
Aasta kõige-kõigemad 

� Aasta õppija – Karmen Kuusik 
(kabering); 

� Aasta õpetaja – Eva Luure       
(loodus- ja kunstiõpetaja); 

� Aasta üritus – animatsiooni 
koostööprojekt (õpetajad Krista 
Kõrvits ja Robi Pärnik);                                                       

� Aasta grupp/huviring – Urve 
Keskküla tantsuõpilased.

Eriauhinnad: 
� Aleksander Galaktionov –                           

Aasta innovaatiline õpetaja (Taekwondoo);
� Lada Mehikas – tähelepanuväärse 

pühendumusega loodusmaja kollektiivi 
hoidmise ja toetamise eest;

� Evelyn Toom – põnevad loodusloo järje-
jutud, mida kajastati koduleheküljel, laste-
saates „NOVA” ja „Nõmme Sõnumites”.

ÕNNEKS ON NÕMME HUVIKOOL!

22.veebruar 2022Avaldatud huvikooli                                  aasta juubeli puhul. 

NÕMME HUVIKOOLI SÕNUMID

Aasta õppija Karmen Kuusik. Aasta innovaatiline õpetaja 
Aleksander Galaktionov.

SAAGE TUTTAVAKS! 

ÕPILASE LUGU: Omar Nisamedtinov 

Omar endast: 
ulle meeldis juba väikesest peale Mkitarrimäng. Mu isal oli kodus paar 
kitarri. Teises klassis, vist aastal 

2015, otsustasin proovida kitarri õppida ja 
vanemad leidsid Nõmme Huvikooli ning 
laheda noore õpetaja. Huvikool asus ka kodule 
lähedal ja teadsin, et see on tore koht, kuna 
olin käinud seal prooviringides. 

Minu õpetajaks oli Romet Osipov. Päris esi-
mest kohtumist temaga ma ei mäleta, aga 
tunnis oli alati põnev ja sai ka nalja. Rometi 
õpetamisstiil sobib mulle ja ta suhtub minusse 
alati nagu võrdsesse. 

Lisaks kitarrimängule tegelen ka kergejõusti-
ku ja rattasõiduga. Kitarrimäng on väga hea 
stressimaandaja ja tänu sellele on mul ka 
koolis muusikatundides lihtsam. Pigem soo-
viks vahel rohkem kitarri mängida aga sageli 
on muid kohustusi liiga palju. 

Mäletan, kuidas sain oma teise kitarri. Õppe-
aasta oli just lõppenud ja esimene kitarr oli 
mulle juba väike. Pärast õppeaasta lõpukont-
serti sõitsime vanematega kodu poole ja ühes 
parklas peatas isa auto ja teatas, et tal on mulle 
üllatus. Ta avas pagasiruumi ja nägin seal enda 
uhiuut kitarri. Mul oli selle üle väga hea meel 
ja see motiveeris mind ka suvel kitarri mängi-
ma.

Mulle väga meeldib Jimi Hendrix ja olen käi-
nud ka erinevatel kontsertidel. Eriti mulle 
meeldis Al Di Meola esinemine. 

Kitarrimängust loobuda ma pole kunagi taht-
nud. Ainult solfedžo tunnid on minu jaoks 
natuke rasked olnud. Kodused toetavad mu 
kitarriõpinguid väga ja pigem tuletavad meel-
de, et ma ikka harjutaksin. Õpetan vahepeal ka 
isale noote. 

Tänu õpetaja Rometile on kitarritunnist kujune-
nud tund, millest ma pole nõus loobuma ka siis, 
kui on keerulised ajad või muud tegevused ja 
ahvatlused elus. 

Omar Nisamedtinov – õpilane, kes on õppinud Romet Osipovi kitarriklassis selle 
loomise algusest peale. Käinud seal juba 7 aastat ja selle aja jooksul arenenud 
arvestatavaks kitarrimängijaks. Andekas, töökas ja kohusetundlik!

Omar Nisamedtinov ja Romet Osipov.

Looduslugude kirjutaja 
Evelyn Toom. 

Loodusmaja „ema” Lada Mehikas.

Nr. 1

Urve Keskküla tantsulapsed.

Tublisid õpetajaid, õpilasi ja huvikooli tegemisi on väga palju ja ülimalt raske oli 
valida just seda kõige-kõigemat. Oma panuse nominentide esitamise osas andsid 
mitmed ja žürii otsuse tulemusel on meil hea meel esitleda 2021 aasta tegijaid:

https://www.youtube.com/watch?v=woNsxgQZ5H4
https://www.youtube.com/watch?v=woNsxgQZ5H4
https://www.youtube.com/watch?v=woNsxgQZ5H4


JUHTKIRI Hele LEEK-AMBUR, direktor

Ü
e õppeasutuse kontekstis on 70 tegutse-
misaastat omamoodi märgiline vanus – 
see on piisavalt väärikas number, mis 

räägib Nõmme Huvikooli kirjust ajaloost:             
70 aasta jooksul on asutud  erinevates majades, 
kantud paarikümmet isemoodi nime ning 
elatud üle mitu riigikorra muutust. 

