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Eesti Sõjamuuseum alustab 
sügistalvist hooaega aja-
looliste dokumentaalfilmide 
programmiga “Sõja-
muuseumi filmipäevik”. 
Loe lk 5

Miiduranda 
kerkib kohvik
Miiduranna bussipeatuse juures käivad 
ehitustööd. Kerkib kohvik.

Vald on andnud ehitusloa püstitada Miiduranna 
bussipeatuse juurde kohvik, mis sai viieaastase 
tegevusloa. Kohviku projekteeris arhitektuuri-
büroo Eek ja Mutso. 43-kohalise kohviku oma-
nik on Reval Café kett. 

Hoone arhitekt Madis Eek: “Arhitektuur-
selt on tegemist äärmiselt lihtsa vormiga rist-
külikuga, mille fassaadid on taustvalgustatud, 
tekitades pimedas tavapärasest pööratud olu-
korra – tavaliselt on aknad valged, fassaad pi-
medas. Siin on vastupidi.” Välisterrassi nurka 
planeeritud Viimsi logoga kellatorn toimib li-
saks ajanäitamisele ka valla piiri tähisena.  

 “Uue kohviku avamisplaan on aasta algu-
ses,” teatas Reval Café kommunikatsioonijuht 
Annely Treifeldt. 

Viimsi Reval Cafés saab olema ca 100 m2 
teeninduspinda, kohvik on külastajatele avatud 
kõikidel nädalapäevadel, argipäeviti avatakse 
uksed kell 7.30. Kohviku menüü saab olema 
Reval Café traditsioone järgiv – põhivalikus on 
kohapeal küpsetatud pagaritooted, samuti soe 
menüü. Suvel avatakse ka kohvikuterrass. 

Bussipileteid saab 
nüüd ka Violiast
Viimsi vallas on nüüd uus ühistranspordi 
1.–2. ja 2. tsooni üksikpiletite müügikoht.

Seoses suurenenud nõudlusega osta 
1. ja 2. tsooni Tallinna ja Viimsi valla ük-
sikpileteid ka väljaspool busse, on alates 
oktoobrist üksikpiletid müügil Viimsi Valla-
valitsuse kõrval Violia Team OÜ kaupluses. 
Violia kauplus asub Viimsi keskuses aad-
ressil Nelgi tee 1. Lisainfot piletihindade ja 
sõiduplaanide kohta saab www.harjuytk.
ee või telefonil 640 6780.

Harjumaa Ühistranspordikeskus

V2 sõiduplaan on 
muutunud
Alates 1. novembrist on muutunud osali-
selt vallasisese bussiliini V2 sõiduplaan.  

Seni kehtinud  sõiduplaan oli ajutine ning 
tingitud Randvere tee ehitusaegse liikluse, 
s.h bussliikluse sõidupiirangutest. Uue sõi-
duplaaniga saab tutvuda internetis Viimsi 
Vallavalitsuse või MTÜ Harjumaa Ühistrans-
pordikeskus koduleheküljel. Sõiduplaan on 
välja pandud ka V2 liini peatustes.
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Sügisesed matkad Püünsi 
Lasteaias – Sinilindu otsimas
Püünsi Lasteaia tradit-
siooniks on aastaid olnud 
õppekäikudel käimine ja 
matkamine. Sellest ka meie 
süvaõppesuund – keskkon-
naõpetus, mille üheks suu-
naks on looduslik keskkond. 

Tervist edendava lasteaiana sobib 
meile väga matkamine ja värskes 
õhus keset loodust viibimine. Sel-
lel sügisel oleme käinud matkamas 
Pirita jõe ääres, RMK Viimsi retkel 
“Metsa sees on puud” ja Viimsi Va-
baõhumuuseumis nautimas kuldset 
sügist. Lasteaia selle aasta teemaks 
on koos meie vahvate maskottide 
kaheksajalgade Kombu ja Missega 
“Sinilindu otsimas”. Nii oleme kõi-
kidel matkadel otsinud linde ja neid 
ka leidnud.  

Pirita jõe äärde viis meid mat-
kama ja orienteeruma meie vahva 
liikumisõpetaja Piret Kõõra. La-

hendasime huvitavaid ülesandeid 
ja saime palju joosta ning roni-
da. Märkasime seeni, hiiglaslik-
ku puud ja kummalisi mügarikke 
puude küljes. Jõe peal aga nägime 
ujumas pardiperet. 

Viimsi Vabaõhumuuseumisse 
on Püünsi Kooli juurest üksja-
gu astumist. Tee peale jääb pal-
ju põnevat – eelkõige meri oma 
erinevate ilmetega. Matka päe-
val paistis päike ja suured lained 
näitasid välja kõige erinevamaid 
värvitoone. Lapsed leidsid merest 
rohelist, halli, tumesinist, musta, 
pruuni, hõbedast, kuldset ja valget 
värvust. Nägime kajakaid tiiru-
tamas mere kohal – mis nad seal 
küll teha võisid? Lapsed arvasid, 
et küllap otsivad süüa ja karjuvad 
üksteise peale. Või hoopis naera-
vad? Või meeldib neile tuuline ilm 
ja nad kilkavad rõõmust? 

Vabaõhumuuseumis võeti meid 

lahkelt vastu. Vaatasime, milline 
oli rannarahva eluolu vanasti ja 
meisterdasime looduslikest mater-
jalidest. Enne lasteaeda matkamist 
näitas meile ennast aga üks huvitav 
lind – lagle, kes kõndis päris meie 
lähedal ning otsis midagi rohu 
seest. Vist oli midagi ära kaotanud, 
arvasid lapsed. Või otsis süüa?

Retk “Metsa sees on puud” 
toimus Tädu loodusõpperajal. Me 
teame, et metsas on palju puid, 
taimi, loomi ja linde. Me teame ka 
seda, et igaühel on metsas kasva-
des oma nimi, ülesanne, iseloom, 
ilu ning kasvamise lugu. Otsusta-
sime, et soovime nendega eraldi 
tuttavaks saada. 

Meid ootasid metsaserval 
kolm vahvat matkajuhti RMKst, 
kes olid rõõmuga nõus oma tead-
misi ja põnevaid lugusid loodusest 
jagama ning aitasid meil puudega 
sõbraks saada. Kuulsime legendi 

Tädu kuusest, nuusutasime loo-
duse lõhnu, kuulasime vaikust ja 
seda, mida mets meile räägib. Ot-
sisime loomade tegutsemise jälgi 
metsa all ning uurisime sügisesi 
muutusi taimeriigis. Vaatasime, 
kas puudel on näha lindude pesit-
semise jälgi. Pildistasime endale 
läbi vaatlusraami mällu ja süda-
messe killukese looduse imest. 
Matka lõpus pidasime pikniku. 
Sinilind, keda me sellel aastal ot-
sime on selline imeline unistuste 
lind ja nagu nõiaväel näitas ta en-
nast meile seekord luikede kujul, 
kes parves – lõunamaale lendasid. 

Jätkame oma matkadega talvel 
ja kevadel – plaanid kõik juba teh-
tud ning loodetavasti imelised lin-
nukogemused meid juba ootamas. 

Kristi Leppmets
Püünsi Kooli lasteaia 

Kombu rühma õpetaja 

Püünsi lapsed käisid sügiseses metsas otsimas loomade tegutsemise jälgi ja uurimas muutusi taimeriigis. Foto Triinu Puidet
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
19. novembril

Harju Maavalitsus, Harju-
maa Omavalitsuste Liit, 
Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus ning Kodu-
kant Harjumaa kutsuvad 
kõiki harjumaalasi üles 
esitama kandidaate, et 
tunnustada 2010. aasta 
maakonna silmapaistva-
maid inimesi ja organi-
satsioone. Kandidaatide 
esitamise tähtaeg on 14. 
november.

Harju maavanem Ülle Rajasa-
lu loodab harjumaalaste aktiiv-
susele: “Me teame, kui oluline 
on ettevõtjate ja kodanikuühis-
konna eestvedajate tegevus ja 
sellise tunnustamisega soovi-
me seda rõhutada. Loodan, et 
meil on 14. novembriks väga 
palju tugevaid kandidaate kõi-
gis viies kategoorias.”

Kandidaate võib üles seada 
iga harjumaalane, külaseltsi või 
mõne muu MTÜ esindaja, ette-
võtja või kohaliku omavalitsuse 
esindaja. Kandidaatide nimed 
ja põhjendused palume saata 
kas vabas vormis või ankeeti-
del (vt www.heak.ee) hiljemalt 
14. novembriks Harju Ettevõt-
lus- ja Arenduskeskusesse kas 
e-posti aadressil info@heak.ee 
või aadressil Sirge tn 2, 10618 
Tallinn. Lisainfo telefonil 656 
6641. 

Harjumaa parimaid selgita-
takse viies kategoorias:

Aasta Ettevõtja 2010 – 
kõrgeima tunnustuse saab ette-
võtja, kes on sellel ja eelmisel 
aastal vaatamata rasketele olu-
dele kõige enam kaasa aidanud 
oma piirkonna arendamisele. 
Hindamisel võetakse aluseks, 
kuidas on ettevõtja suutnud 
säilitada töökohad ja leida või-
malusi ka veidi laiendada ja ka 

eksportida, osalemine kohali-
kes investeeringuprojektides, 
keskkonna ja energiasäästlik-
kus ning koostöö kogukonnaga.

Aasta Kodanikeühendus 
2010 – sellise tunnustuse saab 
seltsing või MTÜ, kes on sel ja 
eelmisel aastal silma paistnud 
kohaliku elu edendamisega, 
olnud kogukonnale tugevaks 
toeks. Tunnustatakse ühendust, 
kes on ellu kutsunud kohalik-
ke inimesi kaasavaid üritusi ja 

Ootame Harjumaa aasta tegijate kandidaate

muid kogukonda elavdavaid ja 
abistavaid projekte, on koostöö-
aldis teiste ühenduste, ettevõtja-
te ja omavalitsusega ning on hea 
mainega kohalike elanike seas.

Aasta Toetaja 2010 – selle 
nimetusega tunnustatakse ini-
mest, ettevõtet, ühendust või 
omavalitsust, kes on läbi selle ja 
eelmise aasta silma paistnud eri-
lise toetustegevusega kodaniku-
ühiskonnale (kas MTÜdele või 
teistele kohalikele abivajajate-

Tunnustuse ja tiitlitega rõhutatakse ettevõtjate ja eestvedajate tegevust. Foto Matton

le). Toetustena peetakse silmas 
nii rahalisi kui ka mitterahalisi 
annetusi (asjade või ka ulatusli-
ku vabatahtliku töö näol).

Aasta Tegu 2010 – see tii-
tel omistatakse ettevõtmisele, 
mis on sellel ja eelmisel aas-
tal Harjumaal positiivselt sil-
ma paistnud, omab pikaajalist 
mõju ja parandab kas kohalike 
või kogu maakonna inimeste 
elukvaliteeti. Tunnustuse vääri-
liseks hinnatakse tegu, mis võib 

olla nii sündmus, projekt, uuen-
duslik mõtteviis, toimiva uudse 
koostöö näide kui ka midagi 
muud, mis on heaks eeskujuks 
ka teistele maakondadele.

Aasta Sädeinimene 2010 
– selle tiitliga tunnustatakse 
inimest, kes oma tegevuse-
ga on kaasa aidanud maa- ja 
külaelu positiivsele arengule. 
Arvestatakse isiku tuntust, 
autoriteetsust, koostöövaimu 
ja aktiivsust oma kodukohas 

viimase kolme aasta jooksul. 
Oluline on ka avatus ja tuntus 
maakondlikul tasandil.

Võitjad kuulutatakse välja 
30. detsembril 2010 Harju maa-
vanema aastalõpu vastuvõtul.

Lähem teave: Mari-Liis 
Dolenko, MTÜde konsultant, 
Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus. Tel: 656 6522; 52 12 
422; e-post: mariliis@heak.ee, 
www.heak.ee.

Harju maavalitsus

Teade
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu teatab, et esitab 29.10.2010. aastal 
taotluse Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi stra-
teegia rakendamiseks ja projektitoetusteks perioodil 2011–2013 PRIA-
le toetuste saamiseks Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
“Euroopa investeeringud maapiirkondadesse” summas 31 937 214 
krooni ehk 2 041 160 eurot. 

Vastavalt Leader-meetme määrusele on ette nähtud kasutada projektitoetusteks 
80% eraldatavast summas, seega 25 549 771 krooni ehk 1 632 928 eurot ning 
20% kohaliku tegevusgrupi administreerimiseks, uuringuteks, arenguteks, trükiste 
väljastamiseks, konverentside (s.h rahvusvaheliste) ja seminaride korraldamiseks, 
Leader-meetme üritustest osavõtuks, taotlejate koolitusteks, õppereisideks jms.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

08.11.2010–22.11.2010, tööpäevadel kella 
9–17 (esmaspäeviti kella 18-ni ja reedeti 
kella 16-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul Naissaare asustusjao-
tuse muutmise ettepanek. Materjalidega 
võimalik tutvuda ka valla veebilehel.

Asustusjaotuse muutmise ettepaneku 
lühikirjeldus: 

Naissaarel ennistatakse kolm ajaloolist 
küla, kuhu määratakse lisaks eestikeelsete-
le külanimedele rootsikeelsed rööpnimed.

“15. novembril 2010, algusega kell 17.00 
toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II kor-
ruse saalis Lubja küla, Nurme I, Uuetoa IV 
maaüksuste ja Viimsi Metskond, maatükk 
nr 82 detailplaneeringu eskiislahendust ja 
lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
moodustatavatele kruntidele ehitusõigu-
se määramine üksikelamute ja abihoonete 
ehitamiseks, kaitsehaljastuse sihtotstarbe-
ga kruntide moodustamine, tervisespordi-
raja ja loodusliku metsaraja planeerimine 
ning juurdepääsuteede ja tehnovõrkude la-
hendamine. Taotlemaks planeeritavat ala 
läbivat teed munitsipaalomandisse moo-
dustatakse teele transpordimaa sihtotstar-
bega krunt.“
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4. detsembril toimuva 
heategevusliku balli pea-
esinejaks on publiku lem-
mik ansambel Apelsin. 

Sel aastal toimub MTÜ Viim-
si Invaühingu ja Viimsi Kooli 
koostöös korraldatud heatege-
vuslik ball laupäeval, 4. det-
sembril algusega kell 19.00.  
Õhtujuhtideks on Romi Hasa 
ja Andres Dvinjaninov. Toimu-
vad mitmed traditsiooniks saa-
nud tegevused ning pakutakse 
ka uusi ja põnevaid üllatusi. 

Paljude viimsilaste hulgas 
populaarseks saanud heatege-
vuslik ball toimub ka sel aastal 
mitmete firmade ja toetajate 
koostööna. Tänavuseks kõige 
suuremaks toetajaks on Soo-
me firma Heste OY, kes toetab 
balli catering-teenusega ning 
kelle poolt on kogu ballil pa-
kutav toit ning toiduvalmista-
misteenus (tooraine ja ka ko-
kad). Kõik see jõuab Viimsisse 
üle lahe Soomest lahkete spon-
sorite abiga (suured tänud Juha 
Rantanenile ja tema abikaasale 
Tiia Kaur Rantanenile!).

Ballilt ei puudu ka oksjon, 
kus taaskord on kunstnikud ning 
mitmed Viimsi valla avaliku elu 
tegelased välja pannud kuns-
tilisi ning eripäraseid oksjoni-
esemeid. Toimub ka loterii, kus 
kõikide piletiostjate vahel loosi-
takse välja põnevaid ja huvita-
vaid esemeid ning kinkekaarte.

Balli peaesinejaks on legen-
daarne publikutantsitaja ning 

Viimsi vallal on kavas 
sõlmida sõprussidemeid 
Iisraelis asuva Ra’anana 
linnaga.

Ra’anana on  Tel Avivi lähedal 
paiknev moodne linn. Olles 
üks Iisraeli edukamaid ja kii-
remini arenevaid omavalitsusi 
on tal paljugi sarnasust Viim-
siga. Linna esindav kaheliik-
meline delegatsioon oli hiljuti 
külas Viimsis.

“Tahame väga Viimsi val-
laga koostööd teha, et elav-
dada kahe riigi kultuurivahe-
tust – näeme siin suurt võitu 
mõlemale osapoolele,” ütles 
Ra’anana linnavalitsuse voli-
tatud esindaja Israel Dranov. 

Tema  sõnul sobiks Viimsi 
vallale sarnane kontseptsioon 
nagu on Ra’anana linnal – hea 
asukoht kõrgtehnoloogiliste 
firmade kontoreile. “Näiteks 
asub Ra’anana linnas ühe 
maailma suurima tehnoloogi-
aettevõtte HP peakontor. Ka 
Viimsist võiks saada väike 
tehnoloogiakeskus. Kuid kahe 
omavalitsuse koostööd alusta-
me kultuuriprojektidega ning 
liigume sealt edasi,” rääkis Is-
rael Dranov.

