaid ei panda ööseks tööle, 
hoolimata sellest, et elekter on öösel 
veidike odavam. Üle ei tohi koorma-
ta ka pikendusjuhtmeid ega moodus-

tada neist iseseisvat elektrisüsteemi. Ja 
kui kodu elektrijuhtmestik on vana-
nenud, tuleb mingil hetkel seegi väl-
ja vahetada. 

Küttekoldeid peab  
regulaarselt hooldama
Küttekoldeid on oluline regulaarselt 
ja korrektselt hooldada, sest vastasel 
juhul võib neist alguse saada tulekah-
ju. Kütteperioodi eel ja ajal peab mee-
les pidama, et iga elaniku kohustus 
on hoida hoone korsten ja tahmalõõ-
rid pragudeta ja puhtad. Tahkekütte-
ga elamistes peab lisaks suitsuandu-
rile kindlasti olemas olema ka vingu-
gaasiandur.

Ohutu kütmise meelespea
 Pliiti, maja- või saunaahju tuleb küt-
ta mõõdukalt. Liigkütmine on hoo-
nete süttimise üks levinumaid põh-
juseid.
 Ahi hakkab sooja andma alles siis, 
kui kütmisest on veidi aega möö-
das. Külmade ilmadega küta üks ah-
jutäis kaks kuni kolm korda päe-
vas.
 Ära sulge siibrit liiga vara.
 Ära ehita ise kütteseadmeid, usal-
da see töö pottsepa hooleks. Pott-
seppade kontakte edastab päästeala 
infotelefon 1524. Pottseppade kon-
takte on võimalik leida lehelt   
www.pottsepad.ee.
 Tuhka kogu jahtunult mittepõle-
vasse kaanega ämbrisse ja hoia hoo-
nest ning põlevmaterjalist eemal.
 Ära ladusta põlevmaterjali kütte-
kolde ees ega vahetus läheduses.
 Kui müüritud kütteseadmel esineb 
pragusid või sisse langenud telli-
seid, kutsu kohale kutsetunnistust 
omav pottsepp.
 Ahju peaks kütma kvaliteetse halu-
puuga. Võimalusel (eriti kamina pu-
hul) kasuta lehtpuid. Kui küttekol-
desse visatakse halva kvaliteediga 
küttematerjale (okaspuu, pinnud 

jne), tuleb küttekeha tihedamini 
hooldada.
 Nii kamina kui ka ahju ukse ees 
peab olema tulekindlast materjalist 
kaitse – uksega kütteseadme puhul 
vähemalt 40 cm jagu koldeava ees 
ja 10 cm külgedel ning ukseta küt-
teseadme puhul 75 cm koldeava ees 
ja 15 cm külgedel. Tulekindel ala 
olgu pigem suurem kui väiksem.

Suitsuandur päästab elusid
Töökorras suitsuandur teavitab meid 
tuleohust juba minuti jooksul. See abi-
mees saab meid aga aidata vaid juhul, 
kui ka meie teda aitame: kontrollime 
testnupu vajutamisega anduri korras-
olekut üks kord kuus. Kui aga suitsu-
andur regulaarseid vaikseid piiksatusi 
hakkab tegema, on see märk sellest, 
et on aeg patareid vahetada või toode 
hoopistükkis uue vastu välja vahetada. 

Mitte ainult patareidel, vaid ka an-
duril endal on soovituslik tööiga. See 
on reeglina 3–10 aastat ning seda saab 
kontrollida anduri tagaküljel olevat 
kuupäeva vaadates. 

Kuidas andurit paigaldada
Kui asute suitsuandurit välja vaheta-
ma, tasub järgida seadmega kaasas 
olevaid juhiseid. Suitsuandur tuleb 
paigaldada magamistoa ees asuva toa, 
koridori või esiku lakke – seal avastab 
andur kõigist eluruumi osadest alguse 
saanud tulekahju ning hoiatab maga-
jaid. Lisakaitse saamiseks tasub andur 
paigalda ka magamistuppa ja ülejää-
nud tubadesse. Mitmekorruselises ma-
jas tasub paigalda lisakaitseks vähe-
malt üks suitsuandur igale korrusele. 