70 – see on piisavalt ambitsioonikas number, 
mis võimaldab positiivselt ja innovaatiliselt 
pilku tulevikku suunata. See on märgiline 
vanus, pakkudes täna üle 800 huvilisele 36 
põnevat huviringi, mida juhendavad 50 fantas-
tilist õpetajat. Need on tulemused, mida on 

lihtne loendada ja mis alluvad 
mõõdetavusele ning on 

võrreldavad. 

Siiski ei allu meie senise 
tegevuse kõik viljad 
loendamisele... Ma olen 

veendunud, et meie 
kooli suurim väär-

tus seisneb huvi-
koolis töötanud 
ja töötavates ini-
mestes, kes on 
andnud huvi-
koolile läbi 
aegade kestva 
hinge.

Kuivõrd tänasel haridusmaastikul sulanduvad 
ühte nii õppijad, õpetajad, lapsevanemad kui 
ka koostööpartnerid, siis me kõik oleme jaga-
mas sarnast kirge – iga laps on andekas ja iga 
õpetaja professionaal ja fanaatik selle sõna 
kõige paremas tähenduses ning meid kõiki 
ühendab üks ühine nimetaja – osadus ja 
hoolivus. Just selles protsessis on huvikoolil 
eriline roll ja väljakutse – tuua kokku kõik 
need sarnast kirge ja osadust jagavad inime-
sed, et pakkuda meie noortele motiveerivat 
huviharidust. 

Kuigi meie juubeliaasta keskmes on aukartust 
äratav 70 tegevusaastat, markeerides Nõmme 
Huvikooli katkematut tegevust alates             
1952. aastal Kersoni villasse asutatud Pionee-
ride Majast, ma täna ajaloost ei räägi. 

Tunnistan, et huvikooli juhtimine tervikuna 
on igale juhile au ja väljakutse! Huvikool, 
millest õhkub eneseteadlikkust, omal moel 
ehk elitaarsust ja elegantset üleolekutki, 
tekitab huvi, pakub intriigi ja kõneainet ning 
annab põhjust soovile sarnaneda parimatega. 
Ja miks ka mitte, kuivõrd Nõmme Huvikooli  
tuntus, populaarsus ja tunnustatus on midagi, 
millest on kõnelenud aastaid iseenese eest nii 
õpilaste saavutused erinevatel konkurssidel ja 
võistlustel, rääkimata sellest, et igas selts-
konnas, kus viibima juhtute, on suure tõenäo-
susega alati keegi, kes teab kedagi kes on 
olnud seotud Nõmme Huvikooliga.   

Elades pidevates muutustes, eeldab see muu-
tusi ka meilt, nii pakutavate huviringide vald-
kondades, sisus kui ka vormis. Ma siiralt loodan, 
et me suudame nende muutustega kaasas käia 
ja võimalusel sammuke-paar ka ees olla, 
olemaks kindel, et meie tegevuse mõjul 
tunnevad ka edaspidi meie õpilased end 
õnnelike, tarkade, edukate ja andekatena. 

KOOMIKS
„Eesti Vabariik 104” Joonistas Meril Seppik, kaasautorid Triinu Põld ja Melissa Pearl Strevens (siidimaali huviringi õpilased). 

           Ma olen veendunud, et     
       meie kooli suurim väär-

tus seisneb huvikoolis tööta-
nud ja töötavates inimestes, 

kes on andnud huvikoolile 
läbi aegade kestva hinge.

Juubeliaastat tähistame me uhkelt! Korraldame 
kogu aasta jooksul põnevaid üritusi ja kutsume 
kõiki neist osa saama. Just täna tunnustame 
õppeaasta parimaid õpilasi ja õpetajaid. Oleme 
nende üle ääretult uhked! Ja just täna hoiad Sa 
käes meie juubeliaasta eriväljaannet nr 1 – 
Nõmme Huvikooli oma ajalehte. Sünnipäeva 
peame novembrikuu esimesel nädalal piduliku 
etendusega ja vilistlaste peoga, kuhu on oodatud 
kõik meie sõbrad. 

Mõnusat lugemist!

„



AASTA ÕPETAJA: Eva Luure 

Kolleeg Virge Pütsep: 
„Ta saabub käed kotte ja karpe täis. Juuksed 
veidi sassis. See sobib Evale! Ta maandub mu 
valvelaua ette tugitooli seljatoele. Üks tema 
sokk on ühest ja teine teisest paarist. Siis 
teatab ta säravate silmadega: „Sa ei kujuta ette, 
mida me lastega tegime!”. Ja tõesti ei kujuta!  
Tõsi see on, et ma ei suuda kunagi ära arvata, 
millised fantastilised mängud, matkad, 
näidendid, näitused, laagrid ja öölaagrid neil 
parasjagu käsil on. Eva teeb ja korraldab oma 
ettevõtmisi alati kogu hingest põledes ja 
mõeldes iga üksiku lapse peale oma grupist. 

