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Aasta õpetaja Merike Kaus >> Loe lk 4

Uue vallavolikogu esimesel 
istungil valiti volikogu 
esimeheks Ain Pinnonen. 
Loe lk 2

Vallaliinide V5 
ja V2 väljumiste 
muudatused
Alates 11.11.2013 muutuvad tööpäeval 
vallaliini V5 hommikused ajad ja V2 
Leppneeme sadamast läbisõidu ajad.

Liinil  V5 toimub muudatus hommikusel välju-
misel seoses koolibussile jõudmisega.

Viimsi keskusest kell 6:34 väljumine tõste-
takse 5 minutit varasemaks, väljumisega 6:29. 
Nii toimub Leppneeme lasteaia juurest välju-
mine senise 6:50 asemel kell 6:45. Viimsi kes-
kusesse jõuab buss kell 7:03. Koolibuss väljub 
kell 7:08.

Liinil V2 toimuvad muudatused seoses Lepp-
neeme ja Kelnase vahelise laevaühenduse üle-
minekuga talveperioodile. Viimsi keskusest kell 
17:15 ja Hansunõmmest 17:02 väljuv buss ei 
sõida enam läbi Leppneeme sadama. Viimsi kes-
kusest kell 15 ja Hansunõmmest kell 15:27 väljuv 
buss hakkab sõitma läbi Leppneeme sadama.

Kommunaalamet

Energiasäästunädal 
kutsub targalt tarbima
11.–17. novembril toimub energiasääs-
tunädal. 

Üha kõrgemale tõusvad energiahinnad 
toovad aina enam inimesi energiasääs-
tu meetmete rakendamise juurde, kuid 
energiasäästu potentsiaal on Eestis veel 
väga suur. Järgmisel nädalal viiendat aas-
tat toimuva energiasäästunädala eesmärk 
on tõsta eestimaalaste teadlikkust ener-
giasäästu võimalustest ja motiveerida ini-
mesi reaalsetele tegudele. 

Energiasäästunädala raames toimub üle 
Eesti ligi 50 erinevat üritust, mille eesmärk 
on teadvustada inimestele, mille peale 
nad tegelikult energiat kulutavad ja kuidas 
on võimalik tarbimist vähendada. 

Energiasäästunädala jooksul toimuvad 
seminarid, esitlused, töötoad ja õppepäe-
vad. Nädala avab Rakett 69 meeskond 
piduliku Riigikogu fraktsioonide vahelise 
mõõduvõtmisega etteantud ülesande la-
hendamisel, lõpetab aga energiasäästu 
teemal toimunud koolikonkursi võitja väl-
jakuulutamine Tallinnas. 

Energiasäästunädala kavaga saab tutvu-
da kodulehel www.energiatark.ee, kus on 
üleval ka juhised ja näpunäited, kuidas ko-
dus lihtsate vahenditega energiat säästa.

Detailplaneering
22. novembril k 10 toimub Viimsi vallama-
ja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Laiaküla 
küla, Pärnamäe tee 6, Pärnamäe tee 4a, Pär-
namäe tee 4, Lilleoru tee 4 ja osaliselt Pär-
namäe tee 2 detailplaneeringu avaliku väl-
japaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Neljapäeval, 31. oktoobril oli 
Leppneeme sadamas tava-
tult palju rahvast. Tavatu oli 
ka sündmus, mille puhul oli 
kohal majandus- ja kommu-
nikatsiooniminister Juhan 
Parts. Pidulikult kuulutati 
Kelnase-Pranglisse sõiduks 
valmis uus, selle liini jaoks 
ehitatud laev Wrangö, mis 
samas sisse õnnistati.

Viimsi vald koosneb 15 saarest 
ja poolsaarest. Pranglit nimetas 
vallavanem Haldo Oravas kõige 
väärikamaks saareks, kus on püsi-
asustus olnud vähemalt 500 aastat. 
“On juhtunud ime,” sõnas vallava-
nem, “et olukorras, kus Eesti ki-
pub tühjaks jääma, ei saa seda öel-
da Prangli kohta.” Laeva ehitamist 
saare jaoks nimetas vallavanem 
heaks näiteks, kuidas teha regio-
naalpoliitikat ja hoida elu saarel.  

“Loodan, et laev meeldib kõi-
gile ja teenib meid 30 aastat,” ütles 
minister Juhan Parts. Selline on 
selle laeva eluiga. Ministri sõnul 
on järgmise aasta keskpaigaks kõi-
kidel Eesti saartel, kus on püsiela-
nikkond, tagatud liikluseks korra-
lik laev ja korralik sadam. Tõsiasi, 
mis Partsi sõnul tõestab, et Eesti 
on mereriik. Minister tänas oma 
sõnavõtus ka Prangli saare rah-

vast, kes oli laevaehitamisega seo-
ses nõudlik, aga sõbralik. 

Aastaringseks ühendusepida-
miseks mõeldud jääklassi laeva 
ehituseks saadi kogu raha, kolm 
miljonit eurot, Euroopa Liidu re-
gionaalarengu fondist projektiga 
“Väikesaartega ühenduse pidami-
seks laevade soetamine”. Vallava-
nema sõnul oli tubliks survegru-
piks väikesaarte ümarlaud, tänu 
kellele on Eestis valminud neli 
laeva. 

Teraskorpusega reisiparvlaeva 
ehitanud firma OÜ Reval Ship-
building tegevdirektor Sergei Net-
šajev rääkis, et polnud lihtne ehi-
tada väikest laeva, millel on palju 
funktsioone. Ehitusleping sõlmiti 
ehitajaga mullu 19. märtsil. Lae-
va ehituse lugu on Netšajevi sõnul 
hea näide globaliseerumisest. Ta 
selgitas: laev projekteeriti Eestis 
(arhitekt Meelis Mäesalu), mudel-
katsed tehti Peterburis kahe insti-
tuudi koostatud programmi järgi, 
metall on toodud Itaaliast ja Nor-
rast, seadmed Euroopa riikidest, 
Koreast, USAst ja Lõuna-Aafrika 
Vabariigist. Laev ehitati Loksal, 
korpuse ehitajad olid Ukrainast 
ja Leedust, seadmeid paigaldasid 
Eesti, Soome, Hollandi, Ukraina 
ja Venemaa spetsialistid. Ehituse 
järelevalvet tegid Vene Merelae-

vanduse Register ja Eesti Veetee-
de Amet. Netšajev rõhutas, et laev 
õnnestus plaanitust varem valmis 
saada ning seetõttu on saarerahval 
võimalik uue laevaga juba enne 
talve harjuda. Veeteede Ameti pro-
jektijuht Kunnar Nilp sai laevaehi-
tajalt kingiks pakendis šampuse-
pudeli kaela, mis 20. juunil vastu 
laeva puruks löödi tseremoonial, 
kus laev nime sai.   

Laeva õnnistas Prangli kiriku-
õpetaja Kalle Rebane.

Laeva hakkab opereerima Kih-
nu Veeteed. Selle juhatuse liige 
Andres Laasmaa ütles, et oleme juba 
harjunud, et tihti kasutame pruugi-
tud, n-ö teise ringi asju. Seekord on 
lugu teisiti – riik on korraldanud uue 
laeva ehituse ning arvestanud kogu-
konna soove ja vajadusi. 

2010. aastal tõi Kihnu Veeteed 
Prangli-Kelnase liinile 40 aasta va-
nuse Venemaal ehitatud Vesta, mil-
le järel muutus saarerahva transport 
tunduvalt. Kahtlemata muudab ka 
Wrangö pranglilaste elu mugava-
maks, avaldas Laasmaa lootust.  
“Wrangö pole meile esimene ko-
gemus,” lisas ta. Sama laevaehitaja 
tehtud alusega opereerib firma ka 
Peipsi järvel ning operaatorfirmal 
on põhjust ehitajat kiita.   

Saarevanem Valter Puuström 
rääkis, et pranglilased on ammu 

oodanud laeva, mis ka jääst läbi 
läheks. “Eks aasta pärast on näha, 
kuidas laev meile sobib,” arvas 
Puuström.

Ehitaja nimel kõnelnud arhitekt 
Meelis Mäesalu, kelle sõnul ehita-
jad ja projekteerijad andsid sellele 
laevale oma hinge, andis tellija-
le üle laeva ristiema, Prangli neiu 
Maarja Kahro pildi, mis tehti päe-
val, mil neiu laevale nime andis ja 
mis loodetavasti laevas koha leiab.

Laeva peatekile mahub üks 
auto pikkusega kuni 8 m või kaks 
sõiduautot. Laev suudab liikuda 
purustatud jääs ja läbida kuni 20 
cm paksust silejääd. Wrangö salon-
gis on 42 ja avatud päikesetekil 32 
istekohta ning väike baar, kus saab 
osta maiustusi ja kohvi. Salongi 
seinal on teler. Reisijaid teenindab 
kolmeliikmeline meeskond. Nime 
sai laev nimekonkursilt. Wrangö 
on saare ajalooline nimi. 

“Ilus, uus, mugav, soe,” kiitis 
laeva saareelanik Kaido Lembinen. 
“Hubasem kui Vesta, ja igatpidi pa-
rem.” Eriti tundis mees rõõmu selle 
üle, et laevas on tõstuk, mis teeb 
koormate laadimise mugavaks. 
“Näiteks ei pea enam käsitsi laudu 
peale lappima,” selgitas Lembinen.  

Annika Poldre

Pehmet põrumist merel!  
“Wrangö“ õnnistas sisse Prangli saare kirikuõpetaja Kalle Rebane. Foto Aime Estna. Rohkem fotosid vt ja telli www.fotograafid.ee

Vt pilte ka lk 8
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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 602 8833, annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 22. novembril

Teisipäeval kell 15 kogu-
nes vallamajja uus valla-
volikogu oma esimesele 
istungile.

Istungit avades soovis vallasek-
retär Kristi Tomingas kokkutul-
nuile sära silmadesse järgnevaks 
neljaks aastaks ning koostööd 
partnerite ja osapooltega. 

Vallavolikogu VIII koos-
seisu esimese istungi päeva-
korras oli uue volikogu esi-
mehe ja aseesimehe valimine 
ning vallavalitsuse lahkumis-
palve ärakuulamine. 

Volikogu esimehe valimise 
viis läbi valla valimiskomisjon 
ning kandidaate sai üles seada 
vaid volikogu liige. Märt Voog-
laid seadis volikogu esimehe 
kandidaadiks Ain Pinnoneni, 
Haldo Oravas seadis kandi-
daadiks Kristina Kamsi.  Kahe 
kandidaadiga nimekiri suleti. 
Komisjon koosseisus Kristi To-
mingas, Katrin Jalast ja Terje 
Sander korraldasid hääletami-
se ja häältelugemise. Salajasel 
hääletamisel sai Ain Pinnonen 
11 ja Kristina Kams 10 häält. 

Seejärel võttis istungi juh-
timise üle uus volikogu esi-
mees Ain Pinnonen. 

Volikogu aseesimehe ko-
hale seati samuti kaks kandi-
daati. Need olid  Märt Voog-
laid ja Priit Robas. Moodustati 

Uus vallavolikogu valis esimeheks Ain 
Pinnoneni ja aseesimeheks Märt Vooglaiu

häältelugemiskomisjon, kuhu 
kuulusid Mailis Alt, Rein Ma-
dissoon ja Mart Saluneem. Sa-
lajase hääletamise tulemusena 
sai Märt Vooglaid 11 häält ja 
Priit Robas 10 häält. Volikogu 
aseesimehe kohale osutus vali-
tuks Märt Vooglaid. 

Vallavanem Haldo Oravas 
avaldas tänu vallavalitsusele 
neli aastat kestnud töö eest ning 
esitas kolme abivallavanema – 
Jan Trei, Endel Lepiku ja Mar-
gus Talsi ning rahandusameti 
juhataja kt Randar Lohu ja enda 
nimel lahkumispalve. Oravas tä-
nas tehtud töö eest ka vallavalit-
suse koosseisus olnud liikmeid 
Urve Palot ja Tähve Milti.  

Järgmine vallavolikogu is-
tung on 12. novembril. Siis on 

päevakorras volikogu komis-
joni esimeeste ja liikmete vali-
mine. 

VT 

Töine hetk volikogu istungilt. 

Volikokogu esimees Ain Pinnonen ja kantselei juhataja Birgit Mägi. Volikogu aseesimees Märt Vooglaid ja vallavanema kandidaat Alvar Ild.

Uue vallavolikogu esimene istung . Vasakul pool lauda istuvad eelmise võimuliidu esindajad, paremal pool uue koalitsioonileppe teinud saadikud.
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Selguvad aasta 
parimad 
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, 
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning MTÜ 
Kodukant Harjumaa koostöös kohalike LEADER 
tegevusgruppidega selgitavad traditsiooniliselt 
Harjumaa aasta tegijad. 

Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on 
aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või tegudega, 
mis vajavad äramärkimist. Valitakse välja aasta ettevõtja, 
aasta kodanikuühendus, aasta tegu, aasta toetaja ja aasta 
sädeinimene.

