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Adsoni, Underi ja Tuglaste aed MTÜ 

2011 – 2016 arengukava ja 2011 – 2013 tegevuskava 

Sissejuhatus 

Mittetulundusühing arengudokumendi koostamine algatati veebruaris 2011  Kirjanike 
aia töögrupi poolt. 

Mtü 2011-2016 arengukava ja 2011 - 2013 tegevuskava määratleb ühingu strateegilised 
arengusuunad järgmiseks perioodiks. Arengukava ülesehituses on käsitletud kahte 
erinevat perioodi – visioon ja eesmärgid on sätestatud viie-aastaseks perioodiks, so 
2011 - 2016. Eesmärkide elluviimiseks konkreetseid tegevusi sisaldav tegevuskava on 
koostatud eelseisvaks kaheks aastaks, so 2011 - 2013. 
Arengukava ja tegevuskava on valminud juhendaja käe all, Kirjanike aia töögrupi 
liikmete ühistöö tulemusena.  
Laiem kaasamine (töötoa korraldamine) toimus peale tööversiooni valmimist.  
MTÜ Adsoni, Underi ja Tuglaste aed (edaspidi Kirjanike aed) tegutseb regulaarselt 
TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna (Väikese Illimari 12, 
Nõmme, Tallinn) aias korrastuspäevi ja töötubasid ning sündmusi läbi viies. Mtü teeb 
koostööd Nõmme piirkonna kodanikuühendustega. Lisaks igakevadistele ja -sügisestele 
Kirjanike  aia talgupäevadele korraldatakse töötubasid ka mujal aedades, külastatakse 
Tallinna Botaanikaaeda ja Rosmakori roosiaeda ning osaletakse partneritega 
koostööprojektides mujal.  
 
Ajalugu 

Enne MTÜ loomist olid Kirjanike aia tänase aktiivi ja töögrupi liikmed paar aastat   
väikese sõpruskonna ja perekondadega käinud UTKK aias abiks kevadeti riisumas.  

2008 tegi kolmeliikmeline algatusgrupp Marie Underi nimelise roosisordi aretamise 
üleskutse. Roosi esitleti 2009 . Kolm istikut on ka UTKK aeda istutatud. Veel on roosid 
Tallinna Botaanikaaias, Kassari kabeliaias, TÜ Botaanikaaias ja  mitmete 
kultuuritegelaste koduaedades.  

2010 loodi MTÜ Adsoni, Underi ja Tuglaste aed. Sealt alates on tegevused olnud 
plaanipärased. Regulaarselt kohtutakse UTKK maja rahvaga ning aia tööplaane 
täpsustatakse ka Olev Abneriga (O.Abner on Tallinna Botaanikaaia avamaa 
kollektsioonide osakonna juhataja). 

2010 alustasime kogukonna laiemat liitmist 1. mai talgutega. Sealt alates on meie 
lepingupartner ka EAS. 
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Miks? 
Et teadvustada ja tutvustada nõmmelastele nende linnaosa nii kultuuri- ja kodulugu kui 
ka Nõmme aedade ajalugu. Teha koostööd Eesti Teaduste Akadeemiale kuuluva, 
kultuuriväärtust omava aia (Väikese Illimari tn. 12) korrastamisel ning 
eksponeerimisel. Koos teiste aiaomanikega uurida, praktiseerida ja jagada kogemusi 
õpitubade vormis. 
Kuhu? 
Kirjanike aiast Nõmmel on saanud koht  kus toimuvad regulaarselt piirkonna 
aiakultuuri ning Nõmme kirjanikke ja kultuuritegelasi tutvustavad teemapäevad, 
luuleõhtud, kohvikupäevad, teatrietendused,  aia-  ja kirjandushuviliste koostegemised 
ning erinevad töötoad. 
 