“Paljud küsivad, mis meil 
on ühist,” rääkis valla arendus-

Sõprussidemed Iisraeliga

ameti juhataja Enno Selirand. 
“Meil pole küll sarnast kliimat, 
kuid meil on palju seda, mida 
Iisraelis väga hinnatakse – see 
on vesi. Neil on palju päikest. 
Nende kuum ja meie külm 
kliima nõuavad samasuguseid 
ehitisi.”

Selirand rääkis, et meil on 

külalistelt õppida seda, kuidas 
elupaika turvalisemaks muu-
ta.  Ra’anana linnavalitsusel 
on oma turvameeskond ja 
munitsipaalpolitsei ning 400 
turvakaamerat. Arvutiprog-
ramm jälgib olulisemaid linna 
objekte ja liiklussõlmi ning an-
nab teada igast väärnähtusest 

linnas. Lisaks on Ra´ananas 
värskelt valminud moodne 
muusikakool, kus  nüüd kor-
raldatakse riikliku tähtsusega 
kontserte. 

Ra’anana linnavalitsuse 
esindaja Israel Dranov koos 
Viimsi haridusameti juhataja 
Kadi Bruusiga  käis tutvumas  

Viimsi Kooliga ning oli ülla-
tunud suure kooli lapsesõbra-
likkusest. Vallajuhtidega koos 
arutati seda, kuidas muuta 
Viimsi vald turistidele atrak-
tiivsemaks. 

 “Iisrael on niivõrd oluline 
koht, mõistmaks kogu Euroo-
pa kultuuri ajalugu – see saab 

ka meie sõprussuhete üheks 
alustalaks,” sõnas Viimsi val-
lavanem Haldo Oravas. “Meie, 
nagu ka kogu Euroopa viima-
se 2000 aasta ajaloos jaoks on 
Iisrael kultuuri hällina väga 
tähtis. Just kultuurivahetus on 
väga-väga oluline põhjus ka 
meie suhete loomisel. Sõprus 
omavalitsuste vahel tekib nagu 
inimeste vahelgi – sarnasuste 
alusel ning ühisest kogemu-
sest, ühistest ettevõtmistest.“

Israel Dranov ja valla-
vanem Haldo Oravas leppi-
sid kokku kahe omavalitsuse 
edaspidises koostöös. Esma-
järjekorras tehakse koostööd 
kultuurivahetuses, edaspidi ka 
turismi- ja ärivaldkondades. 
Ametlik koostööleping sõlmi-
takse 2011. aasta kevadel, tea-
tas Viimsi Vallavalitsus.

60 000 elanikuga Ra’anana 
asub Tel Avivist umbes tunni 
sõidu kaugusel. See on Iisraeli 
üks jõukamaid omavalitsusi, 
mis kümmekond aastat taga-
si muutus magalapiirkonnast 
kõrgtehnoloogia arengut eden-
davaks linnaks.

Viimsi on esimene omava-
litsus Eestis, kes plaanib sõp-
russidemeid Iisraeli omavalit-
susega.   

Annika Poldre

retrobänd Apelsin, kes astub 
rahva ette oma parimas koossei-
sus. Lisaks esinevad ballil mit-
med kuulsad ja tuntud lauljad 
ning tantsijad ning nagu ikka 
toimub ka vägev balliüllatus.

Kuidas saada ballikut-
seid? 
Kutsete soetamiseks on mit-
meid võimalusi: Viimsi Koo-
lis saab tööpäeviti kella 9–15 
kutseid osta kooli peaadmi-
nistraatori käest. Samuti saab 
pääsmeid Viimsi Vallavalit-
suse infoletist ning helistades 

Tulekul on heategevuslik 
aastalõpu ball

telefonil 50 59 388 (Jana). 
Novembrikuus maksab kutse 
ühele 350 krooni, alates 1. det-
sembrist 450 krooni. Kui on 
plaan suurema seltskonnaga 
ballile tulla, on võimalik bro-
neerida ka laudu (lisainfot saab 
kutset ostes).  Võimalik tasuda 
ka ülekandega (Hansapank, a/a 
221026358968, MTÜ Viimsi 
Invaühing. Selgituseks märki-
da: ball, maksja nimi).

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

Meenutus möödunudaastaselt ballilt.

Israel Dranov ja vallavanem Haldo Oravas. 



4 5. november 2010

Püünsi Kool alustas tööd 
1. septembril 1993 Püün-
si Haridus- ja Kultuurikes-
kusena. Tänaseks on kool 
kasvanud lasteaed-põhi-
kooliks, kandes ametli-
kult nime PÜÜNSI KOOL.

Püünsi Kool asub oma majas 
Püünsi külas. Kool ei ole suur, 
kuid olemas on nii klassiruu-
mid, kodunduse ja poiste töö-
õpetuse klass, söökla, võimla, 
raamatukogu kui ka arvuti-
klass. Kooliga ühes majas asub 
kahe rühmaga lasteaed.  Kooli 
territooriumil asuvad korvpal-
liväljak ja kaks tennisevälja-
kut.

Tänasel päeval õpib koolis 
166 õpilast, kellele lisandab 36 
lasteaialast. Seega on kool väi-
ke, pakub kõigile lastele turva-
list keskkonda ning võimalust 
olla kaasatud ja märgatud. 
Kooli töötajaskonna moodus-
tab 42 inimest, kellest enamus 
on pedagoogilise haridusega.

Kooli õppekava paneb rõh-
ku keeleõppele ja matemaa-
tikale. Püünsi Kooli lapsed 
hakkavad inglise keelt õppi-
ma juba 2. klassis, vene keele 
õpingutega alustatakse 5. klas-
sis. 

Lisaks õppimisele klassi-
ruumis peetakse koolis väga 
oluliseks noorte füüsilist ak-

Tegevuslusti ja oskusi Püünsi Koolist

tiivsust ning viibimist looduses 
ja värskes õhus. Selle toetami-
seks on lastel nädalas 3 keha-
lise kasvatuse tundi. Kooli õp-

pekavasse kuulub tantsimine, 
samuti võimaldab kool kõigil 
lastel igal aastal ühe veerandi 
jagu käia Viimsi Kooli ujulas 
ujumas. Kooliaasta kolmandal 
veerandil on kõik suuremad ja 
väiksemad õpilased tegevuses 
Pirital, omandades nii suusata-
mise kui ka uisutamise algtõ-
desid. Püünsi Kooli õppekava 
on unikaalne ka tenniseõpetu-
se tõttu. Ainukese koolina Ees-
tis õpivad kõik lapsed alates 
1.–9. klassini professionaalse 
tennisetreeneri juhendamisel 
1 tunni nädalas tennist män-
gima. Kuna koolil puudub 
oma staadion, viiakse 2 korda 

aastas toimuvad spordipäevad 
läbi Kadrioru staadioni harju-
tusväljakul. 

Laste toetamiseks ning iga-
le lapsele jõukohase hariduse 
pakkumiseks on loodud tugi-
keskus, kus töötavad nii eripe-
dagoog, abiõpetaja, logopeed, 
psühholoog kui ka sotsiaalpe-
dagoog. Väiksematel lastel on 
võimalik osaleda pikapäeva-
rühma töös.

1999. aastal lõpetas koo-
li esimene lend. Tänaseks on 
kooli lõpetanud 188 noort, kes 
on jätkanud oma haridusteed 
paljudes erinevates koolides, 
sh Gustav Adolfi Gümnaa-

sium (2 lõpetajat), Tallinna 
Reaalkool (3 lõpetajat), Tal-
linna 21. Kool (4 lõpetajat), 
Noarootsi Gümnaasium (7 lõ-
petajat), EBS Gümnaasium (8 
lõpetajat), Cambridge Tutors 
College (2 lõpetajat), Prantsu-
se Lütseum (1 lõpetaja), Eesti 
Mereakadeemia Merekool (4 
lõpetajat), Tallinna Vanalinna 
Hariduskolleegium (2 lõpeta-
jat), Nõo Reaalgümnaasium 
(1 lõpetaja), Viimsi Kool (59 
lõpetajat) jne.

Hoia sädet!

Püünsi Kool

KONTAKT
Kooli tee 33, Püünsi küla
Viimsi vald, Harjumaa 
74013

pyynsi@pyynsi.edu.ee
www.pyynsi.edu.ee

Telefon 606 6919
Faks 606 6917

Telefonid
606 6918 direktor
606 6921 õppealajuhataja
606 6920 huvijuht
606 6928 psühholoog
606 6922 õpetajate tuba
606 6923 lasteaed
606 6919 kantselei

PÜÜNSI KOOL OSALEB 
PROjEKTIDES
l Comenius “How big is 
Your foot”
l Sotsiaalne õiglus ja jät-
kusuutlik areng
l Kooli sisekliima projekt     

TRADITSIOONILISED 
ÜRITuSED
l Kooliaasta avaaktus koos 
Pipiga
l Õpetajatepäeva tähis-
tamine
l Rahvakalendri täht-
päevadele pühendatud 
töötoad
l Isadepäeva perepidu 
spordivõistluste, töötuba-
de ja kohvikuga
l Advendihommikute 
tähistamine
l Jõulukontsert
l Jõulumaa
l Vabariigi aastapäeva 
kontsert-aktus
l Emakeelepäeva tähis-
tamine
l Jüriöö jalutuskäik
l Euroopa päeva konve-
rents
l Jalgrattalubade tege-
mine
l Kevadkontsert
l Spordipäevad 
l Teemanädalad

HuVIRINgID 
l laulukoorid, flöödiring, 
bänd – Arvo Luik 
l tantsuringid – Hele 
Pomerants
l kodutütred –  Viivi Jõgisu
l spordiringid –  Aleks Tau-
rafeldt
l kunstiring – Milja Kask
l meisterdamisring – Maa-
rika Puust
l kõnekunstiring – Paavo 
Kipp

Püünsi koolimaja pole suur, kuid siin on olemas kõik vajalik: söökla, raamatukogu, arvutiklass, võimla, kodunduse ja poiste tööõpetuse klass. 

Harrastusteater Komos 
sai “Hortoni“ eest mitu 
preemiat. „Hortoni“ aeg 
sai läbi ja hakatakse õp-
pima uut muusikali, kuhu 
oodatakse uusi osalisi.

Paljud teist on kindlasti käinud 
Viimsi Huvikeskuses vaatamas 
vahvaid etendusi või vähemalt 
kuulnud neist. Kuid selleks, 
et need publikuni jõuaks, on 
suurt tööd teinud ja vaeva näi-
nud Viimsi Huvikeskuse har-
rastusteatri trupp Komos. 

Suure unistuse preemia 
kõige pisemale trupi 
liikmele ja suurima 
looma kehastajale
23.–24. oktoobrini toimus Aru-
külas Harjumaa Harrastustrup-
pide Teatrifestival 2010, kust 
tuldi koju mitme preemiaga. 
Komos näitas laval vägevat 
lastemuusikali “Seesama Hor-
ton – kogu lugu”, kus väike 
Jossu leiab Kübaraga Kassi 
kübara ning satub seeläbi iga-
sugustesse seiklustesse. 

Tänu südamlikule ühtekuu-
luvustundele said Suure Unis-

“Hortoni” asemele tuleb “Annie”

tuse preemia Jossut kehastanud  
Kaarel Tamuri ja elevant Hor-
toni rollis üles astunud Sulev 
Võrno. Parima naiskõrvalosa-
täitja preemia teenis näitleja-
meisterlikkuse ning lauluhääle 
eest Kristel Pedak, kes mängis 

Gertrude Ükssulge. Margus 
Toomla teenis kassi, kindrali, 
doktori ning reporteri rolli eest 
parima meeskõrvalosatäitja tiit-
li. Festivali grand prix sai Jõe-
lähtme Lavagrupp lavastusega 
“Dotsent vastu tahtmist”.

plaan tagasi tulles jälle grupis 
olla: “Meie trupp on väga kirju 
ja väga erinev.  Trupi liikmed 
on  vanuses  8–46 eluaastat, 
kuid hoolimata sellest saavad 
kõik omavahel suurepäraselt 
läbi. Peamine põhjus, miks me 
etendustes osaleme, on see, et 
meil kõigil on soov esineda ja 
laval olla. Iga etendus annab  nii 
suure elamuse, et kui üks on läbi 
saanud,  siis tekib kohe tahtmine 
uuega algust teha.” 

Paljude jaoks on näitlemi-
ne midagi sellist, millega nad 

Edevad laulupisikust 
nakatunud indiviidid
Komose näitetrupp on kõige 
suhtes, mida nad teevad, väga 
entusiastlikud. Nagu ütles Kers-
tin Unt, kes praegu elab His-
paanias, kuid kellel on kindel 

tavaelus kokku ei puutu. On 
ka erandeid, näiteks Sulev, kes 
kehastas viimases lavastuses 
elevant Hortonit, on elukutselt 
muusik, mis tuleb muusikali-
des osalemisele ainult kasuks. 

 
uuel hooajal uue hooga 
Kuna “Hortoni” aeg sai läbi, 
tuleb hakata valmistuma uueks 
lavastuseks. Valik langes sellel 
aastal muusikalile “Annie”, mis 
jutustab pisikesest krutskeid täis 
lastekodus elavast tüdrukust, 
kes ei ole tundnud kodusoojust 
ning peab tegema raskeid töid. 
Etenduse märksõnadeks võiks 
olla “naer läbi pisarate”. 

Katsed laste rollidesse uude 
muusikali toimuvad juba sel 
nädalavahetusel, 7. novemb-
ril Viimsi Huvikeskuses kell 
15.00. Oodatud on lapsed ja 
noored vanuses 7–18, esitada 
tuleb luuletus ning 1–2 laulu. 
Kui osatäitjad leitud, saab ha-
kata tegema tööd, mis on üht-
aegu nii väsitav kui ka vahva. 
Nali ja naer ei puudu proovist 
kunagi. Ja nii lähemegi edasi – 
positiivselt ja rõõmsameelselt.

Liis Rebane

Esireas lindude kehastajad Karola Tarvid, Marili Salujärv, Liis Rebane ja Hille Savi. Taga keskel Hortoni 
osatäitja Sulev Võrno.

Festivali parim naiskõrvalosa-
täitja Kristel Pedak ja parim 
meeskõrvalosatäitja Margus 
Toomla.



Hingede aeg
Hingedeaeg ja hingede päev on üks vana ja ilus 
Eesti rahvakalendri osa, mis on eestlaste jaoks 
väga oluline olnud. 

Selle püha olemus ja kombestik pärineb paljus meie kau-
gete esivanemate loodusreligioonist, kuid on ka üle võetud 
kristlikusse traditsiooni. Ja nii on see jõudnud ka meieni 
ning saame ka meie avaldada oma austust neile, kes enam 
siin maistel radadel rändamas pole.

Kõik hingedega seonduv on väga vastakaid arvamusi 
tekitav. Mõned inimesed usuvad, et hingede või vaimude 
maailm on olemas, mõned, et mitte. Ja eks ka sellest tulene-
valt meie käitumine ja kombestik sel ajal ja päeval erineb.

Kristliku käsitluse kohaselt on meil igaühel hing, mis 
annab meile elu ja mille eest me siin maailmas elades pea-
me hoolt kandma – see ongi ehk kõige kallim vara, mis 
meile on usaldatud. Kui meie hing on rahul, siis saame olla 
õnnelikud ja rõõmsameelesed. Kui aga hinges on vaev ja 
rahutus, siis võime muutuda kõrgiks ja ükskõikseks nii enda 
kui ka teiste inimeste suhtes. Seega on väga oluline hoida 
oma hinge ja hoolitseda tema eest. Nii nagu me ikka pese-
me enda ihu ja ka riideid, mida kanname, et me end hästi 
võiks tunda, nii peame me ka ikka ja jälle ka puhastama 
oma hinge, korrastades omi mõtteid ja otsides kosutust oma 
hingele kas kultuurist, religioonist või muust sarnasest.

See, kuidas meie esivanemate kristluse-eelne uskumi-
ne ja kristlus ühtmoodi suhtuvad austavalt esivanemate 
hingedesse, näitab, et väga oluline on austada seda, mis 
on olnud enne meid.

Kui ka vaadata 10 käsku, siis käsk Sina pead austama 
oma isa ja ema on neljandal kohal üleüldiselt, kuid esime-
sel kohal käskude hulgas, mis kõnelevad inimestevahelis-
test suhetest. 

Elades siin ja praegu kipub meil tihti ununema see, kui-
das me siia sellesse hetke oleme jõudnud. Elame ühe päeva 
korraga ja võtame elust kõik mis võtta annab. Kui mõelda 
kasvõi 20 aasta tagusele ajale, siis praegune elu on ikka tõe-
line lust ja lillepidu ning väga paljud mured, mis meil täna 
mõtteis, on lihtsalt hädaldamine. Jah, maailm ja inimesed 
on muutunud, aga põhiolemus on siiski meil endine ja kui 
me ei austa oma esivanemaid ega oma järeltulijaid, siis ei 
ole meil mõtet ka loota, et meie pärandit kunagi austatakse. 