2022. aasta algusest on tahkekütu-
sega köetavates hoonetes kohustus-
lik ka vingugaasiandur, mille töökor-
da tuleb samuti regulaarselt kontrol-
lida. Aegunud või rikkis andur tuleb 
kindlasti välja vahetada. Suitsu- ja vin-
guandur on meie kõige odavam elu-
kindlustus!

TALISPORDI HARRASTAMISE VÕIMALUSED 

Nõmme kelgutamise kohad:
 Valdeku park
 Vabaduse park
 Oravamäe park
 Ilmarise terviserada, Sõbra tänava pool-
ne ots
 Jannseni parkmets
 Rännaku puiestee garaažide esine
 Kalda Rõngasjärv
 Kanarbiku tänava ots
 Hiiu staadion
 Kauss
 Vanakas
 Lamekas
 Näituse mänguväljak
 Lauliku küngas
 Hüppetorni tagune
 Metsaveere/Kalda tänav

www.tallinn.ee/et/nomme/talisport-nommel

Nõmme spordikeskus:
 taliujumine
 välisaun
 suusatamine  
 suusavarustuse laenutus
 uisulaenutus

www.sportkeskus.ee

Nõmme lumepark:
 mäesuusatamine
 lumelauasõit
 varustuse laenutus
 koolitused

www.nommelumepark.ee
 
Nõmme uisupark:

 uisutamine
 uisulaenutus

www.uisupark.ee/nomme-uisupark

Tuleohutus algab meist endist
TÄHELEPANU

Kui tunned, et vajad tuleohutustalast 
nõu, siis kutsu koju päästjad. Me aita-
me kindlasti ka anduri paigaldamisega, 
kui sellega ise hätta jääd.

Kodunõustamise saad tellida pääste-
ala infotelefoni 1247 kaudu. Nõusta-
mine on tasuta. Rohkem koduse tule-
ohutuse kohta vaata www.kodutule-
ohutuks.ee ning palu seda kindlasti 
vaadata ka oma pere lastel.

Nõmme spordikeskuse suusarajad.
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KUULUTUSED JA REKLAAM AJALEHES NÕMME SÕNUMID

 reklaamimoodulite hinnad ja suurused leiate   
www.tallinn.ee/nommesonumidreklaam

erakuulutuste avaldamise tingimused   
www.tallinn.ee/reakuulutusteavaldamine

Teenused 
Kogenud puuhooldajad tee-
vad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. Hin-
dame puude tervislikku sei-
sundit. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321, www. arbor-
men.ee. 

Teeme lumekoristustöid, 
sh katustelt. Püsilepingud 
ühistutele. Tel 5676 6151, 
Artur.

Vana kraami äravedu kor-
teritest, ka mööbli demon-
taaž. 1-toaline korter 200.-, 
2-toaline 300.- Keldrid,  
garaažid, majad, suvilad 
kokkuleppel. Tel 5606 9595.

Vannitubade remont.  
Boilerite pistikute paigal-
dus. Ummistuste kõrvalda-
mine. Soodsalt.  
Tel 5850 8713. 

Teostan ehitus- ja remondi-
töid otse omanikule.  
Tel 502 4883.

Elektrik, santehnik, katuste 
värvimine ja kruntimine.  
Tel 501 1413.

Alpinist eemaldab katustelt 
lume ja jää. Lame- ja viilka-
tused. Töötan köitega.  
Tel 5390 3811.

Parandan kõiki õmblusma-
sinaid. Tulen Tallinna ja 
Harjumaa piires kohale. Ga-
rantii. Tel 516 8180, Hillar. 

Santehnik. Elektrik.  
Tel 5850 8713.

Teen teile lihtsamaid ehi-
tus-, paigaldus-, elektri-, 
puu- sanitaartöid. Tasu kok-
kuleppel, olenevalt töö ise-
loomust. Tel 5665 8042.

Nõmme kultuurikeskus
8.01 kl 12–16 Tallinna muuseumipühapäev Nõmme 
muuseumis (Jaama 18). Muuseumi ja Nõmme ajalugu 
tutvustab kultuuriajaloolane Piret Loide. Tasuta!