Need kolm aastat, mil ma teda tunnen, on 
mind õpetanud mitte imestama ka kõige 
kummalisemate soovide üle. „Kas sul 
tabalukke on?, aga klaaspurke?, pappkaste?”. 
Nendest sünnivad kõige imelisemad mängud – 
aardejaht, tunnelid, laternad, golbergi 
masinad ja palju muud. Piiriks on fantaasia! 
Varsti hakkavad saabuma Eva õpilased. Neil on 
täpselt see sama sära silmis. Huvitav… see vist 
on nakkav! Eva klass on täis kõikvõimalikke 
laste meisterdatud asju – nukuteatri jaoks 
isetehtud nukud, joonistused, keraamika, isegi 
keraamilised seinaplaadid taimenimede ja 
piltidega. Lapsed tunnevad selle kõige keskel 
end väga mugavalt. Kui Eva lapsed on majas, 
on tavaliselt möllu ja jooksmist palju. 
Kasutada on nii klass kui teatrisaal. Naer, kisa, 

kära, laulmine, näitlemine, meisterdamine, 
ajurünnakud – kõik nii nagu olema peab, et 
elu oleks vahva ja arendav. Vahel Eva ka väsib. 
Nagu väike mänguasi, mille aku tühjaks 
hakkab saama. Evat on päris lihtne laadida. 
Hea sõna ja väike kallistus aitab jälle patarei-
sid täita. Ja jälle ta silmad säravad! Selline on 
meie Eva! Südamlik, armas ja alati uutest 
ideedest pulbitsev.”

Kolleeg Kadri Mägi: 
„Eva on üks nobejalgsemaid täiskasvanuid, 
keda ma olen kohanud. Oma õpilastega tunde 
tehes on ta läbi fotokaamera silm-kõrv-ees- 
taga – rõõmsat peegeldust pakkuvad fotod ja 
filmikaadrid on üsna iseenesestmõistetav osa 
tema tööst ja toimetustest. Kui ma oleksin 
laps, siis sellised tunnid tunduksid maailma 
kõige lahedamad ja põnevamad – huvitavad 
ideed, mis aitavad ennast ja maailma avasta-
da, samas hulgaliselt loovust ja üksteisega 
arvestamist pakkuvad. Eva kirev ja rikas sise-
maailm pulbitseb katsetamis- ja avastamis-
rõõmust ning tema tugevus on soov seda 
rikkust lastega jagada. Usun, et Eva suudaks 
ka täiskasvanud sama mõnusalt ja lapselikult 
lustima panna, kui nad seda vaid ise soovivad. 
Seda, kui varjunditerikas võib maailm tema 
silmade läbi paista, annavad aimu Eva fotod ja 
kunstitööd ning õpilaste käe ning südame läbi 
valminud looming.

Vilistlane Grete Morel:
„Sellist õpetajat, nagu Eva Luure, ei kohta sageli. 
Eva õpilased ei nimeta teda vaid õpetajaks, vaid 
ka sõbraks. Ta on alati valmis laste loovusele 
kaasa aitama, iga pöörase idee elluviimist toeta-
ma, jäädes tihti kõvasti peale tunde veel klassi, 
kui näeb, et laps on tööhoos.

Tema ringides on saadud unustamatuid kogemusi 
laagrites, kus ootasid ees uued elamused, pann-
koogid ja öised pasteerimised ning matkadel, kus 
tal oli alati mõni uus õpitud tarkus rääkida, mille 
toimimist sai esmakordselt koos proovida.

Tema ringi tulles tundsin vabadust, mida mulle 
mujal pole antud. Eva vaimustus minu hoolivus-
tundest, minu matkamistest ja see oli ootamatu, 
see oli miski, mis polnud ühelegi teisele õpetajale 
varem meeldinud või silma jäänud. Eva märkab 
väikeseid unikaalseid omadusi laste juures ja 
paneb nemadki neid omadusi tugevusteks 
pidama.

On suur rõõm tunda inimest, keda pean oma ees-
kujuks tema mõistmise, lapseliku lusti ja heataht-
likkuse pärast.”

Direktor Hele Leek-Ambur: 
„Milline on õpetaja Eva? Eva on õrna hingega ja 
tugeva väega, hullult ettevõtlik ja kõige toimekam 
õpetaja, kes on valmis õpilaste heaolu nimel 
kasvõi lendamise ära õppima või täiesti tasuta 
läbi nõelasilma pugema. Ta on igale huvikoolile 
sobivaim õpetaja, sest heas mõttes huvihariduse 
„narkomaan” on kõigi direktorite unistus. 