Ansambel Indigolapsed laulab laulus pealkirjaga “200 
aasta pärast”:
Kahesaja aasta pärast leban oma surivoodil naeratava 
perekonna ees
Lapselaps mul küsib “Kallis vanaisa, mis sa oled teinud 
oma pika elu sees?”
“Raha teenisin!” ma küll ei tahaks vastata
Kahesaja aasta pärast pole sellel üldse vahet, mis on minu 
pangakontol, aga praegu küll
Kahesaja aasta pärast pole sellel üldse vahet, kas ma ela-
sin nagu soovisin
kas ma julgesin või kas ma üldse proovisingi nõnda elada, 
et elu oleks elamine
ja igast jäljest võrsuks lill
ja igast sõnast võrsuks puu
ja igast naeratusest sirguks teine naeratus 
ja igas peeglis peegelduks minu päris olemine

Hingedepäeval ja kogu hingedeaja vältel oma esiva-
nemate hingedele mõtlemine ja nende austamine on väga 
ilus võimalus väljendada meil oma austust nende vastu. 
Sest nemad, kes on käinud meie eel, väärivad austust sõl-
tumata sellest, millised ka on olnud nende teod ja elud.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja
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Pimedad sügisõhtud 
lubavad täiendust Eesti 
sõjaajalooalastele tead-
mistele, sest Eesti Sõja-
muuseum alustab sügis-
talvist hooaega ajalooliste 
dokumentaalfilmide prog-
rammiga “Sõjamuuseumi 
filmipäevik”. 

Sarnaselt päevaraamatutele, 
mis kannavad isiklikke lugusid, 
räägivad tõsielul põhinevad fil-
mid sõjamälestustest, tuginedes 
sõjas olnud inimeste mälule ja 
kogemustele. Filmiõhtute pär-
litena plaanime külastajatele 
pakkuda põnevaid kaadreid ka 
muuseumi enda filmiarhiivi ko-
gunenud materjalist. 

Koostöös Allfilmiga tule-
vad iga kuu esimesel laupäeval 

Sõjamuuseumi filmipäevik

algusega kell 16 näitamisele 
Eesti ajalugu tutvustavad fil-
mid. Filmipäeviku programmi 
avab 6. novembril Imbi Paju 
emotsionaalselt soe ajalooli-
ne tõsielufilm “Soome lahe 
õed“ (Allfilm/Film Magica 
OY, 2009), mis räägib Eesti 
ja Soome naiskodukaitsjate ja 
kodutütarde 1920. aastatel al-
guse saanud koostööst, mille 
katkestas Teine Maailmasõda 
ning Eesti okupeerimine Nõu-
kogude Liidu poolt. Film an-
nab edasi Eesti ja Soome nais-
te meenutusi, mida ilmestavad 
haruldased arhiivimaterjalid. 

Detsembrikuus on filmihu-
vilistel võimalik vaadata kahte 
filmi. 4. detsembril näitame 
Tanel Toomi lühifilmi “Teine 
tulemine” (Allfilm, 2005), mil-

le peaosas mängivad vennad 
Rasmus ja Hendrik Kaljujärv. 
Traagiline lugu räägib elust, 
surmast ja usust; suutmatusest 
lähedase kaotust aksepteerida. 
Teine film on Irene Lääne ja 
Dorian Zupini “Eraelu” (OÜ 
“Kakskümmend neli”/“Eesti 
Telefilm”, 1998), mis jutustab 
kindral Johan Laidoneri ning 
tema abikaasa Maria armastu-
se loo. Filmivaatamise järel on 
võimalik Irene Läänelt kuulda 
filmi sünniloost ja esitada kü-
simusi.

Kui detsembrikuu filmid on 
kantud süngematest meeleolu-
dest, siis helgemates toonides 
filmid jõuavad vaatajate ette 
detsembrikuu kahel laupäeval. 
Nimelt 11. ja 18. detsembril 
kella 14–16 on pered oodatud 

Sõjamuuseumisse jõuludega 
seotud filme vaatama. Näitami-
sele tulevad meeleolukad aja-
loolised kaadrid sellest, kuidas 
tähistati jõule Eesti Vabariigis 
1920.–1930.  aastatel. Avatud 
on kohvik ja lastenurk väikse-
matele muuseumikülastajatele. 
Lapsed saavad meisterdada 
jõulukaarte hetkel missioonil 
olevatele sõduritele. Kõik head 
jõulusoovid saadetakse Eesti 
sõduritele Afganistani.  

Sissepääs kõikidele filmi-
dele on tasuta. Filmipäeviku 
programmi leiab muuseumi 
kodulehelt www.esm.ee. 

Kohtumiseni filmiõhtutel!

Kristina Madisson
Eesti Sõjamuuseumi 
pedagoog-loovjuht

Soome naiskodukaitsjate ühenduse Lotta Svärdi delegatsioon Eestis. 1930. aastate algus. Keskel omaaegsed Eesti ja Soome 
organisatsioonide esinaised, Mari Raamot ja Fanni Luukkonen. Foto www.naiskodukaitse.ee

14. novembril kell 17.00 
Viimsi Püha jakobi Kirikus 
(Nurme tee 3, Pringi küla, 
Viimsi).

See erakordne muusikaline 
etendus on pühendatud märtrite-
le ja pühakutele, kes on kunagi 
Eestimaal elanud ja tegutsenud. 

Traditsioonilised Vanave-
ne, Kreeka ja Süüria õigeusu-
laulud kõlavad uues kontekstis 
koos kaasaegse eesti helilooja 
Urmas Sisaski muusikaga, mis 
on kirjutatud õigeusu tekstide 
peale spetsiaalselt ansamblile 
Orthodox Singers. Kaastegev 
tantsija Jane Raidma.

Kontsert-etenduse “Ees-
timaa pühakud” ülesanne on 
näidata eesti ja slaavi kultuuri 
ühisjooni ning seda, et vaimu-
lik muusika ületab kõik rah-
vuslikud ja kultuurilised erine-
vused ja eelarvamused. 

Ansambel Orthodox Sin-
gers tegutseb alates 1989. 
aastast ning on viimase 22 

Kontsert-etendus “Eestimaa pühakud”

aasta jooksul leidnud tunnus-
tamist ühena Eesti parimatest 
professionaalsetest koorian-
samblitest. Ansambel on olnud 
mitmete rahvusvaheliste kon-
kursside laureaatide hulgas ja 
osaleb sageli Euroopa muusi-
kafestivalidel.

Orthodox Singers koosneb 
professionaalsetest muusiku-
test, kes valdavad meisterlikult 

erinevatele ajastutele omaseid 
väljendusvahendeid. Ansambli 
looja, kunstiline juht ja diri-
gent Valeri Petrov on tuntud 
vaimuliku õigeusumuusika tut-
vustaja ja edendajana Eestis ja 
kogu maailmas. Petrovi meis-
terlikkus avaldub virtuoosses 
dirigenditehnikas, mis põhineb 
heliteose vaimse põhiolemuse 
ja helilooja loomingulise püüd-

luse täiuslikul mõistmisel. Ta 
suudab mõista kõikide stiilide 
põhijooni ja neid ansamblile 
edasi anda.

Tunnustatud kollektiiv on 
esinenud korduvalt kontsert-
tuuridel Venemaal, USAs, 
Rootsis, Taanis, Soomes, Nor-
ras, Saksamaal, Suurbritan-
nias, Prantsusmaal, Iirimaal, 
Liibanonis, Ungaris ja Poolas, 
andnud kontserte Moskva Õn-
nistegija Kristuse peakirikus, 
Rootsi Uppsala Toomkirikus, 
Moskva Tšaikovski-nime-
lise Konservatooriumi Suu-
res saalis, USA Philadelphia 
Toomkirikus, Stratford-upon-
Avoni festivalil, Nottinghami 
Chelsea festivalil. Samuti on 
ansambel esinenud Moskva 
Ülestõusmipüha Festivalil, 
mida korraldas Valeri Gergiev.

Sissepääs kontsert-etendu-
dele on tasuta.

Lisainfo: www.orthodox-
singers.com. 

VT

Ansambel Orthodox Singers tegutseb aastast 1989. 



Tule osalema 
Rannarahva 
Muuseumi 
käsitöötubades!
Sügisest alustasime käelise tegevuse ringiga, 
mida juhib Maris Viires ja MTÜ Metsatuka Kuns-
tiait. Kunstiaida peamiseks tegevuseks on ehete 
meisterdamine, jalanõude peale joonistamine, 
seebi valmistamine jmt. 

Töötuppa on oodatud kõik, eelnev koge-
mus pole vajalik. Iga osaleja käsutuses 
on tööriistad ja materjalid, mille kasuta-
mist Maris töötoa vältel juhendab. Kuna 
kohtade arv on piiratud, palume huvilis-
tel kindlasti eelnevalt ette registreerida!

3. novembril algusega kell 17.30 toimub rahvuslike 
motiividega polümeersavi töötuba, kus valmivad kaunid 
savihelmed, mida on võimalik kas iseseisvalt või järgmi-
ses töötoas kauniks ehteks ühendada. Registreerimine ja 
lisainfo: maris@kunstiait.ee või tel 55 565 210. Osalus-
tasu 175.- (sisaldab materjale ja tööriistade kasutamist), 
kestvus ca 2h.

Veel on tulekul 17. novembril helmetraadi töötuba, 1. det-
sembril Hiina sõlmimistehnika ja 15. detsembril jõuluteema-
line töötuba.
Töötuba saab tellida ka teile sobival ajal muuseumi 
ruumides toimuvatele perekondlikele kokkusaamistele, 
sünnipäevadele ja firmaüritustele. Valida saab erinevate 
teemade vahel, nagu näiteks kõrvarõngaste valmistamine, 
jalanõude kaunistamine, ehete valmistamine polümeer-
savist või helmestest, seebi valmistamine jne. Lisainfot 
saab küsida  maris@kunstiait.ee või tel 55 565 210.
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Kas sina tead, kuidas 
päkapikud kaladele vee 
alla kingitusi viivad? Tule 
uuri järele! 

Rannarahva Muuseumi kolme-
osaline jõuluprogramm lastele 
sisaldab etendust “Kala kink”, 
meisterdamise töötuba ja jõulu-
hõrgutiste maitsmist.

“Kala kink” on jõululugu, 
kus kohtutakse päkapikkude, 
jõuluvana, pahura Karu-Oti, 
kalade ja teiste vahvate tege-
lastega. Etendus põhineb Jens 
Antoni jutustusel, kirjutanud 
Kristel Pedak, mängib Viimsi 

Kõik tublid ja vahvad isad 
on oodatud isadepäeval 
Rannarahva Muuseumi, 
et veeta koos perega 
ühiselt aega.

Muuseumisse tuleb isadepäeval 
külla üks muhe ja tõeliselt me-
hine eesti mees – kahe lapse isa, 
riigikogulane, endine tippsport-
lane, Monaco Vürstiriigi aukon-
sul Eestis härra Jüri Tamm.

Monaco aukonsul Jüri 
Tamm esitleb muuseumis oma 
äsjailmuvat trükisooja laste-
raamatut “Kalake Rufino me-
reriik ja imeline monegaskide 
maa”. Tegemist on lustliku ko-
gupereraamatuga, kus on juttu 
kalakestest, kes inimeste juttu 
akvaariumist pealt kuulavad. 
Raamat tutvustab kahte sõbra-
likult teineteise kõrval ja sees 
asuvat riiki. Üks neist Monaco 
vürstiriik, millest on maailmas 
pisem vaid Vatikan, ja teine 
Larvotto ranna mereriik.

Just mereelanike silme läbi 
luuakse pilt nende riikide elu-
olust. Kalade suust kuuleb nii 
vaimustust kui ka imestust, 
mida kümne-varbaga-jalad – 
nii ja veel mitut muud moodi 

Mehine isadepäev 
Rannarahva Muuseumis

kutsuvad nad inimesi – kõik 
korda ei saada.

Jüri Tamm räägib lisaks 
oma raamatule ka endast, oma 
tööst nii riigikogulase kui ka 
Monaco Vürstiriigi aukonsu-
lina, oma sportlaskarjäärist ja 
elust üleüldse.  

Veel saab muuseumis kuula-
ta armsaid lastelaule Viimsi oma 
laululaste esituses. Näha saab 
kalakesi, vast ka kalakest nime-
ga Rufino ennast. Äkki kuuleme 
ka seda, kuidas kalad räägivad?

Isad saavad koos lastega 
meisterdada töötoas põnevaid 
asju. Isasid juhendab muuseu-
mi kuldsete kätega meistri-
mees onu Raivo. 

Avatud on kohvik, kus saab 
süüa maitsvaid pidupäevakoo-
ke ja juua tassike maitsvat isa-
depäeva kohvi. 

Sissepääs muuseumisse on 
muuseumipiletiga. Kõikidele 
Viimsi suurperede isadele ja 
nende peredele on sissepääs 

4. DETSEMBRIL kell 11.00 
VIIMSI HUVIKESKUSES ( Nelgi tee 1 )

Miku-Manni Lasteteatri vahva etendus

IMEILUS
Peale etendust mäng ja trall teatritegelastega ja lõpus 

tuleb külla Jõuluvana!

Lastele pääse koos kommikotiga 100 krooni
Etenduse pääse lapsevanemale 75 krooni

Tellimusi võetakse vastu 1. detsembrini!

Info telefonil 606 6838 Viimsi Huvikeskus
e-post: heidi@huvikeskus.ee
56 676 335 Heidi Kirsimäe

Jõuluprogramm Rannarahva 
Muuseumis 6.–18. detsembrini

Kooli näitering Eva Kalbuse 
juhendamisel. 

Onu Raivo meisterdamise 
töötoas õpitakse tegema loo-
duslikest materjalidest kaunis-
tusi ja jõuluehteid, igal lapsel 
valmib kena väike kingitus, 
mille saab koju kaasa võtta. 
Jõuluhõrgutiste jututoas maits-
takse jõulusööke ja räägitakse, 
mida rannalapsed vanasti jõu-
lude ajal sõid ja mida tegid.

Toimumise ajad: 6. det-
sembril kell 9, 11, 13, 15; 9. 
detsembril kell 9, 11, 13, 15; 
11. detsembril kell 13, 15; 14. 
detsembril kell 9, 11, 13, 15; 

17. detsembril kell 9, 11, 13, 
15; 18. detsembril kell 13, 15. 

Programmi hind 125.-/in., 
kestvus ca 1,5 h. Osta saab ük-
sikpileteid ja broneerida grup-
pe. Lisainfo, broneerimine ja 
piletid: marion@rannarahva-
muuseum.ee või tel 606 6945.

Tulge jõulukingitusi ostma! 
11. detsembri etendustega toi-
mub muuseumis samaaegselt 
suur Rannarahva Jõululaat – 
parimatest parim käsitöö, jõu-
lukingitused, kaunistused ja 
hõrgutised. Müüjad saavad re-
gistreeruda: ehakai@rannarah-
vamuuseum.ee või tel 606 6931.

loomulikult tasuta.  
Rannarahva Muuseumis 

on isadepäeval üleval Toidu-
panga mündikampaania anne-
tusanum, kuhu kutsume kõiki 
viimsilasi annetama oma kroo-
nimündid, et toetada Toidupan-
ga tegevuse laienemist üle terve 
Eesti. Tooge mündid muuseu-
misse tulles kaasa, teeme koos 
head puudustkannatavate pere-
de heaks!

Rannarahva Muuseum

Raamatu esitlus isadepäe-
val 14. novembril kell 12 
Rannarahva Muuseumis.
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Viimsi Raamatukogu 90 aastat
Algus eelmises Viimsi Teatajas

Eesti raamatu juubeliaastat tähistaval 
lugemisaastal 2010 täitub Viimsi 
Raamatukogul asutamisest 90 aastat. 

Kuigi venekeelseid teoseid oli fondis eestikeel-
setega võrdselt, loeti tuhatkonna registreeritud 
lugeja poolt viimaseid siiski enam. Populaarsed 
olid endiselt A. H. Tammsaare ja E. Vilde teo-
sed. Rohkem laenati teaduskirjandust, endiselt 
tuli töötajatel ohtralt propageerida ka ühiskond-
lik-poliitilisi teoseid. Kuna huvi nende vastu 
ei olnud piisavalt suur, siis plaanide täitmise 
huvides laenutati neid kohustuslikus korras. 

Raamatukogutöö aluseks olid perspektiiv- 
ja kvartaliplaanid, mille täitmisest tuli aru anda 
kolhoosi kultuuriosakonnale, kolhoosi juhatu-
sele ja parteiorganisatsioonile ning iga-aastase 
aruande esitamise näol Harju rajooni keskraa-
matukogule.

Viljakad aastad
“Keskuse raamatukogu” perioodi võib raamatu-
kogu ajaloos kohaliku kultuurielu elavdamisel 
nimetada väga viljakaks: aastas toimus tavaliselt 
7 kohtumisõhtut kirjanikega, 40 raamatunäitust, 
15 lugemiskultuuri tundi õpilastele, tegutses 
kirjandusklubi ROPS (Raamat On Parim Sõ-
ber), valijate klubi (1979, 1984), raamatukogust 
tehti telesaateid: “Raamatute saatus” (1978), 
“Õhtutund raamatukogus” (1983) jm ning sal-
vestati enamik Eesti Raadio kirjandussaadetest.