14.01 kl 18 Ansambel Zorbas – kuumad Kreeka lood 
jaanuaris. Pilet 15.- Jälgi reklaami!

28.01. kell 18 Horre Zeiger Bigbandi tantsuõhtu.  
Pilet 10.- müügil kultuurikeskuses ja Fienta.ee.

3.02 kl 19 Jazz Nõmmel: Ramuel Tafenau kvartett.  
Pilet 10.-, sooduspilet 8.- müügil kultuurikeskuses ja 
Fienta.ee.

17.03 kl 18.30 Kukerpillid – pildis ja helis.  
18.30 kinoõhtu: «Kukerpillide rapsoodia» 
20 Kukerpillide kontsert 
Pilet 20.- (sisaldab kinoõhtut «Kukerpillide rapsoo-
dia» ja Kukerpillide kontserti) müügil kultuurikesku-
ses ja Fienta.ee.

Fuajees 3.1–25.01 Maie-Hele Segerkrantzi maalide 
näitus «Põhjamaa värvid». Tasuta. 

Kultuurikeskus on avatud E-N 15-21, P 12-16 või 
vastavalt ürituste ja huvitegevuse toimumisele.

Nõmme muuseum
8.01 kl 12–16 Tallinna muuseumipühapäev Nõmme 
muuseumis (Jaama 18). Muuseumi ja Nõmme ajalugu 
tutvustab kultuuriajaloolane Piret Loide. Tasuta!
Jaama 18

Nõmme vaba aja keskus
11. ja 25. 01 Juuksur 
11. ja 25. 01 Pediküür 

Registreerimine 672 3125
Valdeku 13

10. ja 24. 01 Pediküür 
Registreerimine 677 8011

Kepikõnnitreeningud igal reedel kl 10. Kogunemi-
ne Nõmme keskuses, Glehni kuju juures. Treener Rene 
Meimer. Käimiskeppe saab laenutada treeneri käest.
Kuu osalustasu 5 eurot. 
Viisi 29

Täpsem info www.nomme.ee

Pääsküla noortekeskus
E -N kl 13-19 
R kl 12-18

Sise-skate-park on avatud: 
E -N kl 13-18.45; 
R kl 12-17.45; 
L 12-18.
Rännaku pst 1

Valdeku noortekeskus
E-R 13-19
Valdeku 13

Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel  
www.nomme.ee või Facebookist.

Rahumäe mängujaam
Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanema-
tega. 

Avatud: E-N kl 11–19 ja R kl 10–17
Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni teater
11.01 kl 19 draama «Tähed hommikutaevas».  
Lavastaja Margus Prangel. Osades VGT näitlejad.

15.01 kl 11 nukuetendus «Põrsakesed Niff, Nuff ja 
Naff». Välja müüdud!

22.01 kl 15 «Salapärane loom». Salme teater.

27.01 kl 19 Improetendus «Kõik on laval».  
Improtrupp Ehatäht.

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

VGT kassa avatud esmaspäeviti kl 12-18.

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.

Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee.

Nõmme Rahu kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Juma-
lateenistustest 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
8.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Mari Vahermägi

15.01 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Meego Remmel

15.01 kl 18 tervikliku tervenemise teenistus www.
tervenemine.ee

Püsiteated: P kl 11 laste pühapäevakool;  
T kl 6.30 meeste hommik;  
K kl 10.30 väärikate hommik;  
N kl 7 naiste hommik;  
L kell 18.00 noorte õhtu.

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine  
www.nbk.ee.

Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.
Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee.

Küttepuud
Müüa kuiv kaminapuu 40 l 
võrgus pikkusega 30 cm, 
hind koos kohale toomise-
ga: metsakuiv 4.-, lepase-
gu 5.-, must lepp 6.-, kask 7.- 
Tel 5363 9579.

Ost
Ostan kasutuseta jäänud 
sõidu-, maastikuauto või 
kaubiku. Võib vajada remon-
ti. Kiire tehing ja vormis-
tamine. Tel 5365 4085 või 
skampus@online.ee.

Ostan nõusid, serviise, ke-
raamilisi kujusid ja seina-
plaate, kristalli, jõulueh-
teid, lauahõbedat, maa-
le, graafikat, II maailma-
sõja aegseid esemeid. Tel 
5552 5584.