Tegevuskava 2011 – 2013 
2011 
KOP taotlus tegevuste toetuseks 
Maikuu kevadise aiakoristuse talgupäev Kirjanike aias 
Pakkuda huvilistele võimalust osaleda erinevate tegevustega seotud töötubades 
(oksalõikus – kevad ja sügis; Tallinna Botaanikaaia külastus – teema: sobivad ja 
traditsioonilised  taimed Nõmme muldadel; komposti valmistamine väikeaiale sobivas 
vormistuses; kodulehe koostamine saadaval oleva vabavara abil; MTÜ arengukava 
koostamise õpituba) 
Kirjanike aia haljastusplaani aluse tellimine 
Kirjanike aia arengukava koostamine  
Kirjanike aia korrastamiseks vajalike tööriistade ostmine 
Kirjanike aia kodulehe tellimine 
Vähemalt 3 hoolduskorda Kirjanike aias suve jooksul 
Sügisene talgupäev 
Kohtumised koostööpartneritega (UTKK, Nõmme kodanikuühendused, Nõmme LOV). 
Järgmise erioodi koostööprojektid. 
2012 
KOP taotlus tegevuste toetuseks 
Maikuu traditsiooniline aiakoristus- talgupäev Kirjanike aias 
Töötoad (pistokste võtmine; oksalõikus; taimevahetus; teema: traditsioonilised taimed 
Nõmme aedades 60ndatel; Tallinna Botaanikaaia külastus; teema: kui tood aeda 
esimese roosi) 
Kirjanike aia fotoesitus. 4/6 – „Kirjanike aed 60ndatel”. Fotod paiknevad aias - fotod ja 
tekstid on esitatud karastatud klaasil, metallist alusraamiga. Fotod on mustvalged, 
tehtud 1959-1960 samadest kohtadest, kuhu need praegu paigutatakse. 



3 

 

Kirjanike aia kohvikupäev augustikuus  
„Kohtumine 2012” – UTKK maja terrassil ja aias, augustis. Etendus/etlus koostöös UTKK 
ja Eesti Kirjanike Liiduga 
Sügisene talgupäev Kirjanike aias 
2013 
KOP taotlus tegevuste toetuseks 
Maikuu traditsioonilised kevadtalgud Kirjanike aias. Söögi, pillimehe ja lauluga. 
Töötoad (oksalõikus; pistokste võtmine; taimevahetus; TBA külastamine; jne) 
Kirjanike aia fotoesituse jätkuprojekt. 2/6 
Telgi ostmine aias ettevõetavate sündmuste puhul, ilma eest kaitseks 
Aia kohvikupäev augustis 
„Kohtumine 2013” – UTKK maja terrassil ja aias, augustis. Etendus/etlus koostöös UTKK 
ja Eesti Kirjanike Liiduga. 
 

Arengukava 2011 – 2016 
Tegevuste kuupäevad, koordinaatorid ja teavitus pannakse paika jooksvalt, töögrupi 
kohtumistel. Töögrupp kohtub vastavalt vajadusele. 
Lisaks eelnevas tegevuste kavas väljatoodule on suurematest töödest kavas Kirjanike 
aia käiguteede korrastamine ja uuendamine ning piirdeaia uuendamine. Tegevused 
jagunevad tõenäoliselt etappidesse. Plaanis on kaasata nii Nõmme LOV kui ka erinevad 
fonditoetused. 
I etapp: väravast trepini,  tee ja maja esise platsi kivikatte korrastamine. 
Käiguteede püstise paeserva renoveerimine. 
II etapp: aia terrassi esine plats ja käigutee maja taga. Kate –graniitsõelmed. 
III etapp: käiguteed hoonest Vabaduse pst suunas. Kate – graniitsõelmed. 
IV etapp: lõkkekoha ring ja kõrvalteed. Kate – graniitsõelmed. 
Kirjanike aia piirdeaia uuendamine.  
Rajatis – varikatus hoone taga, puukuuri pikendusena. 
Paekivimüüritiste korrastamine ja renoveerimine. 
Aia valgustuse uus projekt: renoveerimine, kaasasjastamine. 
Kommikarp „Kirjanike aed”. 
 
Mtü juhatus koostab koostöös huvigruppide ja partneritega iga aasta veebruaris 
tegevuskava rakendusplaani (tööplaani) käesolevaks aastaks.  
Arengukava planeeritavate tegevuste tarvis koostab Kirjanike aia töögrupp (MTÜ liikmed ja 
koostööpartnerid) vajadusel täpsemad tegevuskavad jooksvalt. 