Kõik raamatukogu töötajad olid erihariduse-
ga ja nad andsid oma parima raamatukogu üles-
ehitamiseks. Raamatukogu areng oli vastavuses 
S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi sihiga 
– kolhoosis pidi sel ajal olema kõik parim, nii 
ka raamatukogus. 

Vaatamata sellele, et nõukogude propagan-
da tõttu olid raamatukogud ideoloogia asutused, 
suutis tollane raamatukogu juhataja Asta Joost 
suurejooneliste kirjandusõhtutega esile tõsta 
ning edendada eesti kultuuri ja kirjandust.

1990ndate muutused
1990ndatel ühiskonnas toimunud muutustest 
tingituna vabanesid raamatukogud ideoloogili-
sest survest ja asusid täitma oma sotsiaalseid, 
kultuurilisi ja informatsioonilisi ülesandeid. 
Raamatukogutöö mitmekesistus, intensiivistus 
lugejateenindus, suurenes päringutele arv ning 
laienes nende temaatika. Kümnendi teisel poo-
lel sai Eesti raamatukogunduse märksõnaks 
automatiseerimine, üleminek kaartkataloogide 
süsteemilt e-kataloogidele.

Seoses S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikol-
hoosi reorganiseerimisega OÜ Esmariks aastal 
1991 hakkas Viimsi raamatukogu töö soikuma, 
sest loodud osaühingul ei olnud huvi raama-
tukogu ülalpidamise vastu. Samas polnud ka 
Viimsi Vallavalitsus valmis raamatukogu oma 

alluvusse võtma. Kolhoosi raamatukogust sai 
taas vallaraamatukogu 1993. aastal, mil raama-
tukogu hakkas tegutsema Viimsi Vallavalitsuse 
hallatava asutusena kinnitatud eelarve alusel.

Viimsi raamatukogu olukord kujunes keeru-
liseks 1994. aasta alguses, kui otsustati raama-
tukogu endise kolhoosikeskuse ruumidest välja 
kolida. Ruumid tuli loovutada Rahvusvahelisele 
Concordia Ülikoolile. 

Raamatukogu manööverpinnaks sai Viimsi 
vallamaja riietusruum, kuhu koliti 1994. aasta 
kevadel. Endise 105 m2 asemel tuli leppida pal-
ju väiksema põrandapinnaga (80m2). Kuna AS 
Esmar kui uus raamatukogu sisustuse omanik 
soovis ka enamuse riiuleist oma valdusse jätta, 
siis tuli osa kogust laotada põrandale. Töötajatel 
puudus juurdepääs ja ülevaade olemasolevast 
raamatufondist, mistõttu ei saanud seda jooks-
valt korrastada ega aegunud kirjandusest pu-
hastada, rääkimata olemasoleva 600 nõueteko-
hasest teenindamisest. Paraku ruumiprobleemid 
üleöö ei lahene ja seetõttu puudusid raamatuko-
gul kolme aasta jooksul arenguvõimalused.

Raamatukogu manööverpinnal vallamajas.

1997 – uus asukoht Haabneemes
1997. aastal sai Viimsi Raamatukogu uueks te-
gevust soodustavaks asukohaks Haabneeme ale-
vik – ruumid Rannapere hooldekodu I korrusel 
(praegused Viimsi Päevakeskuse ruumid). 330 m2 
põrandapinnal asus avariiulitega lugemissaal, 
eraldi lugemisala oli lastele. Taastus koostöö 
lasteaiaga Piilupesa: lastele hakati korraldama 
muinasjutu- ja raamatukogutunde.

Raamatukogutund Rannapere pansionaadis.  

1998. aastal soetas raamatukogu esimese 
arvuti ja raamatukoguprogrammi Kirjasto 3000 

litsentsi. Alustati teavikute elektroonilise kata-
loogimisega. 2001. aasta septembrist oli võima-
lik ka raamatukogu lugejatel internetti kasuta-
da – raamatukogus avati avalik internetipunkt. 
2002. aasta lõpuks sai kogu teavikute fond kan-
tud e-kataloogi. 2003. aastal võeti kasutusele 
Eestis arendatud raamatukoguprogramm UR-
RAM (www.lugeja.ee).

2005 – uued ruumid, rohkem töö-
tajaid
Juba 2000. aasta aastaaruandes on taas välja 
toodud ruumipuuduse probleem. Nelja aasta pä-
rast alustati uute ruumide remondiga Rannapere 
pansionaadi teisel korrusel. Peale kaheksat aas-
tat teenindamist raamatukogu jaoks kiirkorras 
kohandatud ruumides valmisid uued spetsiaa-
lselt raamatukogu tarvis ehitatud ruumid, mis 
avati pidulikult 9. septembril 2005. aastal. 

Kogu suve oli raamatukogu lugejatele sule-
tud. Kuna oli ette näha töökoormuse suurene-
mist, moodustati kolmele raamatukoguhoidja 
ametikohale juurde veel kaks. Uutes ruumides 
alustati ka elektroonilise laenutamisega.

Praeguste ruumide avamine septembris 2005. 
Kõneleb raamatukogu kolm korda kolinud 
juhataja Eevi Kiling.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgne aeg 
on Viimsi raamatukogule olnud suurte arengute 
aeg, seda nii raamatukogundusliku tegevuse kui 
ka kultuurikeskuseks kujunemise vallas. Sar-
naselt teistele Eesti rahvaraamatukogudele tuli 
ka Viimsi raamatukogul ümber vaadata senised 
kohustused klientide ees: laiendada info vahen-
damise elektroonilisi teenuseid, st avada raa-
matukogu fond e-kataloogis ning keskenduda 
piirkonna õppurite teenindamisele ja suurendada 
teadmiskirjanduse komplekteerimist. Tänaseks 
on Viimsi raamatukogust välja kujunenud elu-
kestva õppe toetaja ja lugemiskultuuri vahendaja.

Ruumikitsikus kimbutab 
Viimsi raamatukogu arenguloo läbivaks jooneks 
on olnud ruumiprobleemid. Kokku on meie raa-
matukogu kolitud seitsmel korral, mida 90 te-
gevusaasta kohta pole palju. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata sellele, et eelmises asukohas jäid 
raamatukogu ruumid kitsaks juba kolme aasta 
pärast ning praegustes ruumides kimbutab taas 

kitsikus, kuigi kolimisest on möödunud ainult 
viis aastat. Töötajatel veel kitsas pole, kuid tea-
vikutel ja lugejatel on. Mida rohkem on piirkon-
nas registreeritud elanikke, seda enam toetab 
riik teavikute ostmist. 

Raamatukogu on nägus ja õdus, kuid külas-
tajatel puudub mugav võimalus raamatukogus 
pikemalt aega veeta – eralduda ja lõõgastuda. 
Samaaegselt üksteist segamata peaksid raama-
tukogus mõnusalt viibida saama väikeste laste-
ga pered, vaikust nõudvad õppurid, teismelised, 
pensionärid, lehelugejad ja arvutikasutajad, 
muusikahuvilised või näitusekülastajad. Het-
keolukord on kahjuks selline, et raamatukokku 
tullakse pigem raamatuid laenama ja tagastama, 
kui lihtsalt aega veetma. Meie raamatukogu 
võiks aga viimsilastele olla peale teabekesku-
se ka vabaajakeskus. Järjest suurenev elanike 
arv seab ka raamatukogu ruumidele kõrgemad 
ootused ja nõudmised. Nendest ei saa mööda 
vaadata, sest maksumaksjatel on õigus tarbida 
väärilist avalikku teenust.

Populaarsus kasvab
Meile, raamatukoguhoidjatele, on iga aasta lu-
gemisaasta. Suhtume oma töösse missiooni-
tundega, panustades igapäevaselt väärtuslikku 
lugemisalasesse tegevusse ja oma väärikate lu-
gejate teenindamisse. 

Eriliselt valmistab rõõmu, et meie raamatu-
kogu kasutamine on muutunud üha populaar-
semaks. Lugemisaastal 2010, raamatukogu 90. 
aastapäeval on meil ligi 3000 aktiivset lugejat. 
Statistiliste andmete põhjal on just olemasole-
vad lugejad hakanud raamatukogu sagedamini 
kasutama ja rohkem raamatuid laenama. Luge-
des kasvab isu. 

Uuringutega on tõestatud, et inimestel, kes 
leiavad aega lugemiseks, paraneb enesetunne ja 
suureneb eluga rahulolu. Lugemine toetab eluga 
hakkamasaamist, pakub naudingut ja avastamis-
rõõmu, arendades samaaegselt tundekultuuri, 
asjade sügavamat mõtestamist ja sõnavara. Tä-
napäeva kiires elutempos on lugemine ideaalne 
võimalus võtta aeg maha, pakkuda endale rahu, 
inspiratsiooni, privaatsust, hetke oma mõtte-
maailmaga ning mis kõige olulisem – lugemine 
paneb inimest seesmiselt püüdlema uute ees-
märkide poole. Raamatukogu ongi see koht, kus 
igaühel on võimalik valida endale parajasti va-
jalik raamat, kus ei loe materiaalne, vaid ainult 
vaimne maailm.

Täname koostöö eest kõiki lugejaid ja toeta-
jaid. Viimsi raamatukogu tähistab oma juubelit 
5. novembril kell 14, mil oleme avatud kõigile 
külastajatele.

Kohtumiseni raamatukogus!

Kristiina Puura 
Viimsi Raamatukogu 

Kirjandushuvilistele kirjanduskriitik 
Maire Liivametsa Loengusari

11. november – nullindate luule: võimas, paheline, ent elus!
25. november – nullindate proosa: kas ainult seks ja vägivald?

9. detsember – eesti küla mälu ja mäletamine kirjanduses
Lektorist. Maire Liivamets on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning juba aastakümneid kirjutanud arvustusi 

ja teinud kirjarahvaga erinevatele väljaannetele intervjuusid. Temalt on ilmunud pikemaid artikleid ja romaanide 
järelsõnu. Maire Liivamets töötab Eesti Rahvusraamatukogus eesti kirjanduse referendina ning on “Kirjanduse ja 

keele ajaveebi” üks autoritest (http://kirjandusjakeel.blogspot.com/).

algus igal loengul kl 12.30 Viimsi Päevakeskuse saalis
osaVõTT on TasuTa.
www.viimsiraamatukogu.ee

Registreerimine kristiina@viimsivald.ee või tel 6066 934
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Sellise pealkirjaga 
sõnastas Prangli saare 
talurahvamuuseumi selts 
oma projekti Prangli 
saare tööjõuprobleemide 
lahendamiseks.

2010. aasta on Euroopa Liidus 
kuulutatud vaesuse ja sotsiaal-
se tõrjutuse vastu võitlemise 
aastaks. Eesmärk on tõsta tead-
likkust sotsiaalsest tõrjutusest 
ja edendada aktiivset kaasa-
tust, edendada kodanikeühen-
duste, kohalike omavalitsuste 
ja teiste organisatsioonide 
koostööd, tekitada ühiskonnas 
nähtavat diskussiooni vaesuse 
ja tõrjutuse vastu võitlemise, 
inimeste aktiveerimise, sot-
siaalse kaasatuse edendamise, 
vastutuse ja õiguste üle.

Sotsiaalministeeriumi 
projektikonkurss
Aasta tegevused on suuna-
tud eelkõige: koosolekute, 
koolituste, seminaride, kon-
verentside jm ürituste korral-
damisele, et leida lahendusi 
vaesuse ennetamiseks ja vae-
suses elavate inimeste olu-
korra leevendamiseks; läbi 
viia uuringuid vaesust, teha 
ülevaateid põhiõigusi ja nen-
de omavahelisi seoseid käsit-
levatest uuringutest ning neid 
levitada. Vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Eu-
roopa aasta raames kuulutas 
sotsiaalministeerium kevadel 
välja väikeprojektikonkursi 
kodanikeühendustele. Kon-
kursist otsustas osa võtta ka 
Prangli saare talurahvamuu-
seumi selts. Projektile saadi 
positiivne rahastuse otsus.

Iidsete oskuste taasta-
mine
Projekti eesmärk oli traditsioo-
niliste töövõtete ning ettevõt-
luse algatamise koolitustega 
taastada Prangli saare iidsed 
käsitöötraditsioonid, oman-
dada uued oskused ja teadmi-
sed saare üldiseks tööhõive 
suurendamiseks, saareelanike 
omavaheliseks sotsialiseeru-
miseks ja põlvkondadevaheli-
seks siduvuseks.

Saarel on suur tööpuudus. 
Pranglil on elanike registris 
128 inimest. Käimasoleva pro-
jekti tegevused on suunatud 
põliselanikele, kuid ei välista 
ka teistel projektist osavõtmist.

Saarel elab kokku 79 pü-
sielanikku. Nendest 30 on 
pensionärid ja tööealisi on 40. 
Põhiline tööandja on avalik 
sektor – riigi- ja vallaasutu-
sed, nagu Prangli Põhikool, 
rahvamaja, tervishoiupunkt, 
raamatukogu ja päästemees-
kond. Lisaks postiasutus ja 
kauplus, mis kokku annavad 
hinnanguliselt tööd umbes 14 
tööealisele elanikule. Saarel 
tegutseb ka kalandusühistu, 
kuid selle teenimisvõimalu-

Töövõimetus-
hüvitist maksavad 
tööandja ja haige-
kassa
Niiskete ja külmade ilmadega võib ootamatult 
haigestuda mõnda viirusesse või külmetushai-
gusesse. Enesetunde halvenedes on alati soovi-
tatav pöörduda perearsti poole, kes vajadusel 
väljastab töövõimetuslehe. Kolme esimese 
haiguspäeva eest hüvitist ei maksta. 

Ühes aastas väljastavad 
Eesti arstid ligi pool miljo-
nit töövõimetuslehte. Hai-
gekassa statistika näitab, et 
enim töövõimetuslehti väl-
jastatakse just seoses külme-
tushaigustega oktoobris-no-
vembris ja märtsis-aprillis. 

Töövõimetuslehe saab 
arst väljastada inimesele, 
kes käib tööl ja omab töö-
andja kaudu haigekassas ra-
vikindlustust. Töövõimetus-
lehe alusel saadava hüvitise 
eesmärk on kompenseerida 
töötajale haigestumise ajal

saamata jäänud töötasu teatud ulatuses. 
Alates 2009. aasta juulikuust maksavad töötaja enda 

haigestumisel töövõimetushüvitist nii tööandja kui ka 
haigekassa. Sel puhul on oluline teada, et üldjuhul kol-
me esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta. Alates 
4. päevast maksab hüvitist tööandja 70% töötaja viimase 
kuue kuu keskmisest töötasust. Haigekassa hakkab hüvi-
tist maksma alates 9. päevast. Haigekassa makstava hai-
gushüvitise määr on samuti 70%, kuid hüvitise arvutamise 
aluseks on inimese eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga 
maksustatud tulu. 

Raseduse ajal haigestumise korral ning tööõnnetuste ja 
kutsehaigestumiste tõttu väljastatud töövõimetuslehtede 
puhul tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellistel juhtudel 
maksab haigushüvitist haigekassa alates 2. päevast. 

Haigushüvitist on inimesel õigus saada 120 päeva 
järjest, arstliku ekspertiisi vastava otsuse korral kuni 182 
päeva järjest. Maksimaalselt hüvitatakse 250 haiguspäeva 
aastas. Töövõimetuspensionärile, kes on töövõimetuslehel 
haiguse tõttu, mille alusel määrati talle töövõimetuspen-
sion, ja vähemalt 65-aastasele töötajale makstakse hüvitist 
ühe haiguse korral kuni 60 päeva järjest ja kokku 90 päeva 
aastas. 

Teise isiku hooldamisel maksab haigekassa hooldajale 
töövõimetuslehe alusel hooldushüvitist. Hooldushüvitist 
maksab haigekassa alates esimesest päevast. Hooldushü-
vitise suuruseks on 80% eelmise aasta sotsiaalmaksuga 
maksustatud tulust.

Alla 12-aastase lapse põetamise korral on hooldajal 
õigus saada hoolduslehe alusel hüvitist kuni 14 järjesti-
kuse päeva eest. Haige perekonnaliikme kodus põetamise 
korral on hooldajal õigus saada hoolduslehe alusel hüvi-
tist kuni 7 järjestikuse päeva eest. Alla 3-aastase lapse või 
alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse 
hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi, on 
hooldajal õigus saada hoolduslehe alusel hüvitist kuni 10 
järjestikuse päeva eest.

Töövõimetuslehe võib arst vajadusel väljastada ka pi-
kemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on 
ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte hoolduslehe kes-
tusel.

Tööle naastes tuleb töövõimetusleht esitada oma töö-
andjale, kes peab selle haigekassale edastama 7 päeva 
jooksul. Haigekassa maksab töövõimetushüvitise välja 
hiljemalt 30 päeva jooksul alates lehe jõudmisest haige-
kassasse. Tööandja maksab omapoolse hüvitise välja pal-
gapäeval või vähemalt 30 päeva jooksul alates lehe saa-
misest.

Täiendavat infot  töövõimetushüvitiste maksmise koh-
ta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee, edas-
tades küsimuse meiliaadressile info@haigekassa.ee või 
helistades haigekassa infotelefonile 16 363.

Eesti Haigekassa

Töövõimetushüvitist 
maksavad tööandaja ja 
haigekassa käsikäes. 