Ostan raamatuid, vanava-
ra, erinevaid kollektsioone, 
märke, mänguasju, marke, 
kodutarbeid, kellasid,  
fotosid, kassette jne.  
Tel 514 0618, Andres.

Ostan vanu raamatuid, 
postkaarte, fotosid, maa-
le, graafikat, münte, paber-
raha, mööblit, nõusid, me-
revaigust ehteid, märke jne. 
Tel 5829 9810. 

Muu 
Kimbud, pärjad, seaded, kal-
muhooldus – Suzi Lilled OÜ, 
Rahumäe tee 23. Avatud 
E-R kell 10-15, L-P kokku-
leppel. Tel 5553 0531. Meilt 
on võimalik tellida lillekim-
pe, -seadeid, pärgi erineva-
teks sündmusteks, tähtpäe-
vadeks (pulmad, jõulud, ma-
tused, jne). Ka on võimalik 
tellida pesubetoonist haua-
piirdeid ja -vaase.

ERAKUULUTUSED

VABA AEG

Nõmme lumepargi perepäev 2023
Laupäeval, 21. jaanuaril kell 11–16 toimub Nõm-
me lumepargi perepäev. Üritus on kõigile tasuta. 
Suusanõlval sõitmiseks peab soetama mäepileti.

Terve päeva jooksul toimub põnevaid ettevõt-
misi nagu näiteks maastikumäng lumepargi ter-
ritooriumil ning Nõmme päästekomando, Tal-
linna kiirabi ja Nõmme lumepargi demoesine-
mised. Oma 101. sünnipäeva aastat tähistab ka 
Eesti Suusaliit, kes teeb peoga algust just Nõm-
me lumepargi perepäeval. 

Perepäeval teevad koostöös Nõmme lumepar-
giga oma näidispäästeõppusi Tallinna kiirabi ja 
Nõmme päästekomando ning seda kahel kor-
ral, kell 12 ja kell 14. Päästeõppuse teema on õn-
netusjuhtum mäel. Oled sa mõelnud, mis saab 
siis, kui sinuga peaks mäel midagi juhtuma ja 
omal jõul enam ära ei saa? 

Kell 12 kuni 15 on kõigil huvilistel võimalik 
külastada suusahüppetorni ja nautida Nõmme 
parimat vaadet!

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas 
muudatusi. 

Nõmme lumepargi perepäeva sponsivad 
Taffel, Mesikäpp, Tere ja Nõmme lumepark. Roh-
kem infot leiab ürituse Facebooki lehelt. (NS)

Loe sisse QR-kood: 
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Ingmar Roometsa maalinäitus 
«Vari» galeriis Artrovert 
2023. aasta algab kaasaegse kunsti galeriis Art-
rovert Ingmar Roometsa näitusega «Vari». Väl-
japanek toob vaatajateni 11 tööd noore kunst-
niku kolmest viimasest aastast. 

Ingmar Roometsa sõnul on Varju mõiste pu-
hul tegemist isiksuse poolt hüljatud või vastu-
võetamatute aspektide, meie identiteedi kõigi 
allasurutud osade kogumikuga. 

«Eva Lepik on öelnud, et Vari ei ole hea ega 
halb, ta on neutraalne ja ta äratatakse üles elus 
toimuvate sündmustega. Teatud inimesed ja suh-
ted võivad vajutada meie Varju päästikule. See-
järel käivitub meis osa, millest me ei pruukinud 
varem teadlikud olla. Enamasti juhtub nii, et ei-
tame meile avanenud tundmatut külge endas ja 
teeskleme, et seda pole olemas. Kuid kui jätta 
kõik need agressiivsed impulsid, tabuks peeta-
vad kujutlused, häbiväärsed kogemused, kõlblu-
setud tungid, hirmud, irratsionaalsed soovid, vas-
tuvõetamatud seksuaalihad eitavasse varju, hak-
kavad need alateadlikult meie elu juhtima. Varju 
integratsioon sõltub enese osade täielikust aktsep-
teerimisest,» kirjeldas Roomets oma loomingut. 