Ta suudab iga õpilase jaoks olla kohal, toetav ja 
probleemide osas osavõtlik. Ta oskab õpilasi 
kuulata ja nende elust osa võtta ning seda üldsegi 
mitte tühja sõnaga. Tema tunnid ei ole mõõdeta-
vad tunniplaani või ainekavaga – nendest piiri-
dest on ta tunnid täielikult üle. Veel väärtuslikum 
kui tema huviring, on see, et ta pakub noortele 
paremaks saamise võimalust läbi katsetamiste, 
küsimiste ja uurimiste. Meisterlikumaks saami-
ne, oskuste arendamine, asjadele päriselt mõtle-
mine – just sellistele õpieesmärkidele on Eva 
tunnid suunatud. Eva on väega õpetaja, sest tema 
õpilased tunnevad ennast teistega seotute, 
kompetensete ning autonoomsetena ehk moti-
veeritutena. Täpselt sellist õpetajat huvikooli 
direktor armastab, jumaldab, tänab ja tunnustab!

TEISED EVAST :
Aasta õpetaja Eva Luure.

HUVIKOOLI PÕNEVAD PERSOONID 

VAATA KÖÖKI Meta TULYAKOVA, käsitöö ja kodunduse huviringi õpetaja 

Porgandikook sufleekreemiga
Kreem: Vahusta mikseriga 300 g kondens-
piima koos 150 g võiga. Eraldi vahusta mikse-
riga 2 munavalget. Sega massid omavahel 
lusikaga. Pane 15 minutiks külmkappi.

Koori ja riivi peene riiviga porgandid. Sega 
sulatatud võiga. Sega omavahel kuivained.

Vaja läheb: 3,5 dl nisujahu, 2 dl suhkrut
150 g sulatatud võid, 3 muna, 350 g porgandit, 
1 tl soodat, 1 tl küpsetuspulbrit, 0,5–1 tl vanilli-
suhkurt.
Lisada võib: 50–70 g rosinaid, 50 g kreeka 
pähkleid, 1,5 tl kaneeli, soola.

Vahusta munad suhkruga kohevaks vahuks, lisa 
porgandid ja viimasena kuivained. Sega 
ühtlaseks. Vala võiga määritud koogivormi (d 24 
cm). Küpseta 180-kraadises ahjus u 40 minutit. 
Lase koogil jahtuda ja siis vala peale kreem. 
Pane paariks tunniks külmkappi. 
Head isu!

Vaata YouTube's

https://www.youtube.com/watch?v=5X6r_eMnfJY


hel aastal (vist neljandas klassis), pandi 

Ümind koolis pikapäevarühma, aga et 
koolimajas oli ruumipuudus, paiknes 

rühm Pioneeride Majas. Nii jõudsingi mõnel 
hommikul sinna esimesena, kui aknad olid 
veel pimedad, ootasin ukse avamist, ja olin 
majas seni, kuni tuli pärast lõunat teises vahe-
tuses toimuvale koolitööle minna. See maja 
lummas mind, siin oli midagi hoopis teist-
sugust, eripärast, lausa lossilikku. 

Hakkasin sisse piiluma ka ustest, mille taga 
tegutsesid erinevad ringid. Oli näiteks fanfa-
ristide ja trummarite ring, kus õppisin puhu-
ma ja taguma „Äratust“, „Kogunemist“, 
„Häiret“ või „Öörahu“. Oli vist ka matka-      
tarkuste ring, igatahes mäletan ennast olevat 
saanud lõkkemeistri ja telgipüstitaja rinna-
märgid, samuti on meeles treeningud matka-
telgi ülespanemises – see võttis neljaliikme-
lisel meeskonnal lõpuks aega alla ühe minuti. 

Mudellennunduse ringis käisin vaid paar 
korda, samuti automudelismi ringis ja raadio-
amatööride ringis, mõnda aega käisin ka 
tüdrukute käsitööringis, õppisin koos plika-
dega tikkimist ja heegeldamist. Ühel aastal 
toimis keldriruumis ka puutööring ja see 
mulle meeldis; õppisin siin saagi, peitlit ja 
höövlit kasutama ja kui õigesti mäletan, siis 
tegin endale ise valmis höövli puitosa. Sõber 
Toivo tegi igatahes köögilaua, tassisime selle 
veel üheskoos tema koju.  

Kõige olulisemateks kujunesid minu jaoks 
aga näitering ja foto-kinoring. Näiteringi 
sattusin ma õige juhuslikult. Nimelt ütles 
pinginaaber Tiit maikuus, et varsti korraldab 
Pioneeride Maja jalgsimatka telkimise ja 
ööbimisega ning tulgu ma koos temaga 
näiteringi, siis saan ka matkale. Nii ma 
tegingi ja matkale saingi – vantsisime 
Klooga-Rannast jalgsi Keila-Joale, panime 
telgid üles ja laulsime lõkke ääres pioneeri- 
ning lorilaule; hilisõhtul pugesime aga umbes 
kümnekesi, poisid-tüdrukud läbisegi, ühte 
telki, kus rääkisime anekdoote ja õudusjutte. 
Mina olin selles pundis kõige noorem, aga 
selles telgis tundsin ma äkki, et tahan väga 
sellesse kampa kuuluda ja järgmisel sügisel 
läksingi taas näiteringi.