Harju Maavanema Ülle Rajasalu sõnul muudab iga 
algatus ühiskonda soojemaks ja avatumaks. “Harjumaal 
on palju töökaid inimesi, kes on ühiskonnas midagi uut 
liikuma pannud, loonud või muutnud,” lausus Rajasalu. 
“Just täna on meil kõigil võimalik esile tõsta neid, kes on 
saavutanud oma tegevuses väljapaistvaid tulemusi.”

Maavanema arvates on sellised tunnustamised väga 
vajalikud: ühtedele selleks, et nad tunnetaksid, et nende 
tegemisi märgatakse, ja teistele selleks, et neilgi tekiks 
soov kaasa lüüa ja oma unistusi teostada.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Vello 
Jõgisoo sõnul saab kohalik omavalitsus olla jätkusuutlik 
ainult siis, kui tema territooriumil on ettevõtlikud inime-
sed ja töökohti pakkuvad ettevõtted, kes on huvitatud oma 
elukeskkonna arendamisest. 

Ettepanekuid kandidaatide kohta saavad teha kõik 
Harjumaa inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid. Ette-
panekus tuleb vabas vormis lühidalt põhjendada, miks just 
see isik või organisatsioon on väärt olema Harjumaa aasta 
parim. Konkursi võitja selgitab tehtud ettepanekute põhjal 
komisjon, kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organisat-
sioonid. Konkurss kestab 1. novembrist 30. novembrini. 
Aasta parimate autasustamine toimub 30. detsembril Har-
jumaa ballil Estonia teatris. Ettepanekud palume saata 30. 
novembriks aadressile: info@heak.ee  märksõnaga “Har-
jumaa parimad 2013”, täpsema info leiab www.heak.ee.

2012. a aasta ettevõte oli AS Harju Elekter, kodaniku-
ühendus MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME, sädeinimene 
Jüri koguduse vaimulik Tanel Ots, aasta tegu “sajandi 100 
võttepaika”, aasta toetaja oli Rae Vallavalitsus.

Kes saavad kandideerida
Aasta ettevõtja – kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes 
on sellel ja eelmisel aastal kaasa aidanud oma piirkon-
na ja/või maakonna arendamisele. Hindamisel võetakse 
aluseks, kas ettevõtja tegevuses kajastub innovaatilisus, 
milline on ettevõtja ekspordimaht ja -võimekus, kas ette-
võtja on osalenud kohalikes investeeringuprojektides, te-
gelenud keskkonna- ja energiasäästlikkusega, arendanud 
koostööd kogukonnaga. 

Aasta kodanikeühendus – sellise tunnustuse saab 
seltsing või MTÜ, kes on sellel ja eelmisel aastal silma 
paistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, 
olnud kogukonnale tugevaks toeks. Tunnustatakse ühen-
dust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid 
üritusi ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid ja abis-
tavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõt-
jate ja omavalitsusega ning on hea mainega piirkonna ja/
või maakonna elanike seas.

Aasta toetaja – selle nimetusega tunnustatakse inimest, 
ettevõtet, ühendust või omavalitsust, kes on läbi selle ja 
eelmise aasta silma paistnud erilise toetustegevusega ko-
danikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele 
ja/või maakondlikele abivajajatele). Toetustena peetakse 
silmas nii rahalist kui mitterahalist panust (asjade või ka 
ulatusliku vabatahtliku tegevuse näol). 

Aasta tegu – see tiitel antakse ettevõtmisele, mis on 
sel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paist-
nud, omab pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike või 
kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääri-
liseks hinnatakse tegu, mis võib olla nii sündmus, projekt, 
uuenduslik mõtteviis, toimiva uudse koostöö näide kui ka 
midagi muud, mis on heaks eeskujuks nii Harjumaale kui 
ka teistele maakondadele.

Aasta sädeinimene – selle tiitliga tunnustatakse ini-
mest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja kü-
laelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, 
autoriteetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma kodukohas 
viimaste aastate jooksul. Oluline on ka avatus ja tuntus 
maakondlikul tasandil.

SA HEAK

Käesoleval õppeaastal 
algasid Viimsi Koolis kolm 
rahvusvahelist projekti, 
mille sihtrühmad on 
erinevad kooliastmed. 
Oktoobris võõrustas kool 
kahe projekti rahvusva-
helisi kohtumisi. 

Gümnaasiumiastmega seotud 
projekti “ESTIC – Sustainab-
le School Policy” keskmes on 
keskkond ja jätkusuutlik areng. 
Selle käigus töötatakse välja 
keskkonnasõbraliku ja sääst-
va arengu põhimõtteid järgiva 
kooli kontseptsioon ning kor-
raldatakse vastavateemaline nä-
dal, luuakse Eesti-Islandi õp-
pematerjalid ning arendatakse 
matemaatika ja loodusainete 
suunda. Projekt on saanud ra-
hastust EMP ja Norra stipen-
diumiprogrammi kaudu.

Projekti raames toimus 16.-
19. oktoobrini algatuskohtumi-
ne, kus koos Islandi partner-
kooliga Fjöbrautaskolinn vid 
Armula lepiti kokku projekti 
tegevustes ning genereeriti ühi-
selt ideid projekti käigus val-
miva jätkusuutliku kooli kont-
septsiooni ja õppematerjalide 
kohta.

Projekti juhivad Viimsi 
Koolist Maarja Urb ja Karmen 
Paul ning meeskonda kuuluvad 
Kersti Ojassalu, Ivi Rammul, 
Vilve Roosioks, Merike Kaus, 
Alge Ilosaar, Peeter Sipelgas 
ja Ingrid Rõigas. Algatuskoh-
tumisel osalesid Islandi kooli 
arendusjuht Helmut Hinrichsen 
ning loodusainete osakonna ju-
hataja Jona Guðmundsdóttir. 

Viimsis avalöögi saanud 
projekti järgmine kohtumi-
ne toimub kevadel Eestis, kui 
tulevad külla õpetajad Islan-
di partnerkoolist ja pannakse 
kokku ühine õppematerjal. 

Viimsi Kool osaleb kolmes 
rahvusvahelises projektis

Projektimeeskonna liikmed “Aktiivse ja turvalise koolipäeva“ 
esinejaid kuulamas. 

I ja II kooliastmele suuna-
tud projekti “Be active. Stay 
healthy!” eesmärk on tõsta 
laste ja noorte teadlikkust hea-
olust ning tervislikust eluvii-
sist. Projekti fookuses on va-
hetundide sisustamine. Samuti 
otsitakse meetodeid, kuidas in-
nustada õpilasi võtma osa eri-

nevatest (spordi) tegevustest. 
Projekti rahastatakse program-
mist Nordplus Junior.

28.–31. oktoobrini olid 
Viimsi Koolil külas viis õpetajat 
Leedu koolist Šiauliai Centro 
Pradine Mokykla (algkool) ja 
Soome Rantakylän koulu direk-
tor ning inglise keele õpetaja.

Kohtumisel vaadeldi vahe-
tunni- ja tunnitegevusi, kuulati 
ettekandeid projektis “Ak-
tiivne ja turvaline koolipäev” 
osalenud koolidelt, jagati häid 
praktikaid ning arutati selle üle, 
mida igas koolis teha, et muuta 
vahetunnid aktiivsemaks. 

Projektimeeskonda kuu-
luvad Greta Ammer, Birgot 
Tammik, Merit Eskel, Jaanika 
Pärnamägi, Merike Sepp suu-
rest õppehoonest, Maarja Vaher, 
Eliis Ait, Kerti Rannisto, Kätlyn 
Kanarbik ja Maris Tuulik Karu-
laugu õppehoonest ning Kirsti 
Esperk Randvere õppehoonest. 
Projekti veavad Maarja Urb ja 
Karmen Paul. 

Viimsis väga hea alguse saa-
nud koostöö järgmine kokkuvõ-
te toimub aprillis, kui projekti-
meeskonnad kohtuvad Soome 
Rantakylä koolis. 

Maarja Urb
Viimsi Kool

18.11–1.12.2013 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 
18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osa-
line detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu MÜ vaheline ala).

Planeeritava ala suurus on 15 272 m2 ja asub Randvere külas 
kiriku naabruses asuval rannaäärsel alal, hõlmates rannaäärse lõi-
gu, mis piirneb kinnistutega Kibuvitsa tee 12, Kibuvitsa tee 10, 
Kibuvitsa põik 2, Kibuvitsa põik 3 ja Nurga. 

Detailplaneeringu ülesandeks on reformimata ranna-äärsele 
riigimaale piiride ja haljasala maa sihtotstarbe määramine, ees-
märgiga taotleda see munitsipaalomandisse ning määrata kalda-
ala korrastamise alused, sealhulgas täpsustades kõrghaljastuse 
rajamise kohustusega alad, liikumisrajad ja asukoht laste män-
guväljakule.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka 
Randvere kooli raamatukogus (Randvere küla, G.H. Schüdlöffeli 
tee 4) tööpäevadel kell 9–16.30 (lõuna 11.20–12) ning valla vee-
bilehel: www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneerin-
gute algatamise korraldused:

1. Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 14 (6.09.2013 korraldus 
nr 1002; planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha, asub Vehema tee ja 
Tulbiaia tee nurgal ning piirneb Vehema tee 14, 24, Tulbiaia tee 3, 
Tulbiaia põik 1 ja 3 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk 
on elamukruntide planeerimine ja krundi ehitusõiguse määrami-
ne ridaelamute ehitamiseks, lisaks lahendatakse teedevõrgu põhi-

mõtted ning määratakse laste mänguväljaku-puhkeala asukoht);
2. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 72 (25.10.2013 kor-

raldus nr 1216; planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Kesk-
Kaare tee ja Linnase tee nurgal ning piirneb Kesk-Kaare tee 70, 74, 
Linnase tee 18 ja 20 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk 
on “Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vaheli-
se ala detailplaneeringuga“ moodustatud elamukrundi ehitusõigu-
se muutmine, eesmärgiga määrata täiendav ehitusõigus abihoone 
ehitamiseks);

3. Naissaar, Lõunaküla/Storbyn küla, kinnistu Saarlo (25.10.2013 
korraldus nr 1217; planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub 
Soome lahe ääres ning piirneb Eskeli, Lõuna-Bertelsoni, Mändlo, 
Suur-Puuströmi ja Joanurme kinnistutega, planeeringu koostami-
se eesmärk on 4500 m² suuruse kinnistu sihtotstarbe määramine 
elamumaaks ning krundi ehitusõiguse määramine ühe suvemaja 
ning kuni kolme abihoone ehitamiseks (s.h paadikuur). Lisaks la-
hendatakse kinnistule juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtted).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Püünsi küla, Lepiku tee 3a, 
5, 5a ja osaliselt Lepiku tee 3 detailplaneeringute kehtestamise 
korralduse (20.09.2013 korraldus nr 1070; detailplaneeringuga 
moodustatakse kolmest elamukrundist kaks üksikelamukrunti ja 
määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehi-
tamiseks, ehitusaluse pindalaga 270 m2 krundil pos nr 1 ja 350 m² 
krundil pos nr 2, põhihoone kõrgusega 8,5 meetrit ja abihoone 
kõrgusega 4,5 meetrit).

Detailplaneeringutest

Algatuskohtumisel osalenud projektimeeskonna liikmed Eestist ja Islandilt.
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VT küsimustele vastab 
Harjumaa aasta õpetaja 
2013 tiitli pälvinud Viimsi 
Kooli inglise keele õpeta-
ja Merike Kaus.

Millal lõpetasite Tartu Üli-
kooli ja kus olete veel õpeta-
jana töötanud lisaks Viimsile?

Lõpetasin ülikooli aastal 
1985. Enne Viimsisse tulekut 
olen töötanud kahes armsas 
maagümnaasiumis, Tõstamaal 
ja Kolgas. Mõlemas oli umbes 
250 õpilast ja 20 toredat kol-
leegi, mõlemast oli töö mõttes 
kahju ära tulla.

Miks valisite õpetaja elu-
kutse? 

Läksin Tartusse inglise 
keelt õppima ikka keelehuvi 
pärast. Toonases Tallinna 7. 
Keskkoolis olid mu lemmi-
kaineteks ingliskeelsed ained 
– geograafia, inglise ja ameeri-
ka kirjandus, giidindus. Pärast 
ülikooli igatsesin iseseisvust ja 
Tartust lahkudes ei saanud üld-
se aru, kuidas on võimalik Tal-
linnas elamist nautida. Kuna 
maaõpetajale anti tasuta kor-
ter, siis valisingi pakutavatest 
koolidest kõige mereäärsema, 
Tõstamaa Keskkooli. Muide, 
ka küte oli maaõpetajale tasu-
ta, aga et mul oli ahjuküttega 
korter, siis toodi puud palkide-
na õuele. Mäletan hästi, et ma 
ei olnud jõunud veel mõtlema 
hakatagi, mismoodi nendest 
küttepuud saaks, kui ühel õh-
tul koputas kamp värskeid õpi-
lasi uksele: ”Õpetaja, kas me 
võime teie puud ära saagida 
ja lõhkuda?” Ju see oli mõne 
toreda lapsevanema edukas 
kasvatustöö, aga need puud 
andsid palju rohkem kui sooja. 
Ainsa võõrkeele spetsialistina 
vanas mõisahoones paiknevas 
koolis oli tore kasvada iseseis-
vaks ka oma töös.