Ühises tegutsemises peitub 
jõud – tööjõud

sed on hooajalised. Tegutseb 
ka paar ettevõtjat, kuid nende 
ettevõtted on vaid oma pere-
kesksed ning igapäevast saare 
tööhõiveprobleemi need kah-
juks ei lahenda.

Tänasel hetkel puuduvad 
saarel võimalused luua elani-
kele tingimusi kaugtöö soo-
dustamiseks (kaugtöökeskus, 
e-teenuste osutamine, kaugtöö-
graafiku paindlikkus jne). Kuna 
Prangli saar asub oma erilise 
geograafilise asendi tõttu trans-
pordi jaoks ebasobiva juurde- 
ja väljapääsuga piirkonnas, kus 
talvel liigub ühiskondlik trans-
port kord päevas ja halbade 
ilmastikuolude korral puudub 
saare ja mandri vaheline trans-
port täielikult, siis on tööhõi-
veprobleemide lahendamine 
Pranglil olnud väga keerukas. 

Kõik tööhõivesse asumi-
seks vajalikud koolitused, kut-
sekvalifikatsiooni ümberõpped 
jne on koondunud ümber suu-
remate linnade ja asulate ning 
mere tagant tulevale Prangli 
saare potentsiaalsele tööhuvi-
lisele on pea võimatu tekitada 
motivatsiooni regulaarselt lin-
nas käimiseks kas täiendõppel, 
koolitustel, sotsiaalnõunike 
nõustamistel, tööharjutustel 
või tööotsingutel.

Ilmselgelt on tööhõive-
probleem Pranglis üheks põh-
juseks, miks saarel drastiliselt 

väheneb püsielanike arv. Tööd 
kohapeal pole, noored suundu-
vad linna ning jäävadki sinna.

1970–1980ndatel, kui saa-
rel toimis veel kalatööstus, 
valmistati tellimustööna töö-
kindaid jm, siis elas saarel um-
bes 190 inimest. 

Kõike eelnevat arvesse 
võttes jõudsime oma orga-
nisatsioonis tõdemusele, et 
Prangli saare tööhõiveproblee-
mi lahendamiseks on vaid üks 
ja ainus võimalus tuua mitme-
külgsed tööhõiveprobleemi 
lahendused mandrilt saarele 
kohapeale. 

Eistuki ehitamine
Prangli saare talurahvamuu-
seumi seltsi poolt läbiviidud 
projekti käigus korraldati saa-
rel kolm traditsioonilise puu-
paadi – eistuki ehituse koo-
litust. Õppepäevad viis läbi 
Prangli pritsumeeskonna loo-
nud ning väga head ettevõt-
likkust üles näidanud Prangli 
põliselanik Vambola Kahro, 
kes on üks kahest mehest, kes 
tänasel päeval oskab saarel 
veel eistukit oma kätega otsast 
lõpuni valmis ehitada. Meil oli 
siiralt hea meel, et Vambola 
nõustus seda oskust ka meiega 
jagama. 

Kolm ettevõtluskoolitust 
viis läbi Marianne Rosenfeld 
MTÜst Alustame Algusest, 

kes nõustus raskete sügistormi-
de ajal paari nädala tagant üle 
mere meid õpetama tulema.

Korraldame saarel ka põh-
jalikuma taustauuringu koha-
like põliselanike seas Prangli 
tööhõivest. Uuringu küsimu-
sed võisid vastajaile tunduda 
algul provokatiivsetena, kuid 
vaid täpsustavate küsimustega 
saame me selgust, mis tegeli-
kult valmistab saare põlisela-
nikele tööhõive küsimustes 
muret ning kes peaks neid ai-
tama.

Oleme väga õnnelikud ja 
rahul, et projekt õnnestus, sest 
kõik need koolitused on saarel 
hästi vastu võetud ja on näha, 
et saareelanikud on väga õpi-
himulised, mis näitab ka, et 
tahe ning valmidus igasugu-
seks omavaheliseks koostööks 
Pranglis on täiesti olemas. See 
on väga positiivne.

Ühises tegutsemises pei-
tubki jõud ning miks see ei 
võiks olla Prangli saare töö-
jõud!

Oleme jõudnud järelduse-
le, et kõigepealt püüame aidata 
ennast ise ja näidata ka laiema-
le avalikkusele, et Prangli saa-
re elanikes on tegutsemistahe 
olemas, siis ehk leidub ka asja-
osalisi, kes meie tulevikumõt-
teid aitavad ellu viia.

Pärast projekti lõppu on 
kavandatud ettevõtluskoolitus-
te jätkamist saarel juba järgmi-
se projekti raames.

Carmen Ott
Prangli saare 

talurahvamuuseumi selts MTÜ

Vaid kaks meest saarel oskavad sellise eistuki algusest lõpuni valmis ehitada. 

Ettevõtluse koolituse päev Pranglil.

Nii see kõik algas – see on 
esimene esituki ehituse 
koolituse päev Pranglil.
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järgmise aasta 1. jaanuari 
saabudes vahetub Eestis 
käibelolev raha – 1992. 
aasta juunist kasutusele-
võetud krooni asemele 
tuleb euro ehk Euroopa 
ühisraha. Kuna raha-
ringluse toimimisel on 
pankadel kanda tähtis 
roll, siis on kindlasti hea 
teada, mida tähendab 
eurole üleminek panga-
klientidele. 

Kõigepealt tuleb öelda, et 
pangaklientidele on üleminek 
tehtud lihtsaks. Aktiivsed pan-
gakliendid, kes hoiavad raha 
kontol, ei varu suuri summasid 
sularaha koju ning maksavad 
igapäevaselt pangakaardiga ei 
pea tegema euro tulekuks erili-
si ettevalmistusi. Juhul kui teil 
on kodus suurem kogus Ees-
ti sente, siis soovitame need 
novembri lõpuks kampaania 
“Too mündid panka!” käigus 
panka tuua. Kampaania käi-
gus on müntide töötlus ja oma 
kontole kandmine või vahetus 
paberraha vastu tasuta.. Kui 
hoiate kodus suuremat summat 
sularaha, siis saate sama pan-
gaskäiguga selle oma kontole 
panna. Kontol olevad kroonid 
vahetab pank 1. jaanuaril juba 
ise teenustasuta ja ametliku 
kursiga eurodeks. 

Need, kes eelistavad su-
laraha, saavad alates 1. det-
sembrist pankades kroone tee-
nustasuta ja ametliku kursiga 
eurodeks vahetada. 

Kroonimüntide ja -kupüü-
ride vahetuse võimalus säilib 
ka hiljem: kommertspangad 
teevad seda 2011. aasta suveni 
kõigis sularaha teenust pakku-
vates kontorites ja pärast seda 
piiratud kontorivõrguga, Eesti 
Pangas saab aga kroone vahe-
tada tähtajatult.

Kliendid ei pea minema 
panka, et muuta oma laenu-, 
pangakaardi- või teisi lepin-
guid. Euro kasutuselevõtt ei 
mõjuta lepingute ja muude 
juriidiliste dokumentide jär-
jepidevust ja nende tingimusi 
ega vabasta võetud kohustus-
te täitmisest, samuti ei anna 
õigust kehtivat dokumenti 
ühepoolselt muuta või lõpeta-
da. See puudutab ka intresse: 
näiteks kui teil on sõlmitud 
kroonihoius, mille aastaintress 
on neli protsenti, siis arvuta-
takse hoiusesumma küll euro-
desse, kuid intress jääb kuni 
lepingu lõppemiseni endiseks. 
Kroonilaenude tagasimaksmi-
ne hakkab toimuma eurodes 
– laenusummad arvutatakse 
pankade poolt ümber sama-
moodi ametliku kursi järgi 
ning tasuta.

Alates 1. jaanuarist ei või-
malda arveldussüsteem enam 
kroonimaksete töötlemist. 
Hoiustel olev raha arvutatakse 
ametliku kursiga ning tasuta 
eurodesse ja kõik pangaüle-

Pangaklientidele tuleb euro 
rahulikult

kanded hakkavad toimuma 
eurodes. 31. detsembril 2010 
on pankades tavaline arveldus-
päev (viimane kliiring on kell 
18.00), mis tähendab et ka pä-
rastlõunal saate veel pankade-
vahelisi makseid teha. 

Kroonilt eurole “ümberlü-
litumisel” on pangasüsteemid 
(internetipank, makseauto-
maadid, teleteenused, tele-
fonipank, mobiilipank jne) 
osaliselt suletud. Teenused 
hakkavad samm-sammult 
taastuma 1. jaanuaril – esimes-
te seas on näiteks interneti-
pangas võimalik vaadata kon-
tojääki eurodes ning algatada 
pangasisesed maksed. Et väl-
tida pangasüsteemide ülekoor-
must on soovitav mitte kohe 
aasta esimestel tundidel uu-
dishimust oma internetipanka 
siseneda, vaid teha seda siis, 
kui on tõesti vajadus tehinguid 
teha. Niipalju raha, kui teil oli 
pangakontol kroonides, saab 
ametliku kursi järgi olema ka 
eurodes. Näiteks 12 000-kroo-
nine hoius muutub 766,94-eu-
roseks.

Kõik Eesti ligi 25 000 kaar-
diterminali ja kassasüsteemi 
vajavad euro tulekul ümber-
seadistamist, kuid tõrked kaar-
dimaksetes peaksid olema 
minimaalsed. On võimalik, et 
kõik kaarditerminalid ei ole 
kohe pärast keskööd valmis 
eurotehinguid tegema. Enne 
kaarditšeki allkirjastamist või 
PIN-koodi sisestamist soovita-
me veenduda, et näidatud sum-
ma on õiges vääringus – sum-
ma eurodes on 15,6466 korda 
väiksem. Igaks juhuks ja oma 
meelerahu säilitamiseks hoid-
ke alles kaardimaksekviitung.

Alates €-päevast väljasta-

vad sularahaautomaadid ainult 
eurosid. Kuna sularahaauto-
maatide kaudu lastakse ring-
lusse hinnanguliselt 80% eu-
rokupüüridest, siis on tegemist 
väga suure logistilise väljakut-
sega nii pankade kui ka Sula-
rahakeskuse jaoks. Sellegi-
poolest on võetud eesmärgiks 
täita eurodega kõik ligi 1000 
sularahaautomaati (ATMi) hil-
jemalt 48 tunni jooksul. Juhul 
kui automaati ei ole jõutud 
euro rahatähti veel viia, siis 
automaat sularaha ajutiselt ei 
väljasta. Olenevalt ATMi tüü-
bist saab automaadist uue aas-
ta esimestel nädalatel 5-, 10- ja 
20-euroseid kupüüre, 10–20% 
automaatidest väljastavad ka 
50-euroseid. Lisaks ATMide-
le tuleb euro sularaha käibele 
pangakontorite ja jaekauban-

Kurjategijalt nõu-
takse ravikulud
Haigekassa nõuab krikaeltelt nende poolt kaas-
kodanikele tekitatud kehavigastuste ravikulud 
tagasi.

Jälle on käes pimedad ajad. 
Kurikaelad võivad sellest 
julgust saada, mis võib lõp-
peda kaaskodanikule te-
kitatud kehavigastusega. 
Kurjategija tekitatud kõiki 
kahjusid ei ole igakord või-
malik heastada, tervis ei 
pruugi taastuda täies ulatu-
ses. Oluline on teada kõigil 
meie kaaskodanikel, et ra-
vimise ajal tasub raviasutu-
sele ravikindlustus või riik 
ja hiljem nõuab haigekassa 
süüdlaselt sisse kõik ravi

kulud, seega need kulud maksumaksja kanda ei jää. Kui 
kahju tekitajal pole raha oma kahju hüvitamiseks ja on 
maja, siis pole välistatud majast ilmajäämine katmaks 
kaklusega tekitatud kulusid.  

Ravikindlustuse seaduse § 26 lõike 1 kohaselt on hai-
gekassal tagasinõudeõigus isiku suhtes, kes vastutab kind-
lustusjuhtumi toimumise eest, mille tõttu sai kindlustatud 
isik ravikindlustushüvitisi, samuti kindlustusandjate suh-
tes, kes on kohustatud võimaldama hüvitisi sama kindlus-
tusjuhtumi raames.

Eelnimetatud seadusesätte täitmine toimub alljärgne-
valt:

1. Kohus saadab haigekassale tervisevastastes süüte-
gudes jõustunud kohtuotsused ja prokuratuur saadab ter-
visevastastes süütegudes kriminaalmenetluse lõpetamise 
määrused.

2. Haigekassa kontrollib oma andmekogust, kas haige-
kassa on tasunud nimetatud süütegudes kannatada saanud 
isikute eest või isikutele ravikindlustushüvitisi, s.t ravitee-
nuste arveid, töövõimetuslehti või soodusravimeid.

3. Haigekassa saadab kahju tekitanud isikule või opor-
tuniteediga (kokkuleppemenetlus) lõpetatud asjade puhul 
isikule, kes tunnistas oma süüd, ettepaneku haigekassa 
poolt makstud ravikindlustushüvitiste vabatahtlikuks ta-
sumiseks.

Ravikindlustuse seaduse § 26 lõike l sõnastusest näh-
tuvalt ei ole tagasinõudeõiguse tekkimiseks vajalik kind-
lustusjuhtumi süüline põhjustamine, piisab põhjusliku 
seose olemasolust süüdioleva isiku teo ja kindlustusjuh-
tumi tekkimise vahel. Ka asjaolu, et kriminaalmenetlus on 
lõpetatud prokuratuuri poolt oportuniteediga, ei tähenda 
süü puudumist. Seega tagasinõudeõiguse annab haigekas-
sale nii kohtuotsus kui prokuratuuri määrus.

2009. aastal on kohtute ja prokuratuuri poolt hai-
gekassa Harju osakonnale saadetud kokku 280 otsust ja 
määrust. Tagasinõutavad summad varieeruvad alates 184 
kroonist kuni sadade tuhandete kroonideni. 

Vabatahtliku tasumise ettepaneku saajatest umbes poo-
led tasuvad ravikindlustushüvitised haigekassale esmase 
nõude alusel. On kohusetundlikke isikuid, kes maksa-
vad kohe, on neid, kes soovivad sõlmida maksegraafiku 
perioodiliseks tasumiseks. Kuid on ka neid, kellelt tuleb 
makstud ravikindlustushüvitisi tagasi nõuda kohtu kau-
du. Käesoleval hetkel on haigekassal Harju Maakohtus 
menetluses umbes 60 hagiavaldust. Tagaseljaotsusega on 
kohus haigekassa hagi rahuldanud 32 juhul ning kompro-
missleping kohtu vahendusel on sõlmitud perioodilisteks 
tasumisteks 8 juhul. 

Paljud süüdlased, kes enamasti on tekitanud raske ter-
visekahjustuse, kannavad karitust kinnipidamisasutustes 
ning üldjuhul puudub neil ka sissetulek. Sellistel juhtudel 
pikeneb haigekassal hüvitiste tagasisaamine ettearvama-
tuks ajaks.

Ettepaneku saajatel tekib tihti küsimus, et miks ei ole 
haigekassa nõudnud neid kulusid tagasi juba kriminaalme-
netluse raames.

Asjaolu, miks ei saa haigekassa tsiviilnõuet menetleda 
koos kriminaalasjaga, tuleneb süütuse presumptsioonist: 
kuni puudub süüdimõistev otsus, ei saa haigekassa kellelt-
ki midagi tagasi nõuda.

Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

Oma tegude eest tuleb 
vastutada.

TÄHTIS TEADA
l €-päev – 1. jaanuar 2011
l 1 euro = 15,6466 krooni
l Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini, 
pangakaart on alati õiges vääringus. 
l Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna alates 
1. oktoobrist 2010.
l Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta 
alates 1. detsembrist 2010.
l Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1. jaanua-
ril 2011.
l Ühtegi lepingut muutma ei pea – pank arvestab teenustasuta 
kõigi lepingute väärtused automaatselt eurodesse.
l Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis kõige parem 
on pöörduda oma kodupanka. 

AjAKAVA
l 1. oktoober 2010: Pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta 
krooni müntide vastuvõttu.
l 1. detsember 2010: Pangad alustavad eraisikute sularaha kroo-
nide eurodeks vahetamist.
l 1. jaanuar 2011: Eesti võtab kasutusele euro.
l 1.–14. jaanuar 2011: Krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
l 1. juuli 2011: Krooni sularaha vahetus läbi piiratud kontorivõr-
gustiku kuni 31.12.2011 ning seejärel tähtajatult Eesti Panga poolt.

duse kaudu ning 2011. aasta 
1.–15. jaanuarini saab kroone 
eurodeks vahetada maksimaa-
lselt 1000 euro väärtuses päe-
vas ka 179 Eesti Posti postkon-
toris.

Pangaliit ja pangad anna-
vad lähikuudel ohtralt detail-
semat infot eurole ülemineku 
praktiliste aspektide kohta, sel-
ge on aga see, et üleminek on 
kõige lihtsam pangakaarti ka-
sutavatel klientidel, sest nende 
raha on alati õiges vääringus. 
Piisab ühest pangakontori kü-
lastusest, et panna kontole ko-
dus olevad mündid ja sularaha 
– soovitatav on seda teha enne 
detsembrit. Üheski järjekorras 
pole vaja seista – krooni saab 
euroks vahetada tähtajatult.

Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Euro paberrahadega harjumine võtab aega.
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VIIMSI VALLA KOHANIMED

Rohuneeme nime kohtame ajaloos 
esmakordselt vähemalt 450 aastat 
tagasi. 

Nii veider kui ka see tundub, oli küla esialg-
ne nimi Cristnisz (1541), seejärel Christeniss 
(1555) ja alates 1561. aastast hakkab nimi 
tuttavamat kuju võtma – Rogenam, aga ka 
Råuim, Rånim, Rånem (1615–1637). Seejärel 
kohtame nime Rohanem (1686), Rau Nemy 
(1686) ja Roganem (1770). Nimi Rohuneeme 
ilmub alles 1866. aastal. Rohuneeme juurde 
on kuulunud 1700–1705 ka nimi Capelniemi, 
millest kirjutab Karl XII kõrge ametimees Karl 
Eldbergh, nii et president Meril oli ehk õiguski 
oma elukohta Kabelineemeks kutsuda. 

Esimesed asukad olid rootslased
1541. aastal on külas teada vaid Wieselgre-
ni arvates rootslased Hans Nanszon ja Erick 
Mattiszon, mõlemad Pirita kloostri hinge-
kirjas. Nelikümmend kaheksa aastat hiljem 
on külas Magnus vnd (und) Tahatta, Pente, 
Temper ango (temperi kohta arvab Julius 
Mägiste, et tegu on puusepaga – vrdl soome 
“timperi”), Kattko vnd hint ja Brasseneke. 
Kaks nendest nimedest on kindlasti root-
si omad – Magnus ja Pente (Bengt). Alles 
1636. aastast ilmub esimene tuttav nimi: 
Puckomanni Hans ja Gert, sest Pugumanni 
talu oli veel hiljuti Rohuneemes olemas. 

Tuttavate nimede hulk kasvab ajaga, 1688 
kohtame juba Otte Ewardtit, Otti Bertelit ja 
ka Christer Jürgenit. Oti nimel on tõsine kõla, 
sest see oli ammusest ajast Rohuneeme kõige 
jõukam talu, millest on pärit üks Viimsi valla 
tegijaist ja Riigikogu II koosseisu liige Julius 
Lambot. Tema saatus oli kurb, sest sõja algu-
ses tapeti ta koos kahe pojaga – kõik nad on 
maetud Rohuneeme kalmistule. 

Christeri nimi küll alguses tuttavana ei 
tundu, aga kui me Wieselgreni selgituse ära 
kuulame, siis asi muutub. Nimelt on ta kin-
del, et sellest Christerist on esialgu saanud 
Christel ja siis on eestlased sellest välja nõi-
dunud Rüstla talu nime. 

Kabel ja kogudus
Kui mina veel väike poiss olin, siis olid Rohu-
neeme talude nimed põhja poolt alates: Mihkli 
ehk Kõrtsi, Loigu, Liiva, Länne, Kalda, Too-
minga, tsaariaegne Kordon ehk Kardun, Pugu-
manni, Porda, Mäe, Rüstla, Kure, Kivineeme, 
kaks Puurit, Eskopli ja siis on järjekord juba 
täiesti sassis, sest poolsaar läks laiemaks ja ta-
lud ei paiknenud enam mingigi joone peal. 

Mis puudutab võimalikku kabelit Rohu-
neeme tipus, siis selle olemasolu pole üri-
kutega kindlalt tõestatud, küll aga oli Püha 
Jakobi kabel vanasti Aegnas, mis tsaariaja 
lõpus Rohuneeme Oti talu maadele püsti 

pandi. Arvan isegi mäletavat jõulusid selles 
kabelis, kuhu mind kaasa oli võetud. 

Kirik lõhuti sõja ajal ja ehitusmaterjali 
kasutati paljude talude heina- ja kartulimaid 
läbivate jooksukraavide vooderdamiseks. 
Isa vandus kaua vene sõdureid, kes oma la-
bidaid meie käia peal teritasid – huumust on 
seal vast millimeetri jagu, ülejäänu on liiv, 
kivid ja savi, mis labidat kiiresti nürivad, nii 
et heast Gotlandi käiast vaid mälestus jäi.  

Meri ja karid
Veidi ka merest Rohuneeme ümber. Suure 
silla juures on vesi päris sügav, nii et Eesti 
Lootsi paadid rahulikult sõita saavad, kuid 
sillast veidi läände ja loodesse on kohe Mi-
kumadal, kus kevadeti väga madala veega 
kivid lausa paistma hakkavad. 

Rohuneeme otsa poole tulles jõuame Vi-
rukarini, mille kohta käivat jutt, et kunagi 
soomlased oma paadi sinna kinni ajasid ja 
kirusid, et “perkele viru kari” ehk siis “ku-
radi eestlaste kari”. Siis on seal veel Porda 
kari, Länne kari ja Haavakari. Edasi vee sü-
gavus kasvas ja me jõuame Oti randa, kus 
oli palju paatide randumiskohti ja pärast 
sõda ma lugesin seal kokku 14 võrkmaja. 

Kui Rohuneeme tipust ida poolt natuke 
lõunasse tulla, kohtame meres Kabelikari, 
kus vanasti oli kabel ja rist olnud ning vana 
kauni kombe kohaselt ka kõrts, kuis muidu. 
Edasi jõuame ilusa liivase põhjaga Liivalah-
te. Seal oli hea idatuulega ujumas käia (siis 
oli vesi soojem), lamedate liivakivitükkidega 
lutsu visata ja me lapsed püüdsime seal väi-
keseid lesti, nii et tõmbasime varbad krupsu 
ja lestapojad pugesid meie talla alla peitu. 

Nõukogude piirivalve äestas Liivalahte 
ja kaugemalegi viie-kuue meetri laiuse sile-
da liivariba, nii et piiriületajaid jälgede jär-
gi kätte saada. Nii aeti kord keset ööd üles 
naabripere, sest perepoeg oli täispuhutud 
autokummiga Liivalahes ujumas käinud ja 
piirivalvurid tahtsid teada, kas ta tuli Root-
sist või, hoidku taevas, isegi veel kaugemalt! 

Seda äestamist taheti teha ka Rohuneeme 
otsa läänekaldal, aga seal on rand nii kivine, 
et isegi kaks Jossi (Jossif Stalini nimelist 80 
hobujõulist traktorit) ei saanud Eestimaa ki-
videst jagu. 

Siis tuleb Kure kari, Kivineeme ots ja 
kohe selle järel Oti lõugas ning kivine ja 
kõrgema kaldaga Porda ots, kus oli esimese 
ilmasõja ajal palju kive lõhutud ja hunniku-
tesse laotud, nii et seda kohta Kivisüldadeks 
kutsuti. 

Edasi tuleb juba Kelvingi – selle nime pä-
ritolust oli meil juttu. Kelvingi juures läheb 
otse põhjakaarde Kullakari ning siis jõuame 
Vinnuniidini. Aga see on juba teine lugu. 

Tõnu Viik

Rohuneeme

Rohuneeme küla on vähemalt 450 aastat vana. 

Seenioride sügisball
31. oktoobril toimus Viimsi Peokeskuses Seenioride sügisball. 

Tantsupõrandal keerutati jalga ansambli Piccolo saatel. Foto Enn Teimann
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l Külli Aarel ja Tarmo Peedulil sündis 13. oktoobril poeg Mathias.
l Ingrid Pugil ja Marcus Liimetsal sündis 16. oktoobril tütar Anna-Britta.
l Keiri Heinsalul ja Arvi Roosil sündis 19. oktoobril tütar Arelle.
l Liina Anier-Pärnal ja Marek Pärnal sündis 20. oktoobril tütar Ann Marie.
l Liina ja Georgi Viiesel sündis 22. oktoobril tütar Emma Linda.
l Linda Anstalil ja Maksim Zolotarjovil sündis 23. oktoobril poeg Leon.
l Kerli Põldarul ja Kalle Kuusikul sündis 23. oktoobril poeg Marlon.
l Liis Soontagal ja Martin Indrek Milleril sündis 29. oktoobril poeg Robert 
Marten.

Tere tulemast!
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l Ilma Ausmaa ................................................................................................ 75
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l Ljubov Sofina ............................................................................................... 70
l Endel Lauk .................................................................................................... 70
l Malle Puuström ........................................................................................... 70
l Vaike Käo ..................................................................................................... 70
l Mare Malmberg ........................................................................................... 70
l Tiiu Vinkel .................................................................................................... 70
l Malle Ernesaks ............................................................................................. 70
l Helme  Kala .................................................................................................. 70
l Hillar Siig ...................................................................................................... 70
l Aleksei Raia ................................................................................................. 70
l Taimu Tuvi ................................................................................................... 70

Palju õnne!
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Viimsi valla kultuurikalender
5.–26. november

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
Pärnu Muuseumi näitus 
“Vabaduse kullakoormad“ 
Sõjamuuseumi Filmipäevik 
esitleb: 6. novembril k 16 
dokumentaalfilm “Soome lahe 
õed“ (Allfilm/Film Magica 2009)
Sissepääs tasuta!
Info: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“ 
Fotonäitus Vääna-Jõesuu
rannataludest
Püsiekspositsioonid Ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Igal neljapäeval k 10
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
Maalime ja mökerdame – 
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Talvehooajal palume muuseumi- 
külastuse ja ürituste korralda-
mise soovist ette teatada tele-
fonil 606 6941 või 51 00 281.
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Avatud aastaringselt L k 10–14
UUDIS! Talve lähenedes kolib 
taluturg muuseumi lauda-
hoonesse!
Müügisoovidest teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “Naissaare militaar-
lugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Kooli raamatukogus
Viimsi vallamajas

Kuni  11. november
Maie Martini õlimaalide näitus 
“Iseenda otsimine“
Randvere Päevakeskuses

Kuni 24. november
Harrastuskunstnik Hinge 
Jürgensoni maalide näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 7. november
Raamatunäitus “Lemmikraamat 
läbi elu“

Kuni 30. november 
Lastele: Raamatunäitus 
“Viimsi laste lemmikud“
Viimsi Raamatukogus

5. november k 14 
Viimsi Raamatukogu 90 
Pidulik aktus ja koosviibimine
Esinevad Elo Viiding ja Tiit 
Peterson poeetilis-muusikalise 
aktsiooniga “Meie paremas 
maailmas”
Viimsi Raamatukogus 

5. november k 18 
DJ-ring  – osavõtt 15 krooni 
Randvere Noortekeskuses
 
5. november k 18 
Mahekosmeetika õpituba 
algajatele, läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo: 
tel: 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

6. november k 12
Viimsi Kultuuriloo Seltsi 
Kodulooringi kogunemine
Teema: 16. novembri 1988. a. 
suveräänsusdeklaratsioon
Lektor: Irene Merik
Rannarahva Muuseumis

6. november k 16
Sõjamuuseumi Filmipäevik
“Soome lahe õed”, 
rez. Imbi Paju, 2009
Eesti  Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis
  
6. november k 21 
Esinevad Wismari Poisid 
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

7. november k 11
Tutvumine koduvallaga – 
kepikõnd ja jalgsimatk
Matkajuht Volli Kallion, 
tel 601 2354
Metsakasti, Äigrumäe ja Laiaküla 
Teejuhid: Toivo Urva, Mall Kauna 
ja Silvi Ilves
Kogunemine Randvere Päeva-
keskuse juures

7. november k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. november k 13 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
Rohuneeme kabelis

7. november k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

7. november k 14.30 
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

7. november k 17
Kontsert: Koit Toome – 
Mälestused
Piletid Piletilevis 130/155, samal 
päeval kohapeal 180 krooni
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8., 15., 22. ja 29. november 
k 17–20 
Kitarriõpingud 
Osavõtt 100 krooni 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses
 
8.–14. november
Põhjamaade raamatukogu-
nädal ”Maagiline Põhjala“
Viimsi Raamatukogus

10. november k 17 
Mardijooksuks näomaalingute 
tegemine Noortele tasuta! 
Randvere Noortekeskuses
 
10. november k 17
Ettevõtluse koolitus
Kõigile huvilistele tasuta!
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts 
Pranglisaarte Muuseumis

10. november k 18.30  
Nutikate Naiste Klubi 
Portselani töötuba
Registreerimine ja info: 
Heidi, tel 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

10. november k 19 
Koguduse kool “Õpetussõnad“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. november k 10
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

11. november k 12.30
Kirjanduskriitik Maire 
Liivametsa loengusarja III loeng
“Nullindate luule: võimas, 
paheline, ent elus!”
Osavõtt on tasuta!
Korraldab Viimsi Raamatukogu:
www.viimsiraamatukogu.ee
Registreerimine: 
kristiina@viimsivald.ee või 
tel 606 6934
Viimsi Päevakeskuse saalis

11. november k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. november k 18
Seminar “Loomulik Eesti pH- toit“
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo: 
tel: 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. november k 18 
Saksa õhtu: tutvustatakse 
Saksamaad – osavõtt tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

12. november k 18 
Fight Club (noorte meeste grupp)
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kaminasaalis

12.–14. november  
Viimsi Sügisturniir korvpallis 
2010 noortele
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi 
Viimsi Kooli spordikompleksis 

ja Karulaugu Õppehoone 
spordisaalis

13. november k 12
Isadepäeva kontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

13. november k 19 
Kontsert: Birgit Varjun ja 
Margus Vaher – “Teiselpool vett”
Piletid Piletilevis 175 (pensio-
när)/195 (täispilet) krooni
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
   
13. november k 21 
Esineb Üllar Jörberg 
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas  
 
14. november k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. november k 11 
Isadepäeva perejumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Pühapäevakool
Kadri Haagen ja Lea Edminster 
kell 18
Käsitöögrupp, juhatab Sirje 
Preisfreund 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

14. november k 12
Isadepäev muuseumis
Riigikogulane ja endine tipp-
sportlane Jüri Tamm esitleb 
oma lasteraamatut “Kalake 
Rufino mereriik ja imeline 
monegaskide maa”
Kohal kuldkalake ja laululapsed, 
avatud kohvik
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

14. november k 14.30 
Jumalateenistus 
Valvamispühapäev
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

14. november k 17
Kontsert-etendus “Eestimaa 
pühakud“
Orthodox Singers (Urmas Sisaski 
looming)
Kaastegev tantsija Jane Raidma
Sissepääs on tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. november k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

15.–30. november
Raamatunäitus “Unustatud 
uuleraamatud“
Viimsi Raamatukogus

16. november k 18 
Õpituba “Alateadvuse abiga 
unistused tegelikkuseks”
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

16. november k 18.30 
Loovus- ja kunstiring: tasside 
kaunistamine 
Randvere Noortekeskuses
 

17. november  k 12
Klubi “Tassike teed“ 
Teema: Vanade ja noorte 
vastasseis ning koostöö
Vestlust juhib Sirje Merilaid
Randvere Päevakeskuses

17. november k 17.30
Kunstiaida töötuba – helme-
traadi töötuba UUS!
Osalustasu 175 krooni (sisaldab 
materjale ja tööriistade 
kasutamist), kestvus ca 2h
Registreerimine ja lisainfo: 
Maris Viires, 55 565 210, 
marisviires@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

17. november k 18
Kristalliteraapia õhtu vol 2
Läbiviija: Anneli Bärlund 
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

17. november k 19 
Koguduse kool 
“Vana Testamendi kehtivus 
Uue Testamendi inimesele“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. november k 15
Kes novembrikuul on sündinud…
Ühislaulmine ja sünnipäevalas-
te õnnitleme, oodatud on kõik 
laululustilised memmed-taadid
Novembrikuu sünnipäevalaps 
anna oma osalemisest teada!
Viimsi Päevakeskuses

18. november k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
  
18. november k 18.30  
Nutikate Naiste Klubi 
Ehete ja aksessuaaride 
valmistamine
Registreerimine ja info: 
Heidi, tel 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

18. november k 19.30 
Eesti meistrivõistlused 
käsipallis, meistriliiga mäng 
Chocolate Boys/Viimsi-HC Tallas
Viimsi Kooli spordikompleksis
   
19. november k 18
Suur Isadepäeva Perepäev 
Spordivõistlused, töötoad, 
heategevuslik kohvik
Tegevusi väikestele ja suurtele!
Püünsi Koolis

19. november k 18 
DJ-ring – osavõtt 15 krooni 
Randvere Noortekeskuses
 
21. november k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. november k 11 
Surnutemälestuspüha jumala-
teenistus
Luuletus Liia Saul 
Jutlus Raido Oras
k 18 peregrupp
Juhivad Margus ja Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Igavikupühapäev
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

22. november k 18
Näomodelleerimise e Zogan-
massaazi õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

23. november k 18 
Mahekosmeetika õpituba 
algajatele
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

24. november k 19 
Koguduse kool “Sissejuhatus 
Uude Testamenti“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. november k 12.30
Kirjanduskriitik Maire Liiva-
metsa loengusarja IV loeng
“Nullindate proosa: kas ainult 
seks ja vägivald?”
Osavõtt on tasuta!
Korraldaja: Viimsi Raamatukogu
www.viimsiraamatukogu.ee,
Registreerimine: 
kristiina@viimsivald.ee või 
tel 606 6934
Viimsi Päevakeskuse saalis

25. november k 16
Lauatennise turniir Tallinna 
spordiveteranidega
Viimsi Päevakeskuse saalis

25. november k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. november k 18.30  
Nutikate Naiste Klubi 
Valmistame päkapikusussi
Registreerimine ja info: 
Heidi, 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

26. november k 14
Lustiline Kadripäev
Viimsi Päevakeskuses

26. november k 17 
Tüdrukute õhtu Osavõtt tasuta! 
Randvere Noortekeskuses
 
26. november k 18.30  
Nutikate Naiste Klubi 
Vildime susse
Registreerimine ja info: 
Heidi, 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

v



12 5. november 2010

Viimsi seeniorid olid külas 
Avinurme seenioride klubi 
Hõbehall 30. juubelil. 