Mulle meeldis väga meie juhendaja Maie 
Kilgas – kaunis ja särav naisterahvas – ja 
samuti see, mis näiteringis toimus. Ma sain 
sealt esinemisjulgust ja -kogemust ning 
avastasin, et mulle meeldibki esineda, tahan 
olla tähele pandud. Andsime paar etendust 
(„Kääbusnina“, „Lumepall“) ka Nõmme 
kultuurimaja laval koos täiskasvanud näitle-
jatega ja kui vanemaks sain, hakkasingi kaasa 
lööma Nõmme kultuurimaja näiteringis ning 
ka rahvateatris „Noorus“. Kutselist näitlejat 
minust siiski ei saanud, kuid Maie Kilgase 
õpetatud hääleharjutused, kõnetehnika, 
lavaline enesetunne jms on mulle hilisemalt 
kulunud vägagi marjaks.

Keldris asuval fotoringil oli maja läänetiivas 
omaette sissepääs, see oli justkui iseseisev üksus. 
Käisin seal kindlasti juba 1963. a sügisel, kui 
ringijuhiks tuli nakatavalt innukas Vello 
Veskaru. Ta oli noor mees, kes tahtis ka ise 
igasuguseid uusi asju proovida. Nii hakkasimegi 
tegelema tollal uudse värvifotograafiaga, ise 
elevil, et kas tuleb välja või mitte. Kord läksime 
kahekesi linna, et teha Võidu väljakul värvi-
fotosid öisest Tallinnast. Filmi tundlikus oli           
1 DIN ja säriaeg 15 minutit. Väga vahvad näituse-
pildid tulid, mis kingiti hiljem väliskülalistele. 
Sageli lappasime fotoajakirju, analüüsisime 
piltide kadreeringut ja kompositsiooni, katse-
tasime üht-teist ka ise. Tänaseni on meeles 
niisugused fototehnikad nagu solarisatsioon või 
isoheelia. Tegime ka lühikesi mängufilme nii         
8 mm kui ka 16 mm kaameraga, samuti paar 
animafilmi. Vello juhendas fotoringi kaks aastat, 
aga me käisime läbi ka edaspidi ja meie sõprus 
kestab tänaseni. Fotoringis sain tuttavaks ka 
Eero Spriidiga, kes kakskümmend kolm aastat 
hiljem lavastas Noorsooteatris mu näidendi 
„Tühivaim“, samuti hilisema näitleja Urmas 
Kibuspuuga – temaga me aina nokkisime 
teineteise kallal, sõbralikult, ent siiski. Seega 
sirgus fotoringist näitlejaid, ent küllap tuli ka 
näiteringist mõni fotograaf.

Fotovärk võimaldas ka natuke taskuraha teeni-
da: siin sai ümber pildistatud ja paljundatud 
fotosid biitlitest, mis läksid koolis kaubaks 
hinnaga kümme kopikat tükist. Vellost järgmise 
fotoringi juhendaja ajal, kelle nimi on kahjuks 
meelest läinud, olin talle vahel laboris abiks 
suurema hunniku pulma- või matusepiltide 
tegemisel. Ükskord sain öise laboritöö eest 
kümme rubla ja mu ema hakkas kahtlustama, et 
mille eest ikkagi – pidin siis teda pikalt veenma, 
et täiesti aus haltuura, ei miskit halba. 

Haltuuraks nimetati tollal igasugust mitteamet-
likku ja rahaga tasustatud tööd ning see oli üld-
levinud, kuid keelatud. Poisiohtu fotograafina 
käisin ka ise haltuurakorras pildistamas vähe-
malt ühtedel matustel ja kahes pulmas. Kasuta-
sin selleks fotoringi fotoaparaati ja välklampi 
ning ka pildid tegin valmis fotoringi laboris. 
Juhendajad vaatasid asjale läbi sõrmede. Olin 
pioneerieast juba ammu väljas, kui tulin vahel 
ikka veel fotoringi, et tollase juhendaja Toivo 
Kalvikuga kasvõi niisama juttu puhuda – isata 
sirguva noorukina oli mulle vägagi vaja vane-
maid sõpru.

Võib-olla on mu mälu selektiivne, kuid tagant-
järgi pioneeride majale mõteldes tuleb minusse 
hea ja soe tunne. Ma polnud mingi musterpoiss, 
vastupidi, minuga käis kaasas üksjagu pahandu-
si, kuid huviringide uksed jäid mulle alati ava-
tuks ja see tegi mulle kindlasti head. Ei ma tea, 
milliseks oleks käänanud mu elutee, kui ette 
poleks jäänud Nõmme Pioneeride Maja.

