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11. veebruaril käesoleval aastal Te vastasite suuliselt minu ja teiste volikogu liikmete küsimustele
seoses Nõmme Noortemaja kolimisplaanidega Pääskülla. Tookord te nentisite, tsiteerin: „ma olen
nõus, et me ei pea ja ei saa kiirustada“ ning „kui tõepoolest ei sobi, me oleme kaalunud ka seda, et
läbi vaadata ka teisi võimalusi“. Need on teie tsitaadid istungi stenogrammist.
4. mail kogunesid Nõmme Noortemaja toetajad linnavalitsuse ette piketile. Neile, kes ise kohale ei
saanud tulla, ja neile, kes Noortemaja senistel aadressidel jätkamise toetuseks meelt avaldasid,
andsite te teada järgnevalt: „Et oleksid tagatud ruumi võimalused nii Nõmme Noortemajale kui ka
Pääsküla Gümnaasiumile. Aga tänaseks ei tähenda see seda, et me loobume nendest majadest, mis
praegu on Õie tänaval, Mai tänaval ja Nurme tänaval“. Kõnealust tsitaati oli võimalik kuulda ja
vaadata TV 3-e 4. mai uudistest.
Täna on aga Tallinna 2016. aasta esimesest lisaeelarvest võimalik lugeda, et investeerimistegevuse
eelarvega nähakse ette vahendid Pääsküla Gümnaasiumi tervikrenoveerimiseks, sealhulgas
Nõmme Noortemaja uutele ruumidele. Lisaks sellele on ka Tallinna eelarvestrateegias 2017 –
2020 kirjas, et juba 2017. Aasta sügiseks lõpetatakse Pääsküla Gümnaasiumis
tervikrenoveerimised ning sinna on kavandatud täiendavad ruumid Nõmme Noortekeskusele.
Lugedes neid otsuseid, näib mulle, et noortemaja kolimine on nüüd lõplikult otsustatud ja Te olete
oma seisukohta muutnud. Samuti olen seisukohal, et endiselt Te kiirustate ja ei selgita
asjaosalistele oma otsuste tagamaid. Ei selgita, milline on päris kavatsused Nõmme Noortemaja
tuleviku osas, kas Pääsküla näol on tegu lisaruumidega või ikkagi on eesmärk kolida kogu
huvikool uude asukohta. Puudub selge ja arusaadav otsus, millele tugineda, mis annaks hingerahu
õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.
Eelpoolt toodust lähtuvalt on mul seoses Nõmme Noortemaja kolimisplaanidega Teile järgnevad
küsimused, millele palun nii kirjalikku kui suulist vastust.
1. Kas ja kui jah, siis millistel kaalutlustel ja millal otsustati lõplikult, et Nõmme Noortemaja siiski
kolib Pääskülla?
2. Millal ja kuidas on seda otsustust esitletud Nõmme linnaosa inimestele, Noortemaja töötajatele,
lapsevanematele ja õpilastele?
3.Mida tähendab sisuliselt eelarvestrateegiasse lisatud „Nõmme Noortekeskuse täiendavad
ruumid“ Nõmme Noortemaja jaoks, mis asub Mai, Nurme ja Õie tänaval?
4. Kas uudistes kõlanud tsitaadi põhjal võib järeldada seega, et Nõmme Noortemaja saab endale
neljanda „maja“ Pääskülla?
4. Kuidas Te põhjendate ja miks on teie seisukoht muutnud, et kolimisplaaniga ei peaks
kiirustama?
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