Kümnenda oktoobri hommi-
kul asusid Avinurme valla 
poole teele Viimsi Pensionä-
ride Ühenduse esinaine Viiu 
Nurmela, osa ühenduse voli-
kogu liikmeid, Randvere Päe-
vakeskuse sõnakunstnikud ja 
lauluansambel ning Randvere 
Päevakeskuse tegevjuht Aime 
Salmistu. 

uus elulaadikeskus ja 
puiduait
Jõudsime viperusteta Avinur-
me, kus vaatasime Aime ko-
dukohta, mis veidi nukrutse-
des ootas perenaist. Edasi viis 
meid tee Avinurme Elulaadi-
keskusesse, mis avati tänavu 
juunis.

Giid Ülle tutvustas maja, 
kus asuvad puidutöötuba, 
tekstiilitöötuba, kus tehakse 
töid ketrusest kangakudumi-
seni, traditsiooniline toiduõp-
peköök. Oli huvitav vaadata 
puutööoskustest sündinud elu-
laadi ja piirkonna kultuurilugu 
kajastavat näitust. Võimalus 
oli osta asju kaasa, mida meie 
rahvas ka tegi. 

Järgnes väike jalutuskäik 
üle maantee ja olimegi uues, 
enne tänavust jaanipäeva val-
minud perekond Straussi pui-
duaidas. 

Perenaine Katre Mölder 
tutvustas maja leivatuba, kus 
valmistati omapärast ime-
maitsvat leiba, mida ostsime 
ka kaasa. 

Mida kõike võis aga näha 
ettevõttes tehtavate eseme-

Viimsi seeniorid käisid Avinurmes juubelil

te näidistoas – laastukorvid, 
kõiksugused tooted puidust 
sauna, kööki ja muud kõikvõi-
malikud käsitööesemed. Maja 
ülakorrusel on 64-kohaline 
saal, mida kasutatakse nii õp-
pepäevade kui ka tähtpäevade 
läbiviimiseks. Seal kostitati 
meid maitsva supiga. Tänu et-
tevõtlikele avinurmikutele! 

Hõbehalli juubelipidu
Edasi tegime väikese sõidu 
alevikus, kus Aime tutvustas 
meid eluoluga.

Suundusime kella kaheks 
Avinurme kultuurikeskusse, 
kuhu oli meid kutsutud see-
nioride klubi Hõbehall 30. 
juubelipeole. Avasõnad ütles 
Helju Paas, kes on üle 14 aasta 
juhtinud valla pensionäride te-
gevust valla sotsiaalnõunikuna 
ja nüüd päevakeskuse tegev-
juhina. Kontserdi kava avas 
laulja Toomas Anni oma mee-
leolukate meloodiatega. Sõna 
sai algsaegade meenutusteks 
tollane külanõukogu esimees 
Aime Salmistu. 22. oktoobril 

1980. aastal kutsus ta kokku 
seenioride organiseerimisko-
misjoni, kelle eestvedamisel 
hakkas tegutsema valla pen-
sionäride klubi. Esimesel klu-
biõhtul 10. jaanuaril 1981, kus 
osales 120 inimest, kinnitati 
klubile nimeks Hõbehall. 

Kingituseks sünnipäeva-
listele esinesid Randvere Päe-
vakeskuse lauluansambel ning 
seejärel sai esinemisjärje Helle 
Tomingase kokkuseatud hu-
moristlik näidend “Arsti juu-
res visiidil“ – tegelased: dok-

Novembrikuus avab Viimsi 
Tervis Spa Hotell  uue ja 
luksusliku spaa- ja vaba
aja keskuse. 

Uues keskuses on mitmeid uusi 
saunu – lisaks auru- ja leilisau-
nadele ka alpikivi-, puukütte- ja 
kadakasaun. Mõnuleda saab 
erineva temperatuuriga bassei-
nides ja mullivannides ning ko-
sutada end mitmete veealuste 
jugamassaažidega. Väikestele 
külastajatele on uues keskuses 
oma bassein suplemiseks ning 
eraldi bassein on beebide ujuta-
miseks. Mõnusat olemist rikas-
tavad puhkenurgad soojade la-
mamistoolidega ning baar, kust 
leiab kergeid, tervislikke sööke 
ja värskendavaid jooke.

Saunade ja basseinide va-
hetus läheduses asub osa hoo-
litsusteruume, kus on võima-
lus lasta end hellitada, nautides 
massaaže ning kehahoolitsusi.

Lisaks luksuslikule sauna-
keskusele lisandub spaa vali-
kusse multifunktsionaalne ja 
avar treeningu- ja seminarisaal. 
Olemasolev jõusaal muutub 
poole suuremaks ning jõuma-
sinate valik saab olema kõrgel 
tasemel ja mitmekesine. Eraldi 

“Nutikate naiste klubi” kutsub 
novembris õpitubadesse!

 
10. novembril 18.30. Portselanmaal

Koolitajad: Heli ja Kairi
Hind 140 krooni. Hinnale lisanduvad toorikud alates 40 krooni /tk.

Koolitusel osalejate arv 6-8 inimest.

18. novembril 18.30. Ehete ja aksessuaaride valmistamine (2h)
Koolitaja: Eveli Apri – Isemoodi Isetegijate Loovustuba
Esimesel kursusel valmivad kõrvarõngad ja käekett.

Töödes kasutame erineva jämedusega traate, õpime neid erikujuliselt väänama, 
kaunistuseks kasutame lihvitud klaashelmeid. Kõik tooted on niklivabad.

Hind 150 krooni
Koolitusel osalejate arv 4–10 inimest.

25. novembril 18.30. Valmistame päkapikusussi
Koolitaja Stella Laur – Maarja-Magdaleena Gild, Pärnu

Tule ja meisterda tore päkapikususs, kuhu nad saaksid headele lastele varsti ka 
maiustusi ja väikeseid kingitusi tuua.

Hind 110 krooni
Koolitusel osalejate arv 6–12 inimest.

26. novembril 18.30. Vildime susse (3h)
Koolitaja Stella Laur - Maarja-Magdaleena Gild, Pärnu

Vilditud sussid on soojaid ja ilusad. Tule ja veendu, et ka sina saad nende val-
mistamisega hakkama.

Hind 150 krooni
Koolitusel osalejate arv 6–12 inimest.

tor Helle Tomingas, patsiendid 
Elfi Ojase ja Helgi Sard. Esi-
nemine võeti vastu sooja ja 
kestva aplausiga. 

Oma meenutustes ütles 
Aime, et juba 14. novembril 
1981. aastal andis S. M. Ki-
rovi nim. näidiskalurikolhoosi 
sõjaveteranide ansambel Emil 
Laansoo juhatamisel kaheosa-
lise kontserdi Avinurmes ja 
solistiks oli Avinurme vallas 
sündinud ning lapsepõlve  ja 
noorusaastad siin elanud Ella 
Haug, Reet Linna ema. Sõp-

russidemeid uuendasid mais 
2007 Randvere Päevakeskuse 
seeniortantsu rühm Kobarake 
ja lauljad. 2009. aastal käi-
sid Avinurme seeniorid külas 
Randveres ning giidiks olnud 
Volli Kallion tutvustas bussi-
ringil Viimsi valda.

Sidemed kahe valla vahel 
kinnistuvad ja toovad ellu alati 
midagi uut! 

Kontsert jätkus Avinurme 
kergejalgsete eakate tantsuga. 
Hõbehalli oli tervitama tulnud 
Avinurme puhkpilliorkester, 
dirigendiks Verner Mölder, 
kelle toredad lood kutsusid 
jalga keerutama. Kaks karak-
tertantsijat oma temperament-
se tantsurütmiga nakatasid 
kogu saali kaasa plaksutama! 
Järgnesid tänusõnad ja tänu-
kirjad, lilled Heljult ja Tiinalt. 
Tehtu eest väärisid tänu paljud. 
Üheks esimesks õnnitletavaks 
oli Aime Salmistu kui klubi te-
gevuse üks alustaja.

Kõik esinejad ja külalised 
kutsuti kontserdi lõppedes juu-
belitorti ja kringlit sööma ning 
kohvi jooma. Oli kohe päris 
kahju bussi minna ja tagasi-
teed alustada. Aga kõik hea ja 
tore lõpeb ju kunagi! Bussis 
Viimsi poole sõites avaldasime 
muljeid toreda ja sisuka päeva 
kohta. Nalja ja naeru oli nii 
palju, et tee Viimsisse möödus 
märkamatult. Koju saabusime 
rahulolevate ja rõõmsamatena.

Loodame, et kunagi tulevi-
kus meid veel Avinurme kut-
sutakse, millest meile nii soo-
jad ja ilusad mälestused jäid.

Helle Tomingas
sõnakunsti juhendaja

Viimsi Tervis Spa uueneb

ruumi jõusaalis saavad meie 
kogenud ning tunnustatud fü-
sioterapeudid ja personaaltree-
nerid, kes Teie tervise eest per-
sonaalselt hoolitsevad.

Oleme kavandanud uue 
keskuse nii, et see sobib ka 
mõnusaks perepuhkuseks. Ka-
hekorruseline 1000 m2 suurune 
laste mängu- ja lõbustuskeskus 
on iga lapse ja lapsevanema 
unelm. Keskusesse on võimalik 
jätta lapsed turvaliselt mõneks 
tunniks koos kogenud, profes-
sionaalse ning mitut keelt kõne-
leva hoidja pilgu alla mängima. 
Samal ajal on lapsevanemal 

võimalus nautida kõiki spaa 
mõnusid ning veeta aega sõpra-
de või kallima seltsis.

Ühes lastekeskusega val-
mib ainulaadne aastaringselt 
kasutatav uisuväljak, mis pa-
kub rohkelt elamusi nii suurte-
le kui ka väikestele.

Keskuses saab tähistada ka 
erinevaid tähtpäevi ning muuta 
pidupäev lapse jaoks imeliseks 
üllatuseks. Keskus on mõeldud 
erinevas vanuses lastele, kus te-
gevust leiavad nii beebid kui ka 
kooliealised lapsed. Lastekes-
kus avatakse detsembrikuus.

VT

Partnereid tänati piduliku lauaga, mis sel puhul uude basseini kaeti.

Külalised on jõudnud kohvilauda.
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Selg valutab aeg-ajalt 
peaaegu igaühel. Seljava-
lu on üks sagedasemaid 
kaebusi, olles esinemis-
sageduselt teisel kohal 
peavalu järel. Kaheksa 
inimest kümnest on min-
gil eluperioodil tundnud 
seljavalu, kaks kannatab 
aga kroonilise seljavalu 
all. 

Kõige sagedamini ehk 90% 
seljavalujuhtudest esineb liht-
sat alaseljavalu ehk lumbaa-
got, mida haige kirjeldab kui 
selja venitust, äratõmbamist/
tõstmist. Lihtne seljavalu on 
oma olemuselt lihasvalu. Põh-
jused arvatakse olevat mehaa-
nilist laadi. See tähendab, et 
on häiritud tasakaal  lülisamba 
keerulises liigeste, sidemete 
ja lülide ning lülivaheketas-
te süsteemis. Tekib ulatuslik 
alaseljalihaste spasm vere- ja 
lümfiringe häire baasil.  

Iseloomulik on ootamatult 
alanud tugev valu seljas, mis 
ei kiirgu jalga. Mõne tunniga 
tekib lisaks valule ka alasel-
jakangus, võimatus selga si-
rutada, ettepoole kummargil 
kehaasend, ettevaatlik kõnd.  
Vaatamata ägedast valust tin-
gitud piirangutele igapäevases 
tegevustes on lumbaago isepa-
ranev seisund: 50%-l taandub 
valu 2 nädalaga, 90%-l 3 kuu-
ga. 

Radikuliit ja muud 
põhjused
Kuigi  üldise arusaama koha-
selt  võrdsustatakse peaaegu 
iga seljavalu radikuliidiga,  
moodustavad tõelised seljara-
dikuliidid vaid 5% seljavalu-
juhtudest. 

Radikuliit tuleneb kree-
ka keelsest sõnast radix, mis 
tähendab juurt. Radikulopaa-
tia korral on lülisamba külg-
mulgust väljuv seljaaju när-
vijuur pitsunud ja põletikus. 
Närvijuure pitsumine tekib 
sageli lülivaheketta ehk diski 
väljasopistumise tõttu. Valu 
tekib äkki, tihti valitseb tihe 
seos raskuse tõstmise ja äge-
da seljavalu tekke vahel. Väga 
iseloomulikuks on ühte jalga 
kiirguv valu. 

Vahel selg ei valutagi, kur-
detakse näriv-torkivat valu jala 
külg- või tagapinnal ning jala-
le toetumine on raskendatud. 
Valu on väga intensiivne, tu-
gevneb köhimisel-aevastami-
sel, kehaasendi vahetamisel. 

Närvijuure olulise kahjus-
tuse korral kaasub labajalahal-
vatus. Radikulopaatia paraneb 
2–4 kuuga,  95%-l ilma ope-
ratsioonita. Ainult juhul, kui 
ilmneb järsku tekkinud kuse- 
ja roojapidamatus, mõlemasse 
jalga kiirguv valu ja alakeha-
lihaste nõrkus, on vajalik kiire 
sekkumine kirurgi poolt.

Teine oluline põhjus ra-
dikulaarse ehk närvikulgu 
pidi kiirguva valu korral on 
vananemisega seotud luulis-
te lisamoodustiste tekkimine 

Seljavalust lahti ja vaevast vabaks!

lülisambaliigestel, mis oma 
massiivsusega ahendavad suu-
remal või vähemal määral när-
vijuurte kanaleid. 

Spinaalstenoosi puhune 
valu on erinevalt radikuliidist 
kahjuks juba kroonilist laadi. 
Valu intensiivsus on tavaliselt 
väiksem võrreldes radikuliidi-
ga, kuid oma iseloomu ja kest-
vuse poolest tõeliselt häiriv 
seisund. 

Pikem jalutuskäik on või-
matu, kuna iga natukese aja ta-
gant on vaja puhata, kere liigu-
tused piiratud, meeleolu ja uni 
häiritud. Kirurgiline ravi tuleb 
teatud juhtudel kõne alla, kuid 
mitte alati.

Kui seljavaevusi on olnud 
üle kolme kuu, siis on tegemist 
kroonilise seljavaluga. Siingi 
arvatakse peamiseks süüdla-
seks mehaanilisest ülekoor-
musest tingitud muutusi lüli-
sambas ning selle piirkonna 
liigestes ja lihastes. Liigesed 
ei kulu ju üksnes põlvedes-
puusades, vaid ka lülisamba-
liigestes. 

Hommikune seljakangus ja 
kehalise koormusega seostuv 
valu lülisambas viitab lüli-
sambaliigeste probleemidele. 
Ka rühihäirega võib kaasuda 
krooniline seljavalu. Lülisam-
ba kõveruste puhuselt esineb 
kehapoolte lihaste düsbalanss, 
mis omakorda koormab teatud 
lülisamba piirkonda rohkem 
ning võib olla lülide või diski-
de suurema kulumise allikaks. 

Ei või unustada, et  ka üle-
määrane kehakaal sunnib lüli-
sambale peale suurema koor-
muse, kui see on looduse poolt 
ettenähtud. Istuv töö (konto-
riametnikel, autojuhtidel) on 

samuti  selga liigselt koormav. 
Eriti veel, kui istuda lohakas 
asendis. Nõjatades pead ühele 
või teisele käele, vajub istumi-
sel selg kõveraks niisamuti kui 
lastel, kes armastavad sättida 
ühe jala kõverdatult istmiku 
alla.

Lastel võib seoses arengu 
ja kasvuga tekkida seljavalu 
ilma mingi põhjuseta. Lüli-
sambalihased ja sidemed ei 
arene sama kiiresti kui luu-
kude, mistõttu võib kergesti 
tekkida lihasspasm ja valu. 
Ka teatud spordialade harras-
tamine võib sagedamini pro-
votseerida seljavalu: tennis, 
tõstmine, pikamaajooks, ilu- 
ja riistvõimlemine, maadlus, 
korvpall, jalgpall. Põhjuseks 
selja ülesirutust nõudvad liigu-
tused ja suurem surve lülisam-
bale.

Kui ei ole tegemist spetsii-
filise seljahaigusega, vigastuse 
või pahaloomulise kasvajaga, 
käsitletakse seljavalu  enam-
vähem ühtmoodi, sõltumata 
selle põhjustest.

Seljavalu ravi
Ägeda seljavalu korral võib 
kannatajale paar-kolm päeva 
voodirahu lubada. Lamades 
langeb lülisambale neli korda 
väiksem koormus, kui seistes, 
ka võib lamades leida valuva-
ba asendi.  

Voodirahu küll ei kiirenda 
paranemisekulgu, aga ülituge-
va valu korral osutub see pa-
ratamatuks – voodist tõusmine 
võib olla piinavalt valus, mis 
nurjab katse end liigutada. Sel-
javalutajat on siiski vaja jul-
gustada jätkama oma igapäe-
vategevusi, vältides liigutusi, 

mis valu suurendavad.
Oluline on tarvitada valu- 

ja põletikuvastaseid ravimeid: 
paratsetamooli, ibuprofeeni, 
diklofenakki vms, mida on 
seljahaigele  soovitanud arst. 
Piisava kestusega ravikuuri 
korral on astutud samm valu 
krooniliseks muutumise vastu. 
Valu on märk, et miski on kor-
rast ära ja tuleb leida lahendus, 
kuid valu kannatamine ei ole 
põhjendatud. 

Valu võib olla ka muude, 
mitte tervisega seotud problee-
mide väljenduseks. Arstikunsti 
saladus on peilida välja para-
nemist takistavad asjaolud (lä-
hisuhte- või tööalased problee-
mid) ning pakkuda abivajajale 
sobilikke lahendusi. 

Kroonilist laadi seljavalu 
puhul on sihipärased harjutu-
sed nimmepiirkonna lihaskor-
seti tugevdamiseks ja veni-
tusteks olulisima tähtsusega. 
Regulaarne treening on alusta-
la nii valu vähenemisel kui ka 
kehalise võimekuse tagamisel.  

Viimsi Tervis Spa Hotelli 
taastusravikeskus on kesken-
dunud tugielundite haiguste 
ravimisele. Ravivalik on mit-
mekesine, et pakkuda liiges- 
ja seljahaigetele võimalikult 
laiaspektrilist käsitlust. Taas-
tusarsti konsultatsioonil  hin-
natakse rühti, jalgade pikkust, 
lihasjõudlust, lülisamba ja 
liigeste liikuvust, selgitatakse 
välja võimalikud põhjused sel-
javalu tekkes ning koostatakse 
taastusraviprogramm. 

Valuvastast ravi tehakse nii 
füüsikalisi tegureid kasutades 
(magnet-, laser-, valgusravi) 
kui ka füsioteraapiat, nõelravi 
või seljamanipulatsioone te-

Teadaanne!
Aastalõpp läheneb ja 9. detsember on see päev, 
mil Viimsi Vallavalitsus tahab tänada valla pari-
maid sportlasi ja treenereid tulemusliku spordi-
aasta eest. 

Et keegi ära ei ununeks, palume treeneritel ja/või lapseva-
nematel teada anda oma kasvandike käesoleva aasta mär-
kimist väärivatest saavutustest. Need peavad olema väärt 
Eesti meistrivõistluste medalit või tähendama kõrgema, 
rahvusvahelise tasemega võistluste tublisid tulemusi. Oo-
tame ka nominente Viimsi  parima naissportlase, meess-
portlase, võistkonna, tublima spordipere ja Aasta Tegu 
nimetusele. Kõik ettepanekud on oodatud 22. novembrini 
e-posti aadressile tiia@viimsivald.ee.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Austatud vallakodanikud!
Lähiajal ilmub Viimsi valla kodulehel valla sporditegevuse 
arengukava. Kuna kava on uuendamisel, ootame pärast sel-
lega tutvumist teiepoolseid asjalikke ettepanekuid koduvalla 
paremaks ja sportlikumaks muutmisel.

Viimsi vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond 
ott@viimsivv.ee, tiia@viimsivald.ee

Spordiüritustest tulemas
12.–14. november VIIMSI 6. SÜGISTURNIIR KORVPALLIS, poisid 
/ Viimsi Kool

13. november k 11.30 Harjumaa võistkondlikud meistrivõist-
lused MALES Tallinna P. Kerese nim. Malemaja

15.–26. november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlu-
sed RAHVASTEPALLIS (kuni 3. klassi poisid ja tüdrukud)

15.–26. november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlu-
sed KORVPALLIS (poisid 6.–7. klass)

18. november 19.30 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS: 
meeste meistriliiga mäng / Chocolate Boys/Viimsi – HC Tallas 
/ Viimsi Kool

hes. Viimsi Tervise füsiotera-
peudid Indrek Puu ja Kaia Otti 
on suutnud ka võimlemist ala-
väärtustavatele patsientidele 
edukalt tõestada, et kehaasendi 
kontroll ja seljavalu ohjamine 
õnnestub tasakaalustatult trim-
mi treenitud lihastega palju pa-
remini, kui pelgalt passiivseid 
ravimeetodeid kasutades. Li-
saks väga hästi sisustatud jõu- 
ja teraapiasaali treeningvõi-
malustele, saab füsioterapeut 
kasutada ka veekeskkonda, 
juhendades haige individuaalt-
reeninguid basseinis. Nõelravi 
aitab kroonilise seljavalu käes 
kannatajatel saavutada hea va-
luvaigistav efekt isegi tõhusa-
malt kui tavakäsitluse korral. 
Heino Tiik ja Urmas Heinmets 
on nõelravispetsialistid, kelle 
käe all paranevad nii mõnedki 
juba lootuse kaotanud seljava-
lutajad. 

Lihaspinget ja valu aitavad 
leevendada ka massaaž ja vesi-
massaaž. Ägeda seljavalu faa-
sis massaaž ei sobi, kuna liha-
sed on liiga pinges. Alaägeda 
ja kroonilise valu korral annab 
pikema aja vältel 1–2 korda 
nädalas massaaži võtmine  aga 
hea tulemuse. 

Annelii Nikitina
taastusarstAlaseljavalul on palju põhjuseid ja seda võib esineda igas vanuses. Foto Matton
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VIIMSI SPORDIHALLIS

Novembrikuus 
sulgpall

95 krooni tund / 1 väljak
150 krooni tund / 2 väljakut

Hinnad kehtivad tööpäevadel
kell 8.00–12.00 

Info ja broneerimine 608 0272

Head kõksimist soovib
VIIMSI SPORDIHALL

VIIMSI SPA Restoran MERITÄHT  
Tulge toitu nautima ja 

meeleolukalt aega veetma!
L 6. nov Tantsuks mängib Peeter Kurel

K 10. nov Boriss
L 13. nov “vapustav Viru Varietee”, pilet 50.-

K 17. nov tantsuks mängib Ivari Hansen
L 20. nov meeleolukas tantsumuusika Mykkolalt

K 24. nov Tantsuõhtu Anatoliga
L 27. nov Tantsumuusikat 

“Ragnar & CO“bändilt
Esinemiste algus kl 20.00

Restoran avatud E-P k 12-21, 
K ja L k 12-22

Ootame Teid ka kosutavale  buffeesöögile:
hommikubuffet E-R k 7.00-10.00, 
L, P k 8.00-11.00 75.-/inimene

Meil võimalus pidada tähtpäevi, koosviibimisi! 
Kaugel pole ka jõulud!

Restoran “Meritäht” Tel 600 61 156

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00,  L  10.00–15.00. 

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

VIIMSI TERVIS SPA HOTELL
TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUSED

(algajatele ja stiilikursus edasijõudnutele)
Uued kursused algavad 15.11.2010

Esmaspäev: 17:45-18:35 algajad / 18:40-19:30 
edasijõudnud

Kolmapäev: 08:00-09:00 algajad ja edasijõudnud  
Kursuse maksumus 1700.- (10x kaart)

Info ja kursusele registreerumine: treener Maie Murašev 
(IV kat.), tel. 52 61 732 

TULE ÕPI UJUMA!

Avatud 
ÕMbLUSSALONg

Haabneeme
Heki tee 6- 61
tel: 529 8020 

609 1490
õmblusteenused

parandustööd

PUIT-LAUD-PARKETT 
PÕRANDAD
*Paigaldus
*Hooldus

*Renoveerimine
 Tööd meie või kliendi 

materjalidest.
 NB! 50 a. kogemusi.

www.parkettrumma.ee
 GSM 50 54366 

Jaanus 

Isikud, kes ei täida 
kohustusi nõue-
tekohaselt Ühistu 

Miidu ees:

1. Maie Tuulas
2. Vladimir baulin

3. Heldi Toom
4. Aimur Arukuusk

JJ-Street Company  
HIP-HOP TANTSUTREENINgUD
9–17 a noortele nüüd ka Viimsis!
Trennid toimuvad teisipäeviti ja reedeti kell 
15.00-16.00
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel
Täpsem info ja 
registreerimine:
Kerttu Reinmaa, tel:53 
446 425 või e-mailil 
reinmaa@jjstreet.ee
www.jjstreet.ee

FOTOGRAAFIA KURSUSED
VIIMSI HUVIKESKUSES
juhendaja: Kristjan Rosin
Kristjan on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi Fo-
tograafia erialal ja hetkel töötab ta Gustav Adolfi 
Koolituskeskuses õppejõuna.

29. novembrist alustavad kaks uut gruppi:
Esmaspäeviti 18:00 - 19:30
Teisipäeviti 19:00 – 20:30

Kursuse kestvus: 16 akadeemilist tundi
Hind: 1000 eek

Info ja registreerimine: heidi@huvikeskus.ee 
või telefonil 56 676 335

Täpsem info meie kodulehel www.huvikeskus.ee

l Probleemsete ja ohtlike puude langetamine. 
Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asu-
kohas olevad puud. Teostan samuti väiksemahulisi 
raietöid. Annan nõu metsa arvenduse, uuenduse 
ning muude metsaga seotud probleemide osas. 
Tel 56 482 680.

l Lehtede riisumine, vajadusel äravedu ja sügise-
sed aiatööd. Tel 50 89 294.

l Otsime lapsehoidjat 1,8-aastasele rõõmsale poi-
sile 2–3 korda nädalas. Tasu kokkuleppel. 
Tel 56 561 436, Karin.

l 2-aastased kolmikud otsivad endale toredat 
hoidjatädi, kes tuleks meile koju. Hoidjat vajame, 
kui põnnid on haiged ning vahel ka õhtuti. Sobivu-
sel töö pikemaks ajaks, pakume kuupalka. 
Tel 50 34 085.

l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud toi-
dukartulit Ants hinnaga 5 kr/kg. Üle 50 kg koguse 
korral Viimsi vallas kojutoomine tasuta.  Info 
tel 55 600 545.

l Müüa uus eksklusiivne täispuidust pähklipruuni 
värvi baarilett, sobib hästi kodusesse baarinurka. 
Töölett: kõrgus 92 cm, laius 173 cm, sügavus 52 
cm. Kliendilett: kõrgus 121 cm, laius 173 cm, sü-
gavus 30 cm. Hind 9900 EEK. Info tel 53 771 036.

l Ravimassaaz – täiskasvanud, lapsed, beebid. Ko-
gemustega diplomeeritud massöör. Konsultatsioo-
nid: tervislik toitumine, liigne kehakaal. Tel 52 60 
275, tiina.maria.magdaleena@gmail.com.

l Viimsis elav keskealine eesti naine võtab hoida 
põhitööst vabal ajal eri vanuses ja eri rahvusest 
lapsi nii omas kui ka lapse kodus (varem kasva-
tajana töötanud 8 aastat). Hoidmise aeg alates 3 
tunnist. Tel 55 45 708.

l Üksik noormees (26) sooviks üürida 1–2-toalise 
korteri Viimsis, soovitatavalt omanikult. Koos kom-
munaalkuludega mitte üle 2500 krooni kuus. Kar-
mo, tel 51 908 964, dreammaker@hot.ee.

l Lastega pere vahetab 2-toalise korteri Kaluri 
teel 3- või 4-toalise korteri vastu Haabneemes. 
Olaf, tel 55 77 475, olafipost@gmail.com. 

l Pakun spaa maniküüri teenust omaenda kodus 
Viimsis. Spaa maniküür sisaldab: kätekoorimine, 
kätemask, kätevann, küüntenahkade korrastami-
ne, viilimine, poleerimine, lakkimine, massaaz. 
Hoolduse aeg u 2 h. Hind 100.-/6,39 EUR. Kontakt: 
Triin, tel 54 526 803, e-mail triini001@hot.ee. 

l Müüa kanaliga sõiduauto garaaž Haabneemes, 
Männi teel. Lisainfo tel 56 658 630 või 
asimargus@hotmail.com.
 
l Inglise keele eratunnid lastele ja täiskasva-
nutele. Tel 53 012 360.

l Ostan värvilist metalli: vaske, pronksi, alumiiniu-
mi, roostevaba, tina jne. Pakkuda võib ka musta 
metalli jäätmeid ja musta metalli – plekki, malmi, 
paksemat rauda, autoakusid, elektrimootoreid jm. 
Musta metalli vedu tasuta, alates 200 kg maksan 
ka raha. Külmkappe tasuta vastu ei võta, pakun 

ERAKuuLuTuSED

Viimsi Teataja võlglased
Viimsi Teatajale on jätkuvalt võlgu järgmised firmad: OÜ Toffer Projekt aadressiga Kibuvitsa tee 18, 

keda esindab kodanik Heidmets, OÜ Lapsemeelne, kes ei suuda tasuda 300kroonist arvet. Sama suure 

summaga on võlglane OÜ Aarspak (Kaja Kaabel).  Võlgu on OÜ Filiclean (Triin Simmulson), goodland 

grupp OÜ (Robert Reier), Landart OÜ (Julika Korv) ning Viimsis asuvad firmad Pesumix OÜ ja Viimsi 

Puukool ning OÜ Errid, samuti OÜ Piperec ja Skindo OÜ.

Viimsi Teataja

võimalust viia jäätmejaama (100 kr 1 külmkapp). 
Pakkuda võib väikseid ja väga suuri koguseid. 
Hinnad kokkuleppel. Vedu Viimsist ca 15 km 
tasuta. Tel 51 82 499.

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, kuusk, kask. 
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks 
helista tel 52 00 093 või täida tellimisleht inter-
netis www.puu24.ee.

l Müüa puitbrikett, turbabrikett, puitgraanul, 
kaminapuud 40 l kotis, kivisüsi, tel 637 9411, 
56 924 924, Vana-Narva mnt. 9, Tallinn, 
www.leilibrikett.ee.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. 
Tel 50 29 075, liuguksed.garderoobid@gmail.com. 

l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.

l Kasutatud autode kokkuost (1988–2006. a). 
Võib pakkuda kõiki automarke ja ka romusid. 
Vormistamine ja maksmine kohapeal. Töötame ka 
nädalavahetusel. Tel 58 190 200, rain30@hot.ee.

l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja 
kassitoitu (kuivtoit). Kojutoomine tasuta. Heidi,  
tel 53 025 727.

l Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike 
puude- ja oksteraiet. Tööd teen tõstuki ja köis-
tehnikaga. Puude üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta. Tel 56 169 864.

l KEELEÕPE – INGLISE, ROOTSI, SOOME! Koolitame 
Tallinna kesklinna piirkonnas, Kadriorus. Indivi-
duaaltundide paketid: 20 ak t (20x45 min), 30 ak 
t (30x45min), 40 ak t (40x45min). 1 ak t (45min) 
al. 260.-. Proovitund soodushinnaga 2 ak t 
(2x45min)/2x220.- Parim individuaaltundide hind 
Tallinnas! Minigrupikursuste info leiate kodulehelt  
www.kajavahikoolitus.ee, e-post kajavahi@hot.
ee, tel + 372 55 30 122.

l Annan eratunde reaalainetes. Hind 110 kr/45 
min. Tel 514 9154, Andrus.

l Teostan erinevaid tehnilisi ning 3D jooniseid. 
Teen metalli- ja keevitustöid. Tel 50 92 595. 

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning 
puude langetamist. Tel 55 637 666.

l Pikaajalise kogemusega (sh auditeerimiskoge-
musega) raamatupidaja pakub raamatupidamis-
teenust. Hind kokkuleppel vastavalt dokumentide 
mahule. Tel: 51 000 55; email: kadriniinemaa@hot.ee

VÄIKELAEVAJUHTIDE KURSUS 
JÄLLE PIRITAL!

Alustame kolmapäeval, 24. novembril 
kell 18.00 Regati pst 1

Täpsem info: merekoolitus@merekoolitus.ee
Tel. 5515905

Kursustega toimetab HV Mereturism, 
väikelaevajuhtide koolitaja  aastast 1999
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autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja 
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste remont 
l Matkabusside remont

Sõidukite Iseteeninduse oÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525, E-L 9-18 ja P10-16
Garaazis näeme!
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13. novembril kell 12.00

Viimsi Huvikeskuses

Isadepäeva 
kontsert

Esinevad Viimsi Huvikeskuse

laulu- ja tantsulapsed

Sissepääs tasuta


