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Mattias Mustonen rubriigis 
“Mina olen viimsilane” Loe 
lk 5

Kuidas toetatakse sporditegevust >> lk 3

Selgusid kaunimad kodud 
Kaunis koduaed Kelvingis, mille omanik on perekond Link. Foto Enno Selirand

Möödunud nädalal kuulutati 
välja valla kauni kodu kon-
kursi tänavused võitjad ühes 
võidu saavutanud hoones 
– Rohuneeme külas kapteni-
majas. 

Tallinna veespordiklubi ja Viimsi 
vabatahtlikud merepäästjad ehita-
sid kaptenimaja üles oma jõudu-
dega ühe ehitusmehe abil. “Tänu 
sellele majale oleme ka väljaspool 
hooaega valmis merehädalisi aita-
ma,” ütles Elinor Kimmel, kes 
on veespordiklubi ja vabatahtliku 
merepäästeühingu juhatuse liige. 
Aastavahetusel valminud maja 
kuulub nii 2006. aastal tegevust 
alustanud klubile kui 2010. aastal 
loodud vabatahtlikule merepääste-
ühingule. See rajati merepäästjate 
ja päästetute jaoks, et neil oleks 
pärast päästeoperatsiooni võima-
lus soojas olla. Maja saab ka se-
minarideks ja pidulikeks puhku-
deks välja rentida. Kaptenimaja 
rajati tühjale kohale Rohuneeme 
sadamas, selle ehitamiseks ei kir-
jutatud ühtegi projekti ega taotle-
tud raha – Kimmeli sõnul polnud 
aega projekti kirjutamiseks, kuna 
merepäästejuhtumite arv aina kas-
vas. Ainuüksi sel aastal on olnud 
neid üle 20, kuue tegutsemisaasta 
jooksul kokku on olnud üle 100 
päästmist või abi vajava juhtumi. 

Tunnustuse pälvis niihästi loodu-
sesse sobitatud hoone, kus on me-
revaatega leiliruum, kui ka selle 
ümbrus. 

Žürii liige Ene Lill rääkis, et hin-
damisel arvestatakse ka tarbeaeda ja 
soovitas kõigil aiaomanikel kas või 
väike peenramaa rajada. “See on 
väga ökoloogiline,” märkis Lill.

Anne Vahemäe, kes on tänavu 
vallas 14. korda peetud kauni kodu 
konkursi žüriis olnud algusest pea-
le, rääkis, et aastate jooksul on tek-
kinud rohkem just tarbeaedu. “Oli 
aeg, kus aiad olid väga steriilsed – 
vaid muru, lilled ja kõrghaljastus,” 
rääkis Vahemäe. “Nüüd on näha, 
et inimesed on hakanud enam tar-
beaiale mõtlema ja see on kenasti 
ühendatud iluaiaga.” Aedades on 
tema sõnul ka rohkem viljapuid ja 
marjapõõsaid.

Perekond Purde suure pere 
enam kui 800 m2 suuruses aias tõs-
tis žürii esile paekivi oskuslikku 
kasutamist, lastesõbralikku kodu 
ning elumaja looduskeskkonda 
sobitamist nii, et puud on jäetud 
kasvama. Lastesõbralikus aias võ-
tab suure osa enda alla mängumaa 
kiikede ja ronimisvõimalustega. 
Tarbeaia moodustavad terrassil 
pottides kasvavad köögiviljad, 
aias on mitut liiki viljapuid. Lisaks 
krundile kasvama jäetud kümnele 
kasele ja tammele on pererahvas 

istutanud mände. Peres kasvab 
neli last - vanim neist 16, noorim 
kuuene. “Emme teeb ja meie aita-
me,” rääkis 10aastane Kertu aia-
tööde kohta. 

Tunnustuse pälvinud Marju 
Tark Miiduranna külast on mere-
tuuli trotsides rajanud kauni aia, 
kus on ka kena tarbeaed, mis on 
perenaise sõnul pigem katsetami-
seks. Tänavu kasvatas ta kurki ja 
tomatit, maasikaid ja maitsetaimi. 
1999. aastast alates Miidurannas 
elanud Tark rääkis, et aeda planee-
rides küsis ta nõu asjatundjatelt, 
sest esialgu oli seal vaid lage maa, 
kuid aastatega on omal algatusel 
ka teid ja peenraid lisatud. “Mul 
on siiralt hea meel selle tunnustu-
se üle, see mõjus nagu pai,” sõnas 
Tark. “Kuna ma ei kasuta aedniku 
abi, siis on see tõeline tunnustus.” 