«Näitusel olevad teosed võivad esmapilgul mõ-
juda süngelt ja eemaletõukavalt. Nendest pee-
gelduvad hirm, valu ja läbielamised võivad meid 

kõiki ootamatult tabada ning selle kontsentree-
ritud ehedusega võib olla raske silmitsi seista. 
Samas, andmata teostele hinnangut, vaid tun-
netades neid neutraalselt ja rahulikult, saab ka 
vaatajas alata puhastumise ja vabanemise prot-
sess,» lisas Roomets.  

Galerii Artrovert asutaja Siim Raie kommen-
teeris, et uue aasta algus on hea hetk endas puhas-
tumise ja vabanemise protsesse alustada. Ingma-
ri näitus saab selles abiks olla. «Mu jaoks on olu-
line anda võimalus noortele ja andekatele looja-
tele oma tunnetuse ja eneseteostuse väljendami-
seks galerii seintel. Kaasaegne kunst on osa kaas-
aegsest elust ja läbielamistest ning Ingmar teeb 
seda talle omasel ja haaraval moel,» ütles Raie.

Ingmar Roomets on isikupärase naivistliku 
pilgu ja jõulise ekspressiivse käekirjaga noor 
kunstnik. 2019. aastal alustas Roomets õpin-
gutega Tartu kõrgema kunstikooli Pallas maa-
liosakonnas. Samal aastal liitus ta Tartu vanalin-
nas tegutseva Umbra ateljeega ja alustas näitu-
setegevusega. Alates 2022. aastast on Roomets 
ka Tartu kunstnike liidu liige.

Näituse pidulik avamine on 6. jaanuaril kell 
18 galeriis Artrovert (Turu plats 3). Näitus jääb 
avatuks kuni 11. veebruarini. (NS)
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Nõmmel kahes peres elanud
varesepoeg Aadu seikleb taas
ning kutsub sel korral ka kõiki

väikseid lugejaid appi! 
 

Ilmunud on Varesepoeg Aadu
nuputamisvihik!

 
Vihikust leiad värvimist, lahendamist

aga ka vahvaid mänge
ning nukuteatri! 

Psst! Minu vihik on saadavalinspirationbooks.ee veebipoesning hästivarustatud
raamatukauplustes!

Just!
Ja meie seiklustest saad

täpsemalt lugeda raamatust
"Varesepoeg Aadu seiklus"

Riiete, vaipade ja pehme  
mööbli keemiline puhastus.

Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821 

☞  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
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meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT ja EHITUS 
100% tervikliku lahendusena

LUMEkoristus
LUME eemaldamine 
   katustelt
JÄÄPURIKATE 
   eemaldamine
LUMEvedu

LUMEkoristus
LUME eemaldamine 
   katustelt
JÄÄPURIKATE 
   eemaldamine
LUMEvedu
   eemaldamine
LUMEvedu
   eemaldamine   eemaldamine   eemaldamine   eemaldamine
LUMEveduLUMEveduLUMEveduLUMEvedu

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

Nõmme linnaosa on Tallinna üks rohelisemaid linnaosi,
kus elavad seltsi- ja kultuurielu armastav inimesed. 
Kultuurikeskuse juhina saad anda oma panuse selle

väikese linnaosa kultuurilisse arengusse. 
Sinu roll on korraldada kontsert-, meelelahutus- ja

huvitegevuspaiga tööd. Sul on võimalus luua ja
kujundada

keskuse tegevust, mille kaudu pakkuda kogukonna
liikmetele

meeldejäävaid ja kordumatuid hetki ning kirkaid
emotsioone. Sa oskad seada suuri eesmärke ja juhtida

efektiivselt asutuse finantsilist poolt.
Usaldame Sinu kätesse peagi 100. aastaseks saava

hoone, selle haldusalased tegevused
ning väikese, toreda ja tööka meeskonna. 

Anna endale võimalus olla tegus ja loov, et anda
lisaväärtust olemasolevale.

direktorit

Nõmme Kultuurikeskus 
ootab oma meeskonnaga liituma 

loovat ja tegusat 

Kandideerimine kuni 16. jaanuarini 2023.