Mis ajast olete viimsilane? 
Mu vanemad hakkasid 

Leppneeme suvekodu rajama 
1970ndatel, sellest peale olen 
suviti sageli siin olnud. Aastal 
2004 kolisin Viimsi poolsaa-
rele, et suvekodust päriskodu 
luua. Olen ikka mere lähedust 
otsinud. Huvitaval kombel 
olen nüüd Tallinna külje all 
rohkem maal kui kusagil mu-
jal – mul on õue peal elanud 
siiliema seitsme pojaga, läbi 
astunud metskitsed, rebane...

Millises vanuses lapsi 
õpetate?

Olen õpetanud igas vanuses 
noori, alates 3. klassist abitu-
rientideni välja. Viimsi Kooli 
tulleski olid noorimad õpila-
sed 5. klassis, nemad lõpetasid 
üle-eelmisel aastal. Viimasel 
kolmel aastal olen õpetanud (ja 
õppinud!) gümnaasumiastmes.

Keeleõppega pole vist 
tänapäeval probleemi, huvi 
selle vastu peaks olema väga 
loomulik, on see nii?

On küll, huvi on kõigil ja 
osata tahaksid kõik. Palju on 
neid, kes naudivad keelt ja 
seda, mida hea võõrkeeleos-
kuse abil teha saab. See mui-

Merike Kaus: iga õpilase areng rõõmustab

dugi ei tähenda, et kõik väga 
rõõmsa meelega kõike õppida 
tahaksid – mõnele on kirjuta-
mine raske, teine peab end üle-
tama, kui on vaja sõna võtta, 
osadel on raske end kuulama 
sundida ja lugemisharjumuse-
ga noori ei ole tänapäeval just 
liiga palju. 

Inglise keelt tuleb uksest-
aknast. Milliseid ohte te sel-
le juures näete, kas neid on 
üldse?

Inglise keele oskus on muu-
tunud normiks ja kui me tahame 
ise uksest-aknast välja vaadata, 
siis ei maksa seda peljata. Viim-
si õpetajad kuulasid augustis 
ühisel arenduspäeval põnevaid 
lektoreid rääkimas tööturu ootus-
test koolile, kokku kaheksa ini-
mest – huvitav oli jälgida, et 
mitte ükski ei saanud hakkama 
ilma ingliskeelsete sõnade või 
väljenditeta. Laensõnu on kõi-
kides keeltes ja mulle meeldib 
mõelda, et eesti vaim on nii sit-
ke küll, et ei lase inglise keelel 
oma keelt nahka pista. On vah-
va, et vastavalt oma huvialale 
on mõne õpilase ingliskeelne 
sõnavara teatud valdkonnas us-
kumatult lai. 

Ohuks võib pidada ehk seda, 
et mõni noor arvab, et võõrkeel 
on tegelikult juba gümnaasiu-
mi tulles selge. Gümnaasiumi 
lõpuks peaks õpilaste keeletase 
jõudma B2 või C1 tasemeni ja 
see tähendab, et ei piisa ainult 
lihtsama filmi mõistmisest või 
hakkama saamisest välismaal 
hotellis/poes, on tarvis näiteks 
suuta arutleda abstraktsetel tee-
madel, kirjutada ametlikus stii-
lis kirju, arutlusi, artikleid, aru-
andeid, osata kriitiliselt lugeda 
ja suuta publiku ees ettekannet 
teha. Kui ülesanded sisaldavad 
väikestki väljakutset, on väga 
nauditav jälgida mitte ainult 
keeleoskuse, vaid ka isiksuse 
arengut.

On ameerika ja briti ing-
lise keel. Kumba te õpetate, 
kumba eelistate?

Minu õpetajad olid küll bri-
ti inglise keele kasutajad, aga 
eks minugi aknad-uksed on 
igasugustele mõjutustele valla. 

Pealegi, inglise keeli on ju te-
gelikult palju rohkem, nii Briti 
saartel kui Ameerikas on võhi-
kugi kõrvale selgelt eristuvaid 
murdeid ja murrakuid palju, 
muudest paikadest rääkimata. 
Kõik nad on keeleõpetaja jaoks 
ühtviisi põnevad ja õnneks ei 
loeta enam ammu erisusi veaks. 
Tähtis on küll järjepidevus ühe 
teksti piires.

Millises vanuses võiks teie 
arvates laps võõrkeele õppi-
mist alustada?

See sõltub lapsest ja perest, 
aga liigne kiirustamine ei pruu-
gi alati suurt edumaad anda, 
sest väga usin ette õppimine 
võib teatud vanuses tähendada 
hoopis huvi kadumist – koolis 
muutub teiste järele ootamine 
igavaks. Põhimõtteliselt võib ju 
küll alustada lasteaias, kui õp-
pimine toimub lauldes ja män-
gides. Aga ka 1., 2. või 3. klass 
sobivad hästi. Pean oluliseks 
seda, et koolis õppimisel oleks 
piisav intensiivsus – näiteks 
neli korda nädalas. Korralik 
vundament ei ole ainult maja-
de puhul oluline.

Kas võõrkeelte õpet on 
meie haridusprogrammis pii-
savalt?

Alati võiks rohkem olla, 
sest kui paljudes ainetes on 
Eestis probleemiks elukaugus 
ja faktipõhisus, siis võõrkee-
leoskus on ju küll igati prakti-
line ja kõikidele vajalik oskus 
nii tulevases töö- kui eraelus. 
Ka õppimise protsess sisaldab 
palju eluks vajalikku, alates 
näiteks kõige elementaarse-
mast teise inimese ärakuula-
mise oskusest kuni kriitilise 
mõtlemise arendamiseni. Ja 
näiteks tolerantsus – kõikides 
gruppides ei ole üldse lihtne 
saavutada seda, et kõik austak-
sid kõiki paaris- või grupitöö 
võrdsete partneritena või ta-
luksid üksteise keelevigu. Eri-
nevate teemade kaudu toetab 
võõrkeeleõpe teisi aineid, muu 
hulgas – võrdluse ja tõlkimise 
abil – ka eesti keelt. 

Kas gümnaasiumi lõpeta-
nu valdab inglise keelt ja saab 
sellega hakkama Inglismaal?

Selle õppeaasta esimesel 
augustikuisel tööpäeval sain 
armsa tänukirja ühelt kolm 
aastat tagasi lõpetanult, kes 
kirjutas, et mitmed britid, kel-
lega ta Saksamaal praktikal ol-
les suhtles, küsisid, kas inglise 
keel on Eestis ametlik keel. 
See näide peaks üsna hästi kir-
jeldama, kui hästi eesti noored 
üldse ja sealhulgas ka Viimsi 
Kooli lõpetajad inglise keelt 
valdavad. Üle-eelmisel aastal 
olid Viimsi Kooli abiturendid 
oma inglise keele riigieksami 
tulemustega vabariigis 11. ko-
hal, viimaste aastate keskmine 
on olnud 20. koht (gümnaasiu-
me on kokku üle paarisaja), 
kusjuures nendes tulemuste 
tabelites konkureeritakse ju 
arvukate keelekallakuga koo-
lidega. Nii et välismaale õppi-
ma minek inglise keele oskuse 
taha küll ei jää, paljud ongi 
just Suurbritanniasse edasi 
õppima läinud. Briti saartel on 
kõrgkoole erinevate tasemete 
ja nõudmistega, lisaks on õp-
pelaenu tingimused üllatavalt 
soodsad. 

Sellest õppeaastast võivad 
gümnaasiumi lõpetajad teha 
kohustusliku riigieksami ase-
mel mõne rahvusvahelise ta-
semeeksami. Kõik välismaale 
õppima pürgijad tegid neid 
varemgi, parimad on näiteks 
CAE (Cambridge’i Certificate 
in Advanced English) eksami 
ehk C1 taseme eksami nii hästi 
sooritanud, et neile on antud 
järgmise, C2 taseme tunnistus 
– see on kõrgeim tase, mida 
inglise keelt võõrkeelena rää-
kijate jaoks kirjeldatakse, s.o 
professionaalne tase. Tavakoo-
li tingimustes ei ole seda lihtne 
saavutada, nõuab järjepidevust 
nii õpetajatelt kui õpilastelt.

Millist võõrkeelt peate li-
saks inglise keelele veel olu-
liseks?

Inimvõimetel on kahjuks 
piirid ja ei saa salata – tõeliselt 
nauditav on osata vähemalt üht 
võõrkeelt nii hästi, et saada aru 
naljadest ja nüanssidest, suuta 
rääkida nii väikese lapse kui 
suursaadikuga. Ometi pean 

kõiki võõrkeeli väga olulis-
teks. Mitmekesisus rikastab. 
Kui eesti noor ei viitsi õppida 
vene keelt, siis annab ta ju töö-
turul vabatahtlikult eelise vene 
keelt emakeelena kõnelejale. 
Praegune õppekava oma kee-
letasemete kirjeldusega väär-
tustab iga võõrkeelt, ükskõik 
millisel tasemel seda osatakse. 
Meile valmistab ka heameelt, 
kui keegi välismaalane võtab 
vaevaks veidikenegi eesti keelt 
õppida. Võõrkeeleoskuse abil 
võivad märkamatult avaneda 
südamed, ustest rääkimata.

On mu info õige, et olete 
ka õppematerjale koostanud? 
Milliseid? 

Õppematerjalide valmista-
miseta oma õpilaste jaoks ei 
kujuta ma inglise keele õpetaja 
elu ettegi. Avaldamine on mui-
dugi märksa keerulisem, sest 
just originaaltekst on gümnaa-
siumiastmes oluline, aga auto-
riõiguste eest maksmisse ei 
raatsi pahatihti  kirjastused pa-
nustada. Nii ongi materjalide 
laiem levik sageli seotud hea-
de koolituste väljundiga. Ku-
nagisel Powerpointi koolitu-
sel tehtud slaidiseeria Passive 
Voice’i õpetamiseks on üleval 
koolielu.ee kodulehel, mitmed 
aastad tagasi aitasin koostada 
9. ja 12. klassi riigieksameid. 

Olen osalenud kahe õpiku-
komplekti valmimisel. Aastal 
2001 (täiendatud trükk 2005) 
anti välja õpik-töövihik-õpeta-
jaraamat ”Focus on Year 12”, 
mis sisaldas abimaterjale rii-
gieksamiks ettevalmistamiseks 
ja mille kahe peatüki autor olin. 
Huvitaval kombel sisaldas ing-
lise keele eksam nimelt üles-
andetüüpe, mida tollal kasutu-
sel olevates õpikutes ei olnud. 
Seda muret leevendama oli 
mõeldud ühest põnevast koo-
litusest alguse saanud projekt, 
mida juhtisid Briti Nõukogu 
spetsialistid. Kogemusele lisas 
väärtust, et eesti autorite töö 
toimetajad olid inglased. Ka 
ajalehtede ja ajakirjade välja-
andjatega pidime ise suhtlema, 
et originaaltekstide kasutami-
seks luba küsida. 

Praegu Viimsi Kooli 12. 
klassis kasutusel olevate õpikute 
”In Touch 5 ja 6” (ilmumisaasta 
2010) kaanelt leiavad õpilased 
oma üllatuseks teiste autorite 
seas minu nime. Sinna paluti 
mul teha mõned grammatika-
peatükid. 

Mis teeb teile oma töös 
rõõmu? Mis kurvastab?

Nendele kahele küsimusele 
vastamiseks võiks terve lehe 
ruumi endale ahnitseda. Ja iga 
päev järjejutuna edasi mõtisk-
leda. Kõik, mis rõõmu teeb, 
annab jõudu kõike kurvakste-
gevat väljakutsena võtta.

Nukraks teeb, kui otsusta-
jad on kusagil kõrgel-kaugel 
ja ei tea-hooli tegelikust toi-
metamisest midagi. Näiteks 
kohustuslik suulise osa lindis-
tamine mullusel inglise keele 
riigieksamil muudeti tagasi 
vabatahtlikuks eksamipäeval – 
siiamaani tundub uskumatu, et 
tuhandeid inimesi puudutavaid 
otsuseid ei peagi aegsasti läbi 
mõtlema. Või näiteks kolme 
suuna nõue gümnaasiumidele, 
mis nõudis kõikides koolides 
paljude inimeste tööd, vaeva ja 
aega, pahatihti ka hästi tööta-
vate süsteemide lõhkumist – ja 
taas tuli kevadel teade, et seda 
nõuet enam ei olegi. Päris nõu-
tuks teeb olukord, kus hetkel ei 
tea ei ülikoolid, aineõpetajad 
ega eksamite koostajad, abi-
turientidest rääkimata, kas ja 
kuidas tänavusi inglise keele 
eksami tulemusi üldse arvesse 
võetakse. Asjaosalisetel oleks 
pidanud  mängureeglid juba 
10. klassi algul teada olema.

Kurvakstegevaid hetki on 
ka igapäevases koolielus, aga 
siis tuleb lihtsalt proovida ära 
tunda ja muuta seda osa, mis 
minust sõltub. Kui oodata, et 
kõik inimesed on juba sündi-
des viksid ja viisakad ja tar-
gad, siis võiks ju kõik koolid 
kinni panna.