Kelvingist pälvisid tunnustuse 
kaks aeda. Konkursi lõpetamisel 
osales perekond Kalamäe, kel-
lel on kaunis liigirohke aed, mille 
rajamist alustati 1998. a tühjalt 
kohalt. Krundil olid vaid sootai-
med, mõned kased ja rändrahnud. 
Krundi haljastusplaan telliti tun-
tud aiakujundajalt Irma Tunglalt, 
kuna oli kindel soov rajada iluaed, 
aga kogemusi ja teadmisi nappis. 
“Kõik istutus- ja hooldustööd ole-
me teinud koos abikaasaga. Tänu 
Irma Tungla esialgsele valikule on 

meie aed saanud liigirohke,” rääkis 
Külli Kalamäe. Aias on marjapõõ-
sad, viljapuud, väike peenramaa ja 
suur iluaed. Taimede valikul jäl-
gitakse, et need kasvaks sobivates 
tingimustes ja oleks dekoratiivsed. 
Luua metsanduskoolis 2009. aastal 
maastikuehituse eriala lõpetanud 
Külli Kalamäe ütles, et õppima 
ajendas teda soov  saada süvenda-
tud teadmisi iluaiandusest, aiaku-
jundusest ning taimehooldusest. 
Nüüd, kui kogemusi on rohkem, 
tuuakse aeda taimi, mis ei ole väga 
tavalised ega levinud. Järjest enam 
pakuvad huvi püsililled. 

Kalamäed pole pühendanud 
palju aega ja hoolt mitte ainult 
oma koduaiale, vaid püüavad kau-
ni kodu ideed propageerida oma 
külas laiemalt ning on Kelvingisse 
loodava aiandusühistu eestvedajad. 
“Esimesele koosolekule oli vastu-
kaja elav, kuid kuna praegu veel 
reaalselt midagi tehtud pole, oleks 
enneaegne millestki rääkida,” arvas 
Kalamäe.

Tunnustatud kaunite aedade 
omanikud said tänutäheks kinke-
kaardid, raamatud ja lilled. Igal 
aastal on mõni Viimsi koduaed saa-
nud tunnustuse ka ülemaalisel pre-
sident Lennart Meri taasalgatatud 
kauni kodu konkursil.

Annika Poldre
Vaata ka lk 4.

Vald otsib jõulukuuske
Nagu varasemalt, nii ka sel aastal paigal-
datakse novembri lõpus üle valla ligi 120 
ühikut erinevat jõuluvalgustust – valgus-
kette, postikaunistusi ja lampe. Viimsi valla 
peaväravasse, Laidoneri mõisa parki soovib 
vald paigaldada 18-20 m kõrguse kuuse. 

Seoses sellega ootab kommunaalamet 
infot, kelle õuel või talumaadel on maha-
võtmist vajav kuusk või kuusk, millest pe-
rerahvas oleks nõus loobuma. Ootame infot 
kuuse kohta e-postile alar@viimsivv.ee.

Kommunaalamet

Infot avatud elektri-
turust
Randvere külavanem ja Eesti Omani-
ke Keskliit kutsuvad kõiki koduomanikke 
osalema neljapäeval, 22. novembril kl 18 
Randvere külakeskuse saalis tasuta info-
õhtul “Avatud elektriturg 2013“.

Priit Värk Koduomanike liidust rää-
gib avatud elektriturust, kohal on ka Ees-
ti Energia ja Imatra Elektri esindajad, kes 
tutvustavad oma elektrimüügipakette.

Priit Robas
Randvere külavanem

Algavad raud-
teemaa puhas-
tustööd
AS Milstrand hakkab koostöös OÜ-ga 
Puiduhake raudtee koridori puhastama. 

Raudtee maa puhastamise eesmärk on korras-
tada teemaal olevad sadeveekraavid, samu-
ti tagada ohutus ja võimalikult hea nähtavus. 
Viimsi vallavalitsusele on Viimsi alevikust 
laekunud mitmeid kirju seoses raudteekraavide 
ummistustega, võsastumisega ning paisutus-
tega. Kraavides ei voola enam sadevesi, see 
põhjustab uputusi. ASi Milstrand esindaja käis 
koos vallavalitsuse spetsialistidega eelmisel