Maja, mis jäi mulle ette
HUVIKOOLI PÕNEVAD PERSOONID 
Vladislav KORŽETS, vilistlane:

1961. aasta sügisel  ja selle puhul kuulutas Nikita sain ma kümne aastaseks
Sergejevitš Hruštšov, et kahekümne aasta pärast jõuame kommunismini. Mulle 
see jutt meeldis, igavesti vahva värk. Kuuekümnendate esimesel poolel, mida 
hilisemalt nimetati sula-ajaks, olid minu päevad üsna tihedalt seotud Nõmme 
Pioneeride Majaga. 

Poiss ära kord uulitsalt plagas,
ja uulits sai vihaseks, aga
ei saanud ta jõmpsikat kätte – 
Pioneeride Maja jäi ette.

Vladislav Koržets (vasakul).

Lõi trummi ja pasunat puhus
see maja ja käis selle kõhus
pioneeritöö tohuvapohu
ja kommunism kangastus õhus.

Poiss rätiku kaela siis sõlmis
ja oligi „alati valmis“.
Ei kätte saand poisikest uulits,
ei kätte saand uulits, ei miilits.

Ei rõkata enam fanfaarid,
meist saanud on moorid ja vaarid.
Üks vanamees uulitsal kõmbib
ja kepiga sillutist tongib. 



Nõmme Huvikool 
tunnustab ja tänab
On aeg vaadata tagasi möödunud aastale ja teha kokkuvõtteid säravamatest 
sündmustest ja tublimatest tegijatest. Nii meie õpilased kui ka nende juhendajad 
on silma paistnud nii andekuse, toreduse, vapruse kui ka sihikindlusega. Võime 
nende kõigi üle uhked olla ja tegemistele kaasa elada! 

Lennumudelism
ennumudelismi õpilane Aksel Karu Lesindas meid kahel maailmakarika 
etapil Horvaatias! Tegu on tema esime-

se lennutamise aastaga, seega on tulemused 
eriti muljetavaldavad! Samuti tasub jälgida 
lennunduses Rasmus Orukivi ja Sander 
Orukivi tegemisi. Nad on silma paistnud 
ehitusoskuse ja järjepidevusega. Vennad on 
väga tähelepanelikud ja abivalmis, olles 
trennis toeks ka noorematele. Sander jäi        
F1G-s napilt neljandaks. Sel aastal loodavad 
nad ka Eestist välja võistlema minna. Kõrget 
lendu!

Malering
Väga palju edu saavutasid sel aastal ka male 
meistriklassi osalised. Aaron Rajandu võitis 
neljal erineval Eesti U12 noorte 2021. aasta 
meistrivõistlustel kolm kulda ja ühe pronksi! 
Väga sihikindla ja pideva tööd tegid ära Erik 
Leito, Alfred Kidron ja Akira Kivi. Järje-
kindla malemängu oskuste arendamise tule-
museks on neil ette näidata edukad esinemi-
sed malevõistlustel.

Kabering
Karmen Kuusik – Noorte MM, dets 2021 
Poola 4. koht (3–5 koha jagamine) kuni 16a;  
Eesti naiste meister 2021 rahvusvahelises 
kabes; Eesti meister kadetid – kõik rahvus-
vaheline kabe.
Emilia Kello – Noorte MM, dets 2021, Poola 
8. koht (8.–10. koha jagamine) kuni 13a; Eesti 
naiste MV II koht vene kabes; Eesti meister 
kadettidele vene kabes; Eesti meister 
minikadett – rahvusvaheline kabe; ESL Jõud 
Meistrivõistlused – I koht (neiud).
Priit Lokotar – Noorte MM, dets 2021, 
Poola, 5. koht (5.–10. koha jagamine) kuni 13a; 
Eesti meister minikadetid (rahvusvaheline 
kabe), Eesti meister juuniorid (vene kabe), 
ESL Jõud Meistrivõistlused – I koht (noor-
mehed).
Hans Robert Kannukene – Eesti meistri-
võistluste I koht, juuniorid.
Robert Antoi – Eesti meistrivõistluste II 
koht, juuniorid.
Kevin Kurik – tulnud viiel korral Eesti 
noortemeistriks erinevates vanuseklassides. 

Koerasõprade ring
Koerasõprade ringi neiud Arianna Vernik, 
Liis Alver ja Nora Laanesaat on aasta 

jooksul osalenud stabiilselt kõrgel tasemel 
vabariiklikel, Eestis toimunud rahvusvahe-
listel ja lähiriikides (Läti, Leedu, Soome) 
toimunud rahvusvahelistel välimiku näitustel. 
Arianna tuli rahvusvahelise tiitlinäituse Eesti 
Võitja 2021 (12.09.21)  junior handler võistluse 
oma vanuseklassi võitjaks ja üldvõitjaks. 
Arianna, Liis ja Nora on innustavaks 
eeskujuks noorematele, tegutsedes läbi aasta 
üritustel, õppereisidel ja laagrites vabataht-
like noortejuhtidena.