Naudin noorte inimeste ene-
seavastamise protsessi. Muu 
hulgas olen päris siiralt oma õpi-
lastele mõnikord öelnud, et nen-
de esseed olid nii mõnus õhtune 
lugemine. Päeva rosinaks võib 
olla näiteks õpilane, kes pärast 
ajalehelugemise tundi tuleb kü-
sima, kust seda Guardian’i osta 
saab – see on nii huvitav ajaleht. 
Rõõmustab iga õpilase areng – 
ja seda öeldes ei pea ma silmas 
tingimata keeleoskust. 

Naudin vajadust ja kohus-
tust kogu aeg ise õppida ja 
areneda. Et iga päev oleks ise 
nägu. Töö nõuab iseseisvaid 
otsuseid ja on võimalik ka 
meeskonnale toetuda. 

Rõõmu teeb, kui tekib side 
inimeste vahel. Mul on olnud 
ja on mitte lihtsalt palju vah-
vaid õpilasi ja toredaid gruppe, 
aga gruppe, kellega koos õppi-
mist ma väga ootan. Ja mida 
kauem ma õpetaja olen, seda 
rohkem on uskumatult armsaid 
kohtumisi endiste õpilastega. 

Küsis 
Annika Poldre

Merike Kaus koos praeguste 12. kl õpilastega ja nende vastuvõtjatega tänavu kevadel partnerkoolis Prantsusmaal, Lycee Jeanne Hachette’ i 
koolis Beauvais’ linnas.  Külaskäik oli õpetaja Kausi algatusel. Foto Ingrid Hermet 
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Hingestatud 
hingedeaeg
Enamuse nii vanemate kui ka uuemate religioo-
nide kombestikus on olulisel kohal nende austa-
mine, kes on käinud maist teed enne meid. Nii 
on ka hingedepäev ja kogu hingedeaeg, mis on 
olemas Eesti rahavapärimuses, kokku kasvanud 
aegade jooksul kristlike arusaamistega, sest 
need on väga sarnased.

Igal inimesel on põhjust olla tänulik esivanematele, sest 
kui ei oleks olnud neid, ei oleks ka meid, ja nii on väga 
oluline suhtuda austusega neisse ja sellessegi, mis nemad 
on korda saatnud. On ju meil tore vanasõna: kes mine-
vikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Sest aegade jooksul 
on kogunenud palju tarkust, mida hea elu nimel kasutada 
saaks.

Ega olegi tegelikult väga tähtis, kuidas me konkreetselt 
mõtestame hinge olemust, sest sedagi on võimalik vaadata 
erinevate nurkade alt erinevalt, kuid hea on, kui oskame 
vaatamata selge mõistmise puudumisele neid siiski aus-
tada.

Möödunud laupäeval, kui oli hingedepäev, oli tegeli-
kult rõõm näha paljusid kalmistule ruttajaid, kes süütasid 
küünlaid ja võtsid selle hetke, et teha kummardus läinu-
tele.

Kuid millegipärast on nii, et kui suudamegi austada 
nende hingi, kes on juba läinud, siis eneste hinge eest hoo-
le kandmises on meil veel palju õppida ja parenemistee 
on pikk.

Miks on nii, et saame ka kõige lähemate inimeste väär-
tusest enda jaoks aru alles siis, kui nad on juba läinud? Kui 
oleme siin veel koos rändamas, siis ei kipu me just eriti 
sageli tänama ja rõõmu tundma.

Seepärast arvan, et hingedeajas on oluline austada kõi-
ki hingesid – neid, kes on läinud ja neid, kes on siin, kes 
on elavad inimesed ja reaalsed kaaslased meile meie päe-
vades. Selle kõige juures tasub vaadata iseendasse ja leida 
kosutust endagi hingele, et haavad, mis meis on, saaksid 
paraneda, ja et meil oleks ikka oskust märgata abivajajat 
enda kõrval.

Ega hingedeajas ole ülearune tänu ka selle eest, et meil 
on hing sees ja võime oma toimetusi toimetada. 

Hingestatud hingedeaega!
Mikk Leedjärv

vaimulik
EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus

Hiljuti tähistas oma 
60. sünnipäeva Eesti 
tuntuim ja Viimsiski lugu-
peetud purjesporditreener 
Rein Ottoson. Sel puhul 
oli põhjust uurida, kuidas 
esimene suvi kevadel 
Leppneemes avatud 
purjespordikoolil läks. 

Rein Ottosoni suur unistus täi-
tus 6. juunil, kui valla kultuu-
ri- ja spordiameti juhataja Ott 
Kask talle Leppneeme sadamas 
uue purjespordikooli hoone võt-
me ulatas. Toona ütles Kask, et 
majale annavad sisu Eesti pa-
rim purjetamistreener Rein Ot-
toson ja tema purjespordikool. 

Nüüd, kus purjetamishoo-
aeg on lõppenud, ütleb Otto-
son, et on majaga väga rahul. 
Pidulikul avamispäeval sai ta 
kohe kahe rühma jagu lapsi ni-
mekirja, kellest kokku lõpetas 
purjetamishooaja 8 tüdrukut ja 
11 poissi. 

Puhusid soodsad 
tuuled
Suvi oli ilus, ilmad olid head, 
puhusid enamasti lääne- või loo-
detuuled, mis soosisid Leppnee-
mes purjetamist. Vaid põhjatuul 
toob seal sadamasse suure laine, 
mis võib takistada purjekaga 
avamerele minekut. Suvel oli 
ainult üks ja sügisel kaks vee-
trenni päeva, mis läksid põhja-
tuule nahka. Trenni tehti kaks  
korda nädalas kolm tundi kor-
raga. Kes ei puudunud kordagi, 
sai 96 tundi trenni teha, enamas-
ti kahekesi paadis olles. Kokku 
oli väljas kuus paati. Septemb-
rikuus sõitsid osavamad sada-
mast välja vastutuult merele ja 
tegid seal ringe. “Lapsed sõida-
vad ilusti. Septembri lõpuks sai 
enamus juba hakkama,” kiidab 
Ottoson, kes esimest korda ava-
merel algõpetust andis.

“Meisse ja meie kooli suh-
tutakse sadamas väga hästi, 
eriti abivalmid on olnud Prang-
li liini laevamehed. Laevaliik-
lus meid ei sega, annab pigem 
kindlustunnet,” räägib Ottoson 
ning rõhutab kohaliku rahva 
heatahtlikkust ja sõbralikkust. 
Leppneemes ehitatakse muuli-
kaitset, mis hakkab kaitsma sa-
damat põhjatuulte eest. Kui sa-
dam saab korda ja ilmuvad jahid 
ning kaatrid, hakkab kindlasti ka 
rohkem liikumist olema. “Aga 
meile pole seegi probleem,” üt-
leb treener, kes peab tähtsaks, 
et suvega sai tõestatud: seal on 
võimalik harjutada. 

Leppneemes on meri väga 
ilus, aga siin on raskem vastu 
tuult minna kui Pirital, kus jõe 
kaldad on nagu kaitseks kahel 
pool. Nii et jõel on lihtsam kui 
merel siksakke sõita. Kes me-
rel hakkama saab, on treeneri 
silmis väga tublid. Teisalt on 
Leppneeme väärtuseks vähene 
liiklus, mistõttu piisab ühest 
treenerist. 

Tulevikus näeb Ottoson 
Leppneemet ka paigana, kus 
saab korraldada vabariigi tähtsu-
sega võistlusi. Kohalikud võist-

Leppneemes purjetatakse

lused on plaanis juba järgmisel 
suvel. Ainult üks oht on: need, 
kes Leppneemes alustavad, ei 
tahagi enam mujal harjutada. 

Valla poolt on koolil ilus 
maja, kus on õppeklass, ja me-
rekonteiner, kus paadid ja paa-
divarustus ning slipid. Viimsist 
on Ottosoni käe all õppimas 
42 alla 19aastast n-ö pearaha-
last, lisaks kümmekond noort, 
kes üle 19 ja pearaha saajate 
seast juba välja kasvanud. Tänu 
Leppneeme purjespordikoolile 
on Viimsis purjetavate laste arv 
suurenemas, samas on võima-
lus mõlemal pool: Pirita oma-
del harjutada ka Leppneemes ja 
vastupidi. 

Soov sai täidetud
Tänavu kevadeni polnud Viim-
sis purjetatud, võib-olla Kel-
vingis vaid mõni, aga Opti-
mistiga küll mitte. “Hea, et 
see soov sai ellu viidud,” on 
Ottoson rahul. Järgmise aasta 
1. juunil tahab ta juba avada 
uutest huvilistest uue grupi ja 
loomulikult jätkata nendega, 
kes nüüd kuival maal talv läbi 
trenni teevad ja teooriat oman-
davad. Neil on üks suvi selja-
taga, purjetamise raskused ja 
mõnud teada. “Mida rohkem 
nad õpivad, seda kõvema tuu-
lega merele saavad,” ütleb 
treener. Talvel tehakse trenni 
esmaspäeviti Randvere Koo-
li võimlas, teisipäeviti Viimsi 

Kooli ujulas, neljapäeviti on 
Randvere Koolis teooriatun-
nid. Koormus kasvab vastavalt 
eale. 1. mail minnakse sada-
masse tagasi.

Kui lapsi tuleb purjetama 
rohkem, jääb õppeklass sada-
mas asuvas purjespordikooli 
hoones väikseks. Lahendust 
näeb treener lihtsates ehitus-
soojakutes, mida saab kasuta-
da kevadest sügiseni. Nende 
ülalpidamine pole kallis ja neid 
saab ka rentida. Siiani on vald 
kooli aidanud, treener loodab, 
et ka erasponsorid ja ärimehed 
tulevad appi, kui kool ruumi-
kitsikkusse jääb. Praegu käib 
Ottosoni koolis purjetamist 
õppimas ligi sadakond last 
Piritalt ja Viimsist. Kui igal 
aastal lisandub kümme last, on 
järjepidevus märgatav. 

Oma praeguse silmapaist-
vaima õpilase Karl-Martin 
Rammoga sõidab Ottoson 6. 
novembril Omaani MMile 
ning jaanuaris Miamisse harju-
tama ja võistlema. Teine tipp-
õpilane Lauri Väinsalu teeb 
veetrenni Kreekas ja suundub 
seejärel samuti Miamisse. Ne-
mad valmistuvad hoolega järg-
miseks suveks nagu ka Kät-
lin Tammiste ja Anna-Maria 
Sepp, kes jõulu- ja märtsiva-
heajal lähevad harjutama His-
paaniasse. Need neli Ottosoni 
kooli kasvandikku püüavad 
järgmisel aastal täita olümpia 

valiknormid. Rahvusvahelise 
purjetamisliidu maailma ede-
tabelis olid tema kooli noored 
purjetajad Anne-Mari Luik 
septembris 58., Kristjan Raus 
315. ja  Annegret Unnus 393. 
kohal. 

Ottoson on ikka rõhuta-
nud hariduse tähtsust spordi 
kõrval. Karl-Martin Rammo 
ja Lauri Väinsalu on lõpeta-
nud Tallinna Ülikooli, Viimsi 
Kooli purjetajad noormehed 
läksid edasi kõrgkooli, samuti 
treeneri abiline Mark-Andres 
Rebane. Ottoson kiidab oma 
head noort treenerit Raivo 
Randmäed, kel on Tallinna 
Ülikoolist nii bakalaureuse- 
kui magistrikraad käes. 

Ottoson näeb oma tule-
vikku sooviga treenida Karl-
Martinit maailma tipptaseme-
le ja jätkata ka Leppneemes. 
Karl-Martin Rammo oli 21. 
oktoobri seisuga maailma 
jooksvas edetabelis 10. kohal, 
Lauri Väinsalu 8. kohal, vahe-
peal olid mõlemad kuuendad. 
“Kõige kõrgem tulemus sel 
aastal oli Karl-Martini seits-
mes koht Laser klassis EMi 
lahtistel võistlustel, kus osales 
34 riiki, ka mujalt, mitte ainult 
Euroopast. Ka Lauri Väinmaa 
21. koht sel aastal EMil ja 17. 
koht Tallinnas maailmameist-
rivõistlustel oli tubli tulemus,” 
on treener rahul.

Annika Poldre

Leppneeme purjespordikooli avamise päeval pani treener Rein Ottoson uusi õpilasi oma kooli kirja. 

Tulge matkama!
Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub eakaid jalgsi- ja ke-
pikõnnile uuel looduslikul matkarajal.

Saame turnida üle kivide ja kändude, ronida põõsaste alt 
ja üle mahalangenud puude. Rada kulgeb üle sügavate ma-
gistraalkraavide, millele on ehitatud lihtsad purded, kus vald 
pakkus abi kärge rohu trimmerdamisel. Kogu korrastatud raja 
pikkus on 4,5km.

Matkaraja algus on Piirisihi ja Metsasihi tee ristumiskohas 
suunaga Vardi tee poole. Ületatakse jääaja liustiku poolt kivi-
dega kaetud moreenseljandik ja tutvutakse kobraste eluko-
haga.

24. novembril väljub buss V5 Viimsi haigla eest kl 10.45. 
Alustame Kelvingi külakeskuse eest kl 11 paiku ja lõpetame 
samas võileibade ja kuuma piparmünditeega.

Riietus ilmastikule vastav. Info tel 6012354 V. Kallion. 

Viimsi Pensionäride Ühendus 
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Viimane võimalus 
puhkamiseks
Sõida sssss.....! Ei-ei, mitte seenele! Suvitama!
Jah, praegu, nüüd, kohe! Kui oktoobris olid hin-
nad all, siis novembris saad täitsa tasuta!
Viimsis näeme, bikiinid ja päiksevari meie poolt!

Veel vaid 20. novembrini pakub Rannarahva Muuseum 
suvist lõõgastust. Ja seda puhta muidu. Näitust on muu-
seumi lahtiolekuaegadel võimalik külastada tasuta. Ainult 
kohale tulemise vaev! 

Näitus “Puhkusepakett minevikku” pakub võimalust 
reisida ruumi asemel hoopis ajas – tänapäeva praktilisest 
ja konkreetsest maailmast liigutakse aina kaugemasse ja 
idealiseeritumasse minevikku. Näitus tutvustab erinevaid 
puhkamisvõimalusi läbi erinevate ajastute ja ühiskon-
naklasside. Nõukogude perioodist on esindatud puhkus 
aianduskooperatiivis. Kahe maailmasõja vahelise Eesti 
Vabariigi puhkusekultuur on üles ehitatud põhimõttele 
linlik kuurordiglamuur versus askeetlik vaikus rannatalus. 
Tsaariajas tutvustatakse baltisaksa suvituskultuuri suve-
mõisates.

Kõigi novembrikuus puhanute vahel läheb loosi puh-
kamiseks tarvilikku atribuutikat, muu hulgas kasvuhoone, 
millega saab tutvuda kohapeal!

Rannarahva Muuseum

Neljapäeval, 28. novemb-
ril kell 19 on Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus tänukont-
sert orelifondi toetuseks. 
Teiste seas esineb kont-
serdil ka Estonia Seltsi 
Segakoor, keda siin tut-
vustame.  

Estonia Seltsi Segakoori näol 
on tegu ühe Eesti parima ise-
tegevusliku kontsertkooriga, 
mille eelkäijaks on omaaegne 
Estonia Seltsi muusikaoska-
konna  segakoor. Koori juha-
tab selle asutamisest saati Heli 
Jürgenson, kuid pea 20 tegut-
semisaasta jooksul on tehtud 
koostööd ka paljude teiste 
Eesti tippdirigentidega nagu 
Tõnu Kaljuste, Jüri Alperten, 
Risto Joost, Erki Pehk, Hirvo 
Surva jt.

 Peale koorimuusika väi-
kevormide renessansist 21. 
sajandi helitöödeni on Estonia 
Seltsi Segakoor esitanud ka 
arvukalt suurvorme nii üksi 
kui koos teiste kooridega. 

Olulisel kohal repertuaaris 
on Eesti heliloojate  muusika 
– nii meie  koorimuusikaklas-
sikute helitööd kui ka noorte 
autorite uudislooming. Eesti 
muusika kõlab ka koori CD-l 
“Liugleb üks lind”. Eelmisel 
hooajal salvestati muusikat uue 

Estonia Seltsi Segakoor 
esineb tänukontserdil

plaadi jaoks, mis jõuab kuula-
jateni 2014. a kevadel.

Koor on andnud 20 hooaja 
jooksul mitme kavaga kontser-
te Eestis, Euroopas, Ameerika 
Ühendriikides ja Kanadas ning 
osalenud edukalt rahvusvahe-
listel konkurssidel. Möödunud 
hooajal võideti esikoht sega-
kooride kategoorias rahvusva-
helisel konkursil Tallinn 2013.

Tänavu septembris osales 
Estonia Seltsi Segakoor “Es-

tonia 100” maja pidustustel 
mitme kontserdiga. 2014. aas-
ta suvel ootab kõiki laulupidu, 
kus segakooride üldjuht ja di-
rigent on Heli Jürgenson.

Estonia Seltsi Segakoor 
tähistab sügisel oma 20. sün-
nipäeva. Juubelile pühendatud 
pidulik kontsert toimub 30. no-
vembril kell 17 Rahvusooper 
Estonia kammersaalis.

Tänukontserdil Viimsi Jaa-
kobi kirikus kõlab nii eesti kui 

välisautorite looming: Rudolf 
Tobiase, Cyrillus Kreegi, Es-
ter Mägi, Francis Poulenci, 
Johannes Brahmsi kaunid 
helitööd. Estonia Seltsi sega-
koor  ja  viimsilane Heli Jür-
genson soovivad anda oma 
panuse Viimis Jaakobi kiriku 
oreli heaks ja soovida kõigile 
rahulikku kirikuaasta lõppu ja 
kaunist ootusaja algust.

Estonia Seltsi Segakoor

Koor on andnud 20. hooaja jooksul kontserte Eestis, Euroopas ja Ameerikas.
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Öö ja päev Viimsi Huvikeskuses

26. oktoobril olid üle 
Eesti paljud rahvamajad 
ja klubid terve ööpäeva 
lahti.
  
1) Loovustuba meisterdab.

2) Õhtu lõpetab Gourmet Duo.  

3) Rahvamuusikud tutvustavad 
pille. 

4) Kordamineku üle rõõmus-
tavad VHK turundus- ja müügi-
juht Heidi Kirsimäe ja direktor 
Ita-Riina Pedanik. 

5) Klounipoisid.

6) Viimsi Spaa maskott ja Heidi 
Kirsimäe.

7) Kunstikooli näitus. 

8) Rahvamuusika instrumentide 
õpituba.

9) Wally kohvik. 

10) Muinasjutuvõimlemise 
näidistund.

11) MLA Viimsi Lasteaiad õppe-
alajuhataja Angela Reinart 
ja  lasteaedade näituse pea-
auhinna võitjate tööd.

12) Improviseeritud näitemäng 
Päevakeskuses. Foto Peep 
Kirbits.

13) Esinevad Viimsi Muusika-
kooli kitarristid.  

14) Muistendeid loeb Marika 
Matvere Viimsi raamatukogust. 

Fotod Heidi Kirsimäe

1

2

3 4

5 6 7

8

9

10

11 12

13

14
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Wrangö läheb liinile

Segakoor Viimsi osales 
26. Ja 27. oktoobril IX 
rahvusvahelisel Varssavi 
koorifestivalil Varsovia 
Cantat.

Need kaks päeva, mil sai kuu-
lata kõrgetasemelist koori-
muusikat ja esineda oma koo-
riga kaunites kontserdisaalides 
ja kirikutes, andsid meile hin-
damatu positiivse esinemisko-
gemuse ning tohutu emotsio-
naalse laengu. 

Erinevate maade koorimuu-
sika esitajate (osalesid koorid 
Venemaalt, Ukrainast, Bulgaa-
riast, Horvaatiast, Sloveeniast, 
Lätist, Tšehhist, Ungarist, Val-
gevenest ja Poolast) kuulamine 
ja dirigentide meisterliku töö 
jälgimine oli tõeliselt köitev ja 
innustav. Meie ajakava oli tihe – 
kokku viis esinemist kahe päeva 
sees. Kõik see kontsertidele eel-
nev närvipinge, sõitmine ja käi-
mine erinevate esinemis-, söö-
gi- ning majutuskohtade vahel 
väsitas, nii et õhtuks olime nagu 
tühjakspigistatud sidrunid. 

Tähtsaim etteaste oli laul-
mine festivali avapäeval viie-
liikmelise rahvusvahelise žürii 

Segakoor Viimsi Varssavis

ees. Saime hästi hakkama ja 
kuulsime hiljem palju kiidusõ-
nu ning tunnustusavaldusi. 

Samas saime kõik päris rut-
tu aru, et kooride tase sel festi-
valil on ülikõrge ning juba saa-
vutatud luba sellest osa võtta on 
meile suur kingitus (kvalifitsee-
rumiseks tuli eelnevalt festivali 
žüriile saata esitatavate laulude 
audiofailid ja noodid). 

Tänu võimalusele esineda 
koorilauljate kõrgseltskonnas 
ja näha ning kuulda suurepä-
rast eri-ilmelist koorimuusikat 
on iga kooriliikme emotsio-

naalne pagas täienenud posi-
tiivse energiaga, mis innustab 
meid kõiki kindlasti edasi laul-
ma, sõltumata osade kooriliik-
mete küllalt kõrgest vanusest.

Saime teha ka väikese jalu-
tuskäigu ja imetleda Varssavi 
praktiliselt nullist üles ehitatud 
vanalinna ning nautisime taas-
tatud kuningapalee majesteet-
likkust. See, mis töö on tehtud 
ennesõjaaegsete majade taas-
tamisel ja autentse väljanäge-
mise saavutamisel, on tõeliselt 
muljetavaldav. Kindlasti oli 
positiivse mulje kujundamisel 

abiks kogu Varssavis oleku ajal 
meid saatnud pilvitu taevas ja 
üle 20kraadine suviselt soe ilm.

Soovime siinjuures tänada 
Eesti Vabariigi Kultuurkapitali, 
Viimsi Huvikeskust, Kultuur-
kapitali Harjumaa Ekspert-
gruppi ja Viimsi Vallavalitsust, 
kelle toetusel meie suurepärane 
kontsertreis teoks sai.

Sisestades Youtube otsin-
gusse Segakoor Viimsi saab 
näha meie esinemist Varssavis.

Sven Simson
Segakoor Viimsi koorivanemGiidiga ekskursioon Varssavi vanalinnas. 

Grupipilt kontserdihalli ees. Esinemine Püha Anthony Mary Zaccaria kirikus. 

1) Wrangö.

2) Abivallavanem Endel 
Lepik, minister Juhan Parts ja 
vallavanem Haldo Oravas. 

3) Esimesed reisijad.

4) Siit juhitakse laeva.

5) Kihnu veeteedele saare 
kaart. 

6) Saarevanem Puuström.

7) KingitusVeeteede Ametile. 

Fotod Aime Estna

1 2

3

4

5

6

7

Loe lk 1.
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Koerateraapias leiab sada 
protsenti kinnitust ütlus 
“Koer on inimese parim 
sõber“. Sõbralik teraapia-
koer saavutab sõnadeta 
kiiresti kontakti inimese-
ga, kel muidu suhtlemisel 
probleeme.

Olgu suhtlemise takistuseks 
vaimne või füüsiline erivaja-
dus, teraapiakoera põhitööva-
hend on tema hea süda.

Teraapiakoeraks sobib iga 
tõugu ja kasvu koer, tähtsad on 
koera iseloom ja temperament. 
Hea teraapiakoer peab olema 
sõbralik ja kannatlik, jääma ra-
hulikuks ja sõbralikuks ka oo-
tamatutes olukordades. Koe-
rale peab meeldima kontakt 
inimesega, ka selline kontakt, 
mis võib olla kohmakas ja va-
hel ka ootamatu.

Koerateraapia e kanisteraa-
pia sobib igas vanuses ja väga 
erineva puudega inimestele. Te-
raapiakoer osaleb erivajadusega 
inimese teraapiaprotsessis, kus 
spetsialistid koostavad teraa-
pia tegevuskava ja koer aitab 
soovitud tulemust saavutada. 
Teraapia eesmärk on luua eriva-
jadusega inimese ja teraapiakoe-
ra vahel kontakt, mis aitab tänu 
nende omavahelisele suhtlusele 
erivajadusega inimest füüsiliste, 
sotsiaalsete ja kognitiivsete või-
mete arendamisel ja annab posi-
tiivse emotsiooni.  

Kanisteraapia ehk koerateraapia

Kanisteraapia on animalte-
raapia reas tänaseks laialt ka-
sutusel pea kõikides arenenud 
maades, olles kättesaadav ja 
odav nii patsientidele kui ka 
spetsialistidele. Kanisteraapia 
positiivset mõju on tunda isegi 
nii raskete diagnooside juures 
nagu autism, südame-vere-
soonkonna haigused, laste tse-
rebraalparalüüs jms. 

Eestis koerateraapia veel 
väga levinud ei ole. Sel aastal 
alustati Eestis pilootprojekti 
“Kanisteraapia meetodi käivi-
tamine Eestis puuetega laste re-

habilitatsiooniks” ellu viimist, 
mida rahastatakse Euroopa Ma-
janduspiirkonna 2009-2014 toe-
tuste Vabaühenduste Fondi va-
henditest. Projekti partnerid on 
Narvas tegutsevad MTÜ Pere-
projekt ja Ida-Virumaa Koera-
sõprade Klubi LUCKY MTÜ, 
Harjumaa piirkonnas MTÜ 
Viimsi Invaühing ja MTÜ Abi-
koerte Keskus.

Plaanis on käivitada Ees-
ti jaoks uus meetod puuetega 
laste rehabilitatsiooniks – ka-
nisteraapia. Projekti käigus 
leitakse võimalus terapeutide 

väljaõppeks ja tegevuste al-
gatuseks. Projekti eesmärk on 
anda puuetega lastega tegeleva-
tele inimestele infot ja ka prak-
tilisi teadmisi rehabilitatsiooni-
tööks kanisteraapia meetodil. 
Sihtgrupp on puuetega lastega 
tegelevad inimesed (vanemad, 
arstid, ühingud). Projekti tule-
musena peaks olema moodus-
tatud vabatahtlike grupp, kes 
on valmis minema õppima ka-
nisteraapia assistentideks Poo-
la ja panustama kanisteraapia 
arendamisele Eestis.

Projektipartnerite esinda-
jad külastasid sel sügisel  kes-
kusi Poolas ja Moskvas, kus 
näidati, kuidas toimub koera-
teraapia neis keskustes.  

Poolas külastasime kolme 
asutust: erivajadustega inimes-
te keskust, lasteaeda ja haiglat. 
Erivajadustega inimeste kesku-
se kliendid olid vaimupuudega 
inimesed vanuses 3-27 aastat. 
Teraapiakoerad külastasid seda 
keskust kord nädalas, korra-
ga töötas kolm teraapiakoera. 
Igale kliendile läheneti indivi-
duaalselt, lähtudes tema eriva-
jadusest. Julgemad kammisid, 
silitasid  ja kallistasid koeri, 
liikumisraskusega inimesed ja 
need, kes pelgasid koeri, jaluta-
sid koeri rihmast hoides. 

Lasteaias oli rühmas 12 
erivajadusega last. Teraapia 
toimus terapeutide ja rühma-
õpetajate koostöös ja oli män-

gulisem. Haiglas toimunud te-
raapia eesmärk oli pigem tõsta 
tuju.

Oktoobris külastasime 
Moskvas teraapiakeskust “Sol-
netšnõi Pjos”, kus tehakse kanis-
teraapiat. Enne lapse teraapiasse 
tulekut vestlesid eripedagoog ja 
neuroloog lapsevanemaga ning 
koostasid teraapiakava. Teraa-
piat juhtis üks eripedagoog, iga 
lapsega tegeles individuaalselt 
kanisteraapia assistent ja teraa-
piakoer. Teraapia käiku jälgis 
neuroloog. Üks teraapiaseanss 
kestis 10-15 minutit.

Kõik, mida nägime Poolas 
ja Moskvas, süvendas meis 
veendumust, et koerateraapia 
on vajalik ja toimib ning andis 
teadmise, et sellist teraapia-
vormi oleks vaja arendada ja 
tutvustada ka Eestis.

Seoses sellega on plaa-
nis korraldada kaks kaniste-
raapiat tutvustavat seminari: 
16. novembril Narvas ja 17. 
novembril Viimsis. Kutsume 
kõiki huvilisi kanisteraapiat 
tutvustavale seminarile 17. no-
vembril kell 11 Viimsi Päeva-
keskuses, Kesk tee 1. 

Seminarid on TASUTA!
Täpsem info ja registreeri-

mine seminaridele e-posti aad-
ressil info@viimsivld.ee või 
telefonil 525 4674, Angelika.

Osavõtusoovist andke tea-
da hiljemalt  10. novembriks.

MTÜ Viimsi Invaühing 

Moskva teraapiakeskuses Solnetšni Pjos. 

Poola keskuses. 
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Pensionäride sügisball oli 
meeliköitev ja õnnestus 
igati. 

„Sügiskuu metsas on käes“ – 
see ja veel paljud kaunid viisid 
RAMi kvarteti esituses kõla-
sid mehiselt ja kaunilt Viimsi 
Peokeskuse kaminasaalis, kus 
pühapäeval pidasid Viimsi ea-
kad oma tavapärast sügisballi. 
Seegi kord oli suur saal eaka-
test  pilgeni täis.

Omas ajas kuulus Rah-
vusmeeskoori kvartett laulis 
piduliste silmad särama, käed 
plaksutama ja lõpuks ka jalad 
tantsima. Mahlaka huumori ja 
kõlava häälega laulumees Vel-
lo Mäeots meenutas vanu aegu 
ja ka laulutaati Gustav Erne-
saksa hea sõnaga ning laulis 
ise paar soololaulu – nagu ta 
ise ütles, ikka edevuse pärast. 

Mehi käis RAMist läbi 
sadu, õnneotsijad arvati koo-
rist ruttu välja, tõsised tegijad 
jäid ja laulsid kooris kes 20, 
kes 30 ja enamgi aastat. Kõik 
meile esinenud laulumehed 
olid üle kahekümne aasta laul-
nud, kuid nende mehine laul ja 
vägi panid nüüdki saali seinad 
kõlama ja küünlaleegi võbise-
ma.

Sellega üllatused veel ei 
lõppenud. Valge udu seest il-
mus lavale Viru varietee täies 
koosseisus ja kauniduses. Tuli 
meelde aeg, kus varieteesse pää-
semiseks oli vaja kõrgeid tutvu-

Kõrgkultuur jõudis 
Viimsi Peokeskusse

Kai-Mai Olbri 
“Hingedeaeg”
Viimsi Püha Jaakobi kirikus avati 3. novembril 
Kai-Mai Olbri isiknäitus “Hingedeaeg”. 

Kunstnik Kai-Mai Olbri näi-
tus Viimsi pühakojas on oma 
mõttes ja teostuses kantud 
kirikule nii omasest teemast 
nagu nähtav ja nähtamatu. 
Tema akvarellide temaatika 
– hinged ja hingedeaeg – on 
eestlastele olemuslik. Elavad 
ja juba lahkunud, omad ja 
kauged, noored ja vanad hin-
ged. Aasta kõige pimedamal 
ajal – hingedeajal – saame 
näitusel näha valgusküllast 
värvide ja fantasia mängu.

Olbri abstraktsed akvarellid on enamikus valminud 
vahetult enne näitust ja on hingestatud, kohati kirglikud, 
kuumad ja samas inimlikult haprad, tagasihoidlikult välja 
peetud ja täpse kompositsiooniga. Need on õrnades pool-
toonides, sulatatud pastelses koloriidis, tugevalt jõulises 
värvis, kindla ja tervikliku lahendusega. Seda nii töid eral-
di vaadates kui kogu näituse ühtses tervikus.

Kunstnik Kai-Mai Olbri on näituse jaoks valminud 
töödes maalinud nähtamatu nähtavaks ja hingestatuks.

Näitus jääb vaadata 27. novembrini.
Olete oodatud!

Erkki Juhandi
näituse kuraator

Tänavu augustis vastavalt 
munitsipaalasutuse Viimsi 
Raamatukogu põhimää-
rusele loodud Randvere 
Raamatukogu asub Viimsi 
Kooli Randvere õppehoo-
ne 2. korrusel. 

Randvere Raamatukogu on val-
laelanikele avatud esmaspäe-
vast reedeni kell 12.30–16.30. 
Muudatustest lahtiolekuaega-
des anname teada Viimsi Tea-
taja või raamatukogu kodulehe 

si. Siin nad aga olid – ehedad 
ja nii imelised. Tantsisid meile 
täisprogrammi kahes osas ja lõ-
petasid  suure finaaliga.

Balli tantsumuusika eest 
seisid hea Sulev & Rein, kes 
tantsitasid meid  oma orkest-
riga juba kolmandat korda. 
Õhtu oli täis kaunist muusikat 
ja rõõmsat peomeeleolu. Oli, 
mida kuulata, silmadega vaa-
data ja jalgadega tunnetada.

Külaliste tänusõnad kuulu-
sid korraldajatele igati õnnes-
tunud ja meeliköitva õhtu eest.  

Viiu Nurmela

www.viimsiraamatukogu.ee 
vahendusel. Randvere Raama-
tukogus kehtib Viimsi Raama-
tukogu lugejapilet ja ennast on 
võimalik lugejaks registreerida 
isikut tõendava dokumendi alu-
sel (alla 18aastaste laste puhul 
on vaja lapsevanemal täita ka 
nõusolekuleht). 

Kuna tegemist on uue raa-
matukoguga, siis on esialgu raa-
matukogus olevate teavikute 
hulk väike. Põhiliselt on soe-
tatud õpilastele vajalikku kir-

jandust, sest kogu täidab ka 
kooliraamatukogu funktsiooni 
põhikogu osas. Lugejatel on 
võimalik tellida raamatukogu-
des kohal olevat kirjandust ka 
Viimsi Raamatukogu Haabnee-
mes asuvast kogust Randverre 
ja vastupidi. Teisest kogust tel-
litava kirjanduse kättesaamine 
võtab aega kuni 3 päeva. Soovi 
korral on ettetellitud raamatuid 
võimalik Randvere Raamatu-
kogust kätte saada spordisaali 
administraatori käest tööpäeva-

del kell 17–22 ja puhkepäeva-
del kell 11–21 isikut tõendava 
dokumendi alusel.

Randvere Raamatukogu kon-
taktandmed: Gustav Heinrich 
Schüdlöffeli tee 4, Randvere 
küla 74016 Viimsi vald, Har-
ju maakond. Tel 602 8974, e-
post: tuuli@viimsi.edu.ee.

Jane Palu
Viimsi Raamatukogu juhataja

Balli üllatus – Viru varietee tõi meelde ammuseid aegu. Fotod Vaabo Annus

RAMi laulumehed panid seinad kõlama. 

Randvere Raamatukogu avatud

KELVINGI LASTEAED pakub tööd 
kvalifitseeritud 

LASTEAIA ÕPETAJALE
2–4 a rühmas, hea palk, tore kollektiiv

lapsesõbralikule ja puhtust armastavale
ÕPETAJA ABILE

Ootame CV-d:
 info@kelvingilasteaed.ee tel 552 3395

Loeng lilledest köögiviljaaias
Laupäeval, 26. oktoobril kell 15–18 toimub Pirital aiatee-
maline loeng “Kasulikud lilled köögiviljaaias Inglismaa 
tarbeaedade näidetel”. 

Loengut veab Piia Erm. Üritus toimub Pirita kloostri semina-
riruumis, Merivälja tee 18. Piia Erm tutvustab kasulikke lilli köö-
giviljaaias, mis aitavad kahjureid vaos hoida (Inglismaa tarbe-
aedade näidete ja kogemuste põhjal), lisaks jagab aiahuviliste-
le inspireerivaid mõtteid ja soovitusi. Osalustasu on 2 €. Toimub 
seemnete vahetus, s.t võta kaasa oma seemned, mida enam ei 
taha, ja leia teiste toodud seemnetest midagi endale asemele.

Lisainfo: www.piritaselts.ee, fb “pirita selts”, tel 527 3367 
(Lea Nilson). Eelregistreerimist ei ole.



8. november – 1. detsember  

Viimsi valla kultuurikalender

l Kerli Kiidmal ja Ivar Leemetil sündis 18. septembril poeg 
Frank Feliks
l Jana Zeigeril ja Veiko Varimaal sündis 21. septembril tütar Pärl
l Julia ja Kuldar Kiilil sündis 24. septembril poeg Aron
l Tatiana ja Rein Lepnurmel sündis 27. septembril tütar Annely
l Kaisa Kottisel ja Meelis Rihkrandil sündis 30. septembril 
poeg Jaak Gustav
l Olga ja Heiti Raagil sündis 3. oktoobril poeg Artur
l Kadri Vaiksaarel ja Jaan Dikkeril sündis 4. oktoobril tütar Gerttu
l Mirje ja Jan Treil sündis 7. oktoobril poeg Daniel Thor
l Kadi ja Mardo Maidrel sündis 10. oktoobril tütar Simone
l Tuuli Semevskyl ja Taavi Einastel sündis 12. oktoobril tütar 
Eva Marii
l Ljubov ja Georgi Kokošinskil sündis 13. oktoobril poeg Kristjan
l Nele Suvoroval ja Toomas Ottil sündis 15. oktoobril tütar 
Mia Maria
l Svetlana ja Mikhail Salikovil sündis 15. oktoobril tütar Mia
l Airi Arrakul ja Jüri Kulbinil sündis 20. oktoobril poeg Kert
l Signe ja Kristjan Ahvenal sündis 21. oktoobril tütar Mona
l Maria Semjonoval ja Alexander Semenovil sündis 22. ok-
toobril poeg Sergei

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Palju õnne!

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPäEVALAPSED
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Uus! Fotonäitus “Viimsi mõis – 
enne ja praegu” kõrvutab foto-
jäädvustusi tänasest ja kahe-
kümne aasta tagusest mõisast
“Rohuküla. Tsaariimpeeriumi 
unustatud sõjasadam”
Eesti Arhitektuurimuuseumi 
näitus
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS – Fotonäitus “Viimsi 
Kaunis Kodu läbi aegade“ kuni 
15. nov
NB! Viimaseid päevi! Puhkuse-
pakett minevikku avatud kuni 
17. nov – tasuta
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Vabaõhumuuseumi keldris 
näitus piirituseveost – “Spirdi-
vedajad ja smuugeldajad!”
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: 
helen@rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
NB! UUS – Viimsi Huvikeskuses

Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde 
näitus
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
“Muinasjutt“
Viimsi Fotoklubi fotonäitus 
“Viimsi Harrastusteatri muusi-
kalid“
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 4. november
Raamatuväljapanek “Lehte 
Hainsalu 75”
Kuni 12. november
Raamatuväljapanek “Isade-
päev 10. november”
Kuni 14. november
Raamatuväljapanek “Gert 
Helbemäe 100”
Kuni 30. november
Raamatuväljapanek “Mõeldes 
iseendale”
Raamatuväljapanek lastele 
“Loeme isaga unejuttu”
Fotokonkursi “Hetked raama-
tuga” tööde väljapanek
Viimsi Raamatukogus

Kuni 27. november
Kai-Mai Olbri isiknäitus 
“Hingedeaeg“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 29. november
Raamatuväljapanek 

“Tervis loodusest“
Prangli Raamatukogus

8.–10. november  
Viimsi Sügisturniir 2013
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

8. november k  13
Isadepäeva kontsert
Viimsi Päevakeskuses

9. november k 16
Püünsi Kooli 20. aastapäev
Pidulik kontsert-aktus
Lisainfo: Gea Radik, 
tel 5688 1372
Püünsi Koolis

9. november k 21.30
Olavi Kõrre trubaduur
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

10. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. november k 11
Isadepäeva perejumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

10. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

12. november k 13
Tervisepäev
Tagli Pitsi loeng ”Tervislik toit 
tagab energia ja elujõu”
Eakatele mõeldud abivahendite 
ja ergonoomiliste jalanõude 
müük
Viimsi Päevakeskuses

12. november k 18.30
Koduse massaaži õpituba 
Koolitaja Heli Hommik, Ene Lill
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee
601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

13. november k 18
Noorteõhtu
Vabakoguduse kiriku kõrval-
hoones

13.–21. november
Raamatuväljapanek “TOP 10 

raamatut, mille kohta inimesed 
valetavad, et on neid lugenud”
Viimsi Raamatukogus

14. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15.–28. november
Raamatuväljapanek “Hando 
Runnel 75”
Viimsi Raamatukogus

16. november k 16
Kontsert: Koguduse kammer-
koor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. november k 19
Marko Matvere “Merelaulud 
ehk mulle meeldib maa“
Akordionil Peep Raun
Pileti hind 15/13 €
Broneerimine www.piletilevi.ee 
ja www.piletimaailm.com
Viimsi Huvikeskuses

16. november k 21
esineb Ly
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

17. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. november k 11
Jumalateenistus
Jutlus Prof. Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse 
kirikus

17. november k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

19. november k 13
Turvalisuse päev: ennetus-
õpetusi jagavad politsei- ja 
päästetöötajad 
Viimsi Päevakeskuses

20. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kõrvalhoones

22. november – 3. detsember
Raamatuväljapanek 
“C.S.Lewis 115“
Viimsi Raamatukogus

22. november k 13
Kadripäeva karneval “Kadrid 
tantsuringis“
Viimsi Päevakeskuses

22. november k 20
Ivo Linna ja Antti Kammiste
pilet 10 €
Jussi Õlletoas

23. november k 11
Jaan Tagaväli loeng “Pere-
konnanimed suguvõsauurija 
pilguga“
Viimsi Raamatukogus

23. november k 21
Lõõtsamees Siim
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

23.–24. november
Viimsi valla meistrivõistlused 
korvpallis
Eelreg kuni 14. nov – kkviimsi
@kkviimsi.ee, tel 522 6609
Korraldab: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi 
Viimsi Kooli spordikompleksis

24. november k 11
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Kai Leppalainen
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. november k 11
Surnute mälestuspüha jumala-
teenistus 
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid 
Pühapäevakool Kaupo Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

27. november k 17
Viimsi Päevakeskuse meele-
oluõhtu “Hing Helisema!“ 
Oksana Sinkova (flööt)
Jelena Ossipova (kitarr)
Eesti Sõjamuuseumis

27. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kõrvalhoones

28. november k 19
Kontsert oreli toetuseks: 

Estonia Seltsi segakoor, Oleviste 
koguduse ülistuskoor ja Ita-
Riina muusikastuudio solistid
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. november – 12. detsember
Raamatuväljapanek 
“Kersti Merilaas 100“
Viimsi Raamatukogus

29. november k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Armastus tööpostil“
Osades Tiina Mälberg, Velvo 
Väli, Anneli Rahkema,
Erni Kask, Kertu Moppel ja 
Marin Mägi.
Pileti hind 11/9 €
Piletite broneerimine 
tel 602 8838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

30. november k 21
Parvepoisid
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

1. detsember 
Advendiküünla süütamine
Viimsi Vabaõhumuuseumis

1. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
I advent – leeripüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. detsember k 11
1. advent jumalateenistus 
leivamurdmisega
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

1. detsember k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1. detsember k 14.30
1. advendi jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

1. detsember k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 602 8866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

l Vilma Kivi .................... 93

l Klara Indrikson ........... 90 

l Hilda-Miralda Sõmer ... 90

l Olev Mahlapuu ............ 85

l Uno Nirk ....................... 85 

l Leili Saaring ................. 85

l Valter Lepplaan ........... 80

l Eiki Pärtel ..................... 80

l Malle Varb .................... 80

l Niina Vahter ................. 80

l Salme Säde .................. 80

l Arvu Piller .................... 75

l Ivo Kruusma ................ 75 

l Anne-Liis Norman ....... 75

l Aino Jaaksoo ................ 75

l Reet Reitalu ................. 75

l Elvi Aru ......................... 75 

l Tiit Kiiver ...................... 70

l Peeter-Harry Loit ......... 70

l Tõnu Mugra .................. 70

l Olev Mihkelson ............ 70

l Küllike Vitsur ............... 70

l Mari Pindam ................ 70

l Galina Kolodkina ......... 70

l Zoja Rand ...................... 70

Pilatese treeningud
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses

kolmapäeviti ja reedeti 12.00–13.00, neljapäeviti 18.30-19.30

Info ja registreerimine:
Evelin Märtson

telefon: 513 6767
e-mail: emartson@hot.ee 

www.huvikeskus.ee

Tsirkuseartist Vello Vaher kutsub 
lastega võimlema!

Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuses 

pühapäeviti k 10.00 beebivõimlemine 2 kuu kuni 1-aastased lapsed    
k 11.00 väikelaste võimlemine 1–5-aastased lapsed

Võimlemine toimub koos lapsevanemaga. 
Nelja korra tasu 25 eurot, ühe korra kaupa tasudes 7 eurot. 

Lisainfo: Vello Vaher 510 0537 

www.huvikeskus.ee
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Uudiseid elektri vabaturult
Mis saab tähtajalistest lepingutest 
perioodi lõppedes?
Imatra tähtajalised elektrilepingud (elektri-
pakett PÜSIV) pikenevad tarbijatele auto-
maatselt samaks perioodiks, nagu nad sõl-
mitud olid. Seda muidugi juhul, kui tarbija 
seda soovib. 

Aastal 2014 elektripaketi PÜSIV 
hinnad ei kalline, pigem lähevad veelgi 
soodsamaks.

Kui Teil on soov vahetada oma täht-
ajaline pakett börsi hinnast sõltuvaks 
paketiks, on seda kõige mugavam teha just 
tähtaja lõppedes, sest siis ei pea tegelema 
vana lepingu lõpetamisega. 

Mida uut pakub elektripakett TÄPNE 
kodutarbijatele?
Juba mitmendat kuud saavad ka kõik 
kodutarbijad, kellele on paigaldatud kaug-
loetav elektriarvesti, osta elektripaketti 
TÄPNE tunnipõhise arvestuse alusel. 
Nendele tarbijatele, kellel on kaugloetav 
arvesti, aga pakett on kaalutud keskmisega, 
pakume võimalust muuta oma senine 
leping automaatselt tunnipõhiseks. Selle 
kohta, kuidas protsess välja näeb, saadame 
asjaosalistele tarbijatele ka teate. Sel aastal 
oleme oma elektrivõrgus paigaldanud 
juba 8000 uut elektriarvestit ning järgmi-

sel aastal plaanime neid paigaldada sama 
suures mahus.  Aastal 2016 on kõik Imatra 
tarbimiskohad varustatud kaugloetava 
elektriarvestiga.

Mida soovitada tarbijatele elektri-
müüja valimisel?
Müüjate võrdlemisel peab kindlasti ar-
vestama erinevate püsitasudega. Esmasel 
vaatlusel võivad tunduda mõned püsitasu-
dega paketid soodsamad, kuid arvutamisel 
võib ilmneda, et tegelikult ei olegi need 
pakkumised nii soodsad. Näiteks 90sendi-
se kuutasu eest saab tegelikult osta endale 
333 kWh-i jagu elektripaketi TÄPNE 
marginaali. Mis ei ole väga väike kogus. Sa-
muti tasuks tähelepanu pöörata toodetele, 
kus tasulise teenusena pakutakse kindlus-
tust börsi hinna tõusu vastu. Näiteks on 
kogu ajaloo jooksul Eesti hinnapiirkonna 
hind ainult ühel kuul olnud kallim kui 
5,5 s/kWh (august 2010). Samas on hind 
olnud kahel korral väiksem kui 3,5 s/kWh 
(jaanuar 2011 ja juuni 2012). Tähtajaliste 
lepingute võrdlemisel tasub kindlasti jälgi-
da seda, et võrreldavatel pakettidel oleks 
sama periood. 12  kuu ja 9 kuu lepingute 
hinnad võivad olla erinevad sellepärast, et 
9 kuu leping ei sisalda endas kahte külma 
perioodi.

Imatra elektripaketid on lihtsad ja 
läbipaistvad ning ei sisalda endas mingeid 
peidetud lisatasusid. Hinnavõrdlusportaale 
kasutades jälgige seda, et võrdluses kasuta-
te kindlasti oma reaalseid tarbimisi. Nimelt 
võib teatud pakettide hind sõltuda näiteks 
öö- ja päevatariifi osakaalust jne. Samuti 
veenduge, et võrdluses oleks ikka kõik 
pakkumised, kuna osad võrdlusportaalid 
kajastavad ainult oma koostööpartnerite 
pakkumisi. Üldistades võib öelda, et aastal 
2013 on börsihinnast sõltuv pakett olnud 
tarbijatele soodsaim. Kas see ka järgmisel 
aastal nii on, ei oska keegi 100% kindlu-
sega öelda. 

Mis saab järgmisel aastal võrguteenuse 
hinnast? 
Uuest aastast rõõmustame oma võrgu-
teenuse tarbijaid sellega, et  kõikide võrgu-
pakettide hind langeb. Keskmine hinna-
langus on 3,8%. Hinnalanguse oleme saa-
vutanud tänu tõhusale kulude juhtimisele 
ning kutsumegi tarbijad vahetama oma 
senist paberarvet elektroonilise arve vastu, 
et saaksime ka ülejärgmisel aastal Teid 
odavamate tariifidega rõõmustada.

Kui soovin sõlmida Imatraga elektrilepin-
gut, siis kus ja kuidas ma seda teha saan? 

Kohe varsti on lõppemas esimene elektri vabaturu aasta ja on paras aeg anda vastus küsimustele, 
millega meie poole igapäevaselt pöördutakse.

IMATRA ELEKTER AS – 
SINU KINDEL PARTNER 

“Põnevad ühistegevused 
üle Eesti ja sinu koduko-
has!“ – nii kõlab sel aastal 
toimuva vabaühenduste 
ühisnädala deviis. 

Eesmärk on professionaalse 
kolmanda sektori tutvustami-
ne laiemale avalikkusele ning 
uute liikmete kaasamine. 

Kui vaadata Statistikaame-
ti andmeid inimeste tööga ra-
hulolu kohta, siis ilmneb era-, 
avaliku ja kolmanda sektori 
võrdluses, et 2009. aasta and-
metel oli kõige suurem rahul-
olu MTÜde ja sihtasutuste 
töötajate hulgas. Tuleb välja, 
et vabaühenduses tegutsetakse 
tihti põhitöö kõrvalt ning ol-
lakse veel õnnelikud ka! Mil-
lest see tuleb? Sellest, et vaba-
ühendused annavad võimaluse 
end teostada just niisuguses 
valdkonnas, mis on kõige sü-
damelähedasem ja põnevam.

Tänavuse nädala eesmärk oli 
pöörata tähelepanu vabatahtlike 
kaasamisele. Kuigi MTÜs te-
gutsemine ei tähenda ainult va-
batahtlikuna töötamist, saavad 
tänu neile teoks mitmed suured 
ettevõtmised. Vabaühenduse 
professionaalse arendamise abil 
on võimalik oma tegevusest ku-
jundada ka sissetulekuallikas.

Ühisnädala raames on või-
malik osaleda Harju Ettevõtlus- 
ja Arenduskeskuse (HEAKi) 
korraldatud töötubades, kus 

saab kuulata teiste mõtteid ja 
kogemusi ning avaldada oma 
arvamust kolmandas sektoris 
tegutsemise kohta. Näiteks 26. 
novembril Kiviloo külamajas 
toimuvas töötoas arutletakse 
kohalikus omavalitsuses küla-
tasandi esindamise üle. Kaks 
päeva hiljem toimub samasu-
gune töötuba, teemaks põlv-
kondade vaheline koostöö. 

Foorumid, mis asendavad 
iga-aastast kodanikuühenduste 
konverentsi, annavad suurepä-
rase võimaluse kaasa rääkida, 
mõttekaaslasi leida ja demo-
kraatlike otsustusprotsesside 
kohta infot saada. 30. novemb-
ril toimub Keila Muusikakoo-
lis foorum „Iga väike tegu 
loeb“, kus räägime kodani-
kuühiskonnast ja arutame iga 
väikese panuse olulisuse üle. 
Lisaks kuulame valla teataja 
väljaandmisest ja proovime 

läbi Euroopa Parlamendi töö-
protsessid. 

29. novembril toimub Tal-
linnas esmakordne venekeelse-
te vabaühenduste foorum, kus 
arutatakse kodanikuühiskonna 
arengute üle. Noortel tasub 
osaleda 27. novembril Tulevi-
kulinnamängus, kus noored ja 
KOVide esindajad loovad ühi-
selt nägemust tulevikulinnast.

Harju Maavalitus, HEAK, 
Harjumaa Omavalitsuste Liit 
ja Kodukant Harjumaa kor-
raldavad iga-aastast konkurs-
si Harjumaa aasta tegija, kus 
kuulutatakse välja aasta ette-
võtja, kodanikuühendus, toeta-
ja, aasta tegu ning sädeinime-
ne. Võitjaid tunnustakse 30. 
detsembril toimuval Harjumaa 
ballil Rahvusooperis Estonia. 
Konkurss toimub 1.–30. no-
vembrini, täpsemad tingimu-
sed HEAKi kodulehel.

Kutsume Harjumaa aktiiv-
seid kodanikke ja organisat-
sioone osalema konkursil „Ma 
poleks iial arvanud, et mina/
meie...“ , eesmärk tuua esile al-
gatusvõime ja vastutusjulgus. 
Tähtis ei ole, et lugu lõppeks 
eduga, tähtis on õpiprotsessi 
välja toomine. Sobivas vormis 
lugu saata 17. novembriks, pa-
rimale loole on Microsoft Ees-
ti poolt auhinnaks Nokia nu-
titelefon. Täpsemad konkursi 
tingimused meie kodulehel 
http://www.heak.ee/yhisnadal/
minu-loo-konkurss.

Ootame Harjumaa inimeste 
ja organisatsioonide initsiatiivi 
korraldamisel ja oma tegevus-
test teadaandmisel. Kui soovi-
te, et Teie ühisnädala raames 
korraldatud sündmus kajastuks 
meie kodulehel ja uudiskirjas, 
saatke info paula@heak.ee.

Nädala tegevusi Harju maa-
konnas toetavad Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital ja Harju 
Maavalitus. Partnerid on Ette-
võtluse Arendamise Sihtasutus, 
Riigikantselei, MTÜ Kodukant 
Harjumaa, Serve the City, Eesti 
Väitlusselts ja Briti Nõukogu. 
Eestis toimuvate sündmuste-
ga on võimalik tutvuda mty.
arenduskeskused.ee, täpsema 
info Harju maakonna tegevuste 
kohta leiab HEAKi kodulehel 
www.heak.ee/yhisnadal. 

Paula Koppel 
ühisnädala projektijuht

Ühistegevused ühisnädalal

Kodanikuühiskonna konverents 2012.

Kõige kiirem moodus elektrilepingu 
sõlmimiseks on kasutada meie iseteenin-
dust. Muutmaks oma teenust veelgi pare-
maks, täiendame selle aasta lõpus oluliselt 
oma iseteeninduskeskkonda, et pakkuda 
mugavamat lepingu sõlmimist ning anda 
tarbijatele parem vahend oma tarbimis-
andmete analüüsimiseks. Samuti hakkame 
pakkuma ka erinevaid energiasäästu nippe, 
et saaksite oma kulutusi energiale paremini 
kontrollida. Lisaks iseteenindusele võite 
julgesti külastada meie Haabneemes asuvat 
klienditeenindust. 

Kui Teil on täna olemas elektrileping 
mõne teise teenusepakkujaga ja soovite 
sõlmida uut elektrilepingut meiega, siis 
aitame meeleldi korraldada vana lepingu 
lõpetamise teie eest. Soovi korral võtke 
palun ühendust meie klienditeenindusega 
(tel 606 1840). 

Sven Pitkve
Imatra Elekter AS elektriäri juht
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8.–10. novembrini on Viim-
si jälle korvpalli päralt 
– toimub üheksas Viimsi 
Sügisturniir.

Korvpalliklubi Viimsi eestve-
damisel astuvad võistlustulle 10 
meeskonda Eestist, Lätist, Soo-
mest ja Venemaalt. Mängivad 
2000. aastal sündinud poisid.

Viimsi Sügisturniiri näol on 
tegemist Viimsi spordielu ühe 

26. oktoobril toimus MTÜ 
Aktiivikeskus korraldusel 
Viimsi poolsaarel seik-
lusrogain LIBAHUNDI JäLG.

Seiklusrogain Libahundi jälg 
toimub alates 2003.  aastast. Aas-
tatega on võidetud kindel koht 
vastupidavusalade harrastajate 
ja seiklussportlaste ürituste ka-
lendris. Üritusest võtab aga osa 
ka järjest enam noori ja lastega 
peresid. 

Nii oli 26. oktoobri 6-tun-
niseks võistluseks end kirja 
pannud 174 kahe- kuni viieliik-
melist võistkonda. Startipauk 
kõlas kell 11 Viimsi Kooli juu-

Libahundi jälg Viimsis
res. Punktid, mida võistkonnad 
kaardi abil otsima asusid, paik-
nesid laiali kogu Viimsi pool-
saarel. Raja planeerimisel tuli 
rakendada nii orienteerumisos-
kusi kui arvestada oma füüsilise 
vastupidavuse ja liikumiskiiru-
sega. Ka jalgrattaga sai võist-
konniti rada läbida, nende start 
toimus tund aega hiljem. Kuigi 
ilm oli selle sügise üks sajuse-
maid, ei heidutanud see vapraid 
seiklejaid ja 99% osalejatest tegi 
võistluse lõpuni täisajaga.

Võistluse Libahundi jälg 
eesmärgid on algusest peale ol-
nud propageerida ja tutvustada 
seiklussporti ja ekstreemspor-

di alasid, korraldada põnevaid 
võistlusi meeskondadele, aren-
dada meeskonnatöö oskusi lä-
bi ekstreemsituatsioonide, tree-
nida füüsilisi võimeid, vastupi-
davust ja orienteerumisoskusi, 
pakkuda osalejatele seltskonna 
või perega looduses meeleolu-
kat füüsilist tegevust. 

Kuues kontrollpunktis tuli 
võistlejatel sel sügisetapil soo-
ritada osavust ja nutikust nõud-
vaid ülesandeid: sõuda kanuuga, 
ronida köisredelitel, sõita tõuke-
rattaga mälu järgi punkti jmt. 

Võistluse lõppedes toimus 
toitlustamine, saunamõnude nau-
timine ja basseinis lõõgastu-

mine Viimis Kooli spordikes-
kuses.

Parimatele kaheksas võist-
lusklassis anti auhindadeks me-
dalid, meened Saku Õlleteha-
se, Claire Foodsi, Selveri ja 
Pagar võtaks kinkekotiga.

Osalejad jäid taas üritusega 
väga rahule, kiideti head rada 
ja mõnusat maastikku. 

Täname Viimsi vallavalit-
sust, Viimsi Kooli ja spordi-
keskust toreda koostöö eest.

Lähemalt saab Libahundi 
jälje kohta lugeda libahunt.ku-
timuti.ee.

Tiiu Mägi
MTÜ Aktiivikeskus

Viimsis näeb rahvusvahelist noortekorvpalli
n-ö visiitkaardiga. Eelmise aas-
ta sügisturniir pälvis üle-eesti-
lise spordiliidu Jõud preemia 
ja tiitli Parim spordisündmus 
Harjumaal.

“Turniiri eesmärk on üks – 
koguda mängupraktikat ning 
anda oma õpilastele rahvus-
vahelist mängukogemust,” tä-
hendas turniiri peakorraldaja 
Tanel Einaste. “Tugevate Eesti 
klubide kõrval toovad meile 

taas kord külakosti nimekad 
BS Trinta ja Dinamo korvpal-
likoolid Moskvast ning Peter-
buri Vassilieostrovskaja spor-
dikool, samuti Läti paremikku 
kuuluv BS Keizarmezs.”

Mängud toimuvad Viimsi 
Kooli ja Viimsi Algkooli spor-
dihoonetes reede, laupäeva ja 
pühapäeva hommikust õhtuni. 
Turniiri esikohakarikas mängi-
takse välja pühapäeval k 13 

algavas  finaalmängus, kuhu  too-
vad lisaenergiat Black&White 
stuudio tantsutüdrukud. Täpset 
ajakava vaatakkviimsi.ee, face-
book.com/kkviimsi.

Turniiri toetavad: Viimsi 
vald, Acme, Nike, Sportland, 
Kultuurkapital, Hasartmängu-
maksu Nõukogu. Külalised 
majutab ja toitlustab SPA Ho-
tell Lavendel.

KK Viimsi

Tule hatha jooga tundi!
Hatha jooga on pehmem joogaliik, kus tehakse nii 

dünaamilisi kui ka staatilisi harjutusi. Staatilisi füüsilisi 
harjutusi, milles viibitakse võimalikult teadlikult, nimeta-

takse asanadeks. Hatha jooga asanad on pehmed, tavaliselt 
kergelt venitavad või pingutavad, kuid mitte jõulised. 
Tähtis on pidev lõdvestumine vastukaaluks igapäeva-
tegevusele, kus me oleme häälestatud pingutustele nii 

füüsilises, hingelises kui ka vaimses mõttes. Eesmärk on 
ühtlane keha ja meele virgutamine, oma keha tunnetamine, 

sügav sisemine lõdvestumine ning rahu. Sobib väga hästi 
inimestele, kes soovivad endas leida rahu ning tasakaalu.

Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 12.00–13.00 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel.

Hind 5 €/ kord

Eelregistreerimine: emartson@hot.ee või 513 6767

Treener Evelin Märtson

www.huvikeskus.ee



Viimsi Teatajale on 
reklaami eest võlgu:
 Golfest AS 19,20 € 
ja Kvaliteet Kivi OÜ 

15,36 €.
 Viimatinimetatud 

firma eest hoiatame 
vallaelanikke. 

SügiSeSt 2013 aluStaS rahvatantSurühm!
Alates sügisest tegutseb Pirita Vaba Aja Kes-
kuses rahvatantsu segarühm, millega kutsume 
liituma  20–40aastaseid tantsuhuvilisi! Eesmär-
giks on tugevdada ja parendada tantsijate füü-
silist vormi, lihvida tantsuoskust ning tulevikus 
osaleda ka tantsupidudel. Lisainfot ja rühmaga 
liitumise soovist saab märku anda e-postiaad-
ressil margus@piritavak.ee. Rühma juhenda-
jaks on Margus Toomla. Margus on lõpetanud 
Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala, olnud kol-
mel korral tantsupidudel assistent ning kahel 
korral liigijuht-lavastaja.

avatud 
õmbluSSalong

heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

merryday huvistuudios

eeSti Keel 
teiSe Keelena 
3–5 a laStele

tel: 5301 2360, 
e-mail: info@merryday.ee

Kaluri tee 3, 
haabneeme

tõlketeenus ja inglise keele 
eratunnid

Kalamajas, 15 min jalutuskäigu kaugusel 
vanalinnast.  

Akadeemilise tunni hind 10 €. 
Tule koos sõbraga, siis maksate tunni eest 15 €. 

Lisainfo mob 55 642 979 või 
merikele6@gmail.com või www.merilink.eu

ERAKUULUTUSED
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haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja tammsaare tee 47 iii korrus (6 646 444)
täiendav info: www.fertilitas.ee

aS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, viimsi

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
terviseaudit

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – uSast.

Poes 

“riietering” 
viimsi Comarketis, 

ii korrusel.
iga nädal uued üllatusedJ

Koristamine.ee 
poolt pakutavad teenused
Hooajalised tööd:
- Lehtede koristamine ja äravedu
- Lume koristamine ja äravedu

Põhitööd:
- Ehitusprahi, prügi ja kasutuskõlbmatu mööbli äravedu
- Keldrite ja pööningute koristamine prahist
- Ekskavaatori, multilift-kalluri ja minilaaduri teenus

Hinnad kokkuleppel.

Telefon: +372 55 16674
E-mail: info@koristamine.ee 

Kohtumiseni!

Tunneta Toscanat!
Veinid, õlid, kohvid, 

näksid jm
Toodetega saab 

tutvuda
E-R kl 16-19
Kaluri tee 5 

II korrus
Tel 51 51 935

TALVEKARTUL 
KOJUTOOMISEGA

Tellimine 507 2245

Mulgi Mugul OÜ
Viljandimaa
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ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!
TELLI MAJAKÜTUS JA KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!
erimärgistatud diislikütus, diislikütus, bensiin 95
Tel: 515 0021, 512 1419, 657 5591, 657 5590

MK Kamion OÜ, Üleoru 1, Maardu, 74114, Harjumaa