Tantsujalad
Emma Britta Genergard on tohutu töökuse 
ja pühendumusega balletiõpilane, kes on ees-
kujuks ka teistele. Ta esindas Nõmme Huvi-
kooli, esinedes Pääsküla kooli jõulukontserdil. 

Täname ka meie liikumisrühma õpilasi, kes 
esindasid Nõmme Huvikooli juulis toimunud 
Eestimaa võimlemispeol „Kingitus”. Aitäh 
Alexsandra Arusaar, Miia Monica Jõgis, 
Anete Külaots, Doris Kullamaa, Kerttu 
Liis Vaga, Klaara Miia Rannik, Krislin 
Leetberg, Marta Ehasalu, Mona Vilms, 
Franka Vilms, Frida Vilms, Helda Marleen 
Neppo, Inger Madleen Peäske, Jasmin 
Põldnurk, Kristili Victorie Eelsaare, 
Melinda Leisner, Simona Sell, Paula Piisel, 
Rose Marie Sentifolie!

Kontsertetendus
Festivalil „Mitmus” saavutas Liisu Laane-
maa klaveriõpilaste konkursil teise koha. 
Kristel Jõela mängis Nõmme Rahu kirikus 
advendikontserdil keelpillikvartetis oma 
soolot. Anu Kirikal tegi salsas väga vapra 
ülesastumise duona. 

Multimeedia 
Arvuti- ja meediagrupi noored andsid suure-
pärase panuse animatsiooni koostööprojekti. 
Üheskoos aega ja vaeva panustades loodi 
animatsioone ja helindati neid. Aitäh Sigrid 
Ojala, Mereli Moondu, Meribel Moondu, 
Linda Lehtmets, Kärt Maiste, Astrid Sang, 
Karl Kuri, Andres Juht, Erin Kaup, Hanna 
Post, Tristan Luide ja Isabel Umal. 
Animatsioon on on täna nähtav ka huvikooli 
YouTube kanalilt. 

Osavad näpud
Õmbluskursustel on märkimisväärsete tule-
mustega silma paistnud Aveli Jänes, Hanna-

Brita Koppelmaa, Kreete Jaaksaar, Anu 
Pormeister ja Anneli Terep. Ka keerulisemad 
tööd on suurepäraselt tehtud! Täiskasvanute 
õmbluskursustel väärib tunnustust Helen 
Esinurm. 

Juba kuus aastat on kauneid siidimaale 
maalinud ning selles vallas palju arenenud 
Meril Seppik, Melissa Pearl Strevens ja 
Triinu Põld. Nad on alati korralikult kohal ja 
suhtuvad töösse tõsiselt. Lisaks algatasid nad 
ka toreda koomiksite joonistamise. 

Puutööringis on eriti silma paistnud Konrad 
Kask ja Kerret Nuka. Konrad on eriti tubli 
õpilane, kes püüab teha oma tööd juba kõrgel 
tasemel. Tema tööd on ilusad, korralikud ja 
võib öelda, et „täiskasvanu tasemel”. Kerret on 
silmapaistvalt püüdlik poiss, kes naudib 
puutööd ja valmistab puidust suurepäraseid 
asju.

Kunsti- ja käsitööringis kiidame püüdlikke, 
andekaid ja tublisid õpilasi: Emma Lotta 
Kaun, Laura Liis Saar, Andris Simuste, 
Leonhard Vahter ning Olivia Nurming.

Söejoonistuse ja maalimise kategoorias 
soovime tunnustada õpilasi, kes on osalenud 
vabatahtlikuna kunstiprojektides, mida 
huvikool on jaganud avalikkusele. Aitäh, et 
näitate üles püsivust huvikoolis õppimise 
vastu!

Muusika
Juba seitse aastat, Romet Osipovi kitarriklassi 
loomise algusest peale, on väga kohusetundli-
kult tundides osalenud andekas Omar Nisa-
medtinov. Pideva töö ja pühendumise tule-
musel on Omar kitarrimängus väga tublisti 
arenenud. 

  
Rõõm on tõdeda, et mitmed meie toredad 
õpetajad on alustanud meie juures juba ammu 
alles õpilastena. 

Laura Ehin osales aastaid Malle looduse-
sõprade ringis, omandas vahepeal hariduse 
Räpina Aianduskoolis ja asus sel sügisel 
loodusmajas tegutsema esimese oma loodus-
ringi juhendajana. Sandra Gaškov osales 
aastaid loodusmajas Lada koerakasvatajate 
ringis, omandas vahepeal bioloogia magistri-
kraadi ja asus sel sügisel Nurme majas tegut-
sema algajate koerasõprade ringiga. 

„Ise tehtud, hästi tehtud” ehk parimad 
õpetajad on need, kes ise huvikoolis kasvanud 
ja oskavad huviharidust vääriliselt hinnata.

PARIMATEST PARIMAD

https://youtu.be/-cYktV-MI6s


Nõmme Huvikoolis on kogu aeg miskit 
põnevat toimumas. Eriti hoolsalt tasub 
sündmuste kalendrit jälgida meie 
juubeliaastal, sest meil on plaanis nii mõnigi 
äge üritus. Tulemas on näiteks:

22.02
„Huvikool tunnustab” –  pidulik vastuvõtt

25.02–26.02 
Eesti Karikasarja II etapp 
juhtrajamudelismis

NUPULA 

Vastused saata 
nommehuvikool@
nommehuvikool.ee. 
Õigesti vastanute 
vahel loosime välja 
lustlikud auhinnad. 

KATSETA KODUS Evelyn TOOM, Loodusmaja õpetaja 

Urmo ILVES, kabeõpetaja

Teo teekond Täht

Sul on vaja: läbipaistvat topsi või klaasi, 
toiduõli, vett, toiduvärvi kihisevat tabletti 
(näiteks multivitamiinitablett vms).
Tee nii:
� vala pool topsi õli täis;
� lisa vett, nii et klaasi äärest kahe sõrme jagu 

puudu jääb;
� lisa 5 tilka toiduvärvi;
� lisa kihisev tablett;
� kui vanemad lubavad, siis aseta topsi alla 

nutiseade, mille valgus on sisse lülitatud. 
Kuid vaatemäng on ka ilma selleta ilus.

Selgitus: Õli kihistub vee peale, sest ta on veest 
väiksema tihedusega ehk ta on veest kergem. 
Lisaks sellele on õli hüdrofoobne aine ehk ta 
hülgab vett. Vahvad mullid tekivad aga vees 
lahustuvast tabletist, mis veega kokku puutudes 

eraldab süsihappegaasi (sama gaas, mida ka välja 
hingame või mis asub kõikides kihisevates jookides). 
Kuna eralduv gaas on ka õlist kergem, tõuseb see läbi 
õli mullidena pinnale.

Oled kunagi proovinud rasvast taldrikut või käsi pesta? 
Sellisel juhul ei pruugi veest üksinda piisata, vaja on ka 
seepi. See on nii sellepärast, et õli tegelikult kardab 
vett ja vastupidi, ka veele ei meeldi õli ning omavahel 
nad seguneda ei taha. Kuna õli on veest kergem, jääb 
tema ülespoole ning vesi allapoole. Mullid tekivad 
sellest, et tablett hakkab veega kokku puutudes 
tekitama gaasi, mis tahab nii veest kui ka õlist välja 
saada ning tõuseb mullidena pinnale võttes endaga 
kaasa ka natuke värvilist vett. Selle sama gaasi leiame 
näiteks ka kõigi kihisevate jookide seest. Oled ehk 
tähele pannud, kuidas mullid pudelit avades alati 
ülespoole liiguvad.

Laavalamp

Kommivikerkaar
Sul on vaja: lameda põhjaga taldrikut, Skittlesi 
või M&M`s komme, vett.
Tee nii:
� tee kommidest taldrikusse suur ring;
� vala taldrikusse vett;
� oota ja vaata, mis hakkab juhtuma.

Selgitus: 
Kommid värvivad vett, sest nad on tehtud vees 
hästi lahustuvatest ainetest. Värvid ei segune, 
sest taldrik ega vesi ei liigu, vaid kommid saavad 
„rahulikult“ lahustuda ning nendest tulev värv 
liigub kergeimat teed edasi. Nii kui vett natuke-
negi liigutada, segunevad värvid üsna ruttu ja 
tekib pruuni värvi vesi.

Fotod: loodusmaja pildiarhiiv

Oleme kõik näinud, kuidas kuuma tee sisse suhkrut 
pannes see vee sisse ära „kaob“ ehk ta lahustub. Sama 
on kommidega. Need on magusad ehk suures osas 
suhkrust tehtud ning lahustuvad vees hästi. Kui suhkur 
on eelnevalt toiduvärviga värvitud, muutub ka vesi, 
milles seda lahustatakse, värviliseks.

Vaata veel: 
https://kolmporsakest.ee/teadusveeb/  
https://nommeloodusmaja.blogspot.com/search/
label/Kodused%20katsed

Selgitused: 
Teadusveeb Kolm Põrsakest 
https://kolmporsakest.ee/teadusveeb/

MIS TOIMUB?

03.03 
Väljasõit-ekskursioon huvikooli 
õpilastele

01.03–04.03 
Koolivaheaja linnalaager 

8.03  
Fotonäitus „Eluruumikaaslased” 
Nurme hoovis

Täpsem info .www.nommehuvikool.ee

https://kolmporsakest.ee/teadusveeb/
https://nommeloodusmaja.blogspot.com/search/label/Kodused%20katsed
https://nommeloodusmaja.blogspot.com/search/label/Kodused%20katsed
https://kolmporsakest.ee/teadusveeb/
www.nommehuvikool.ee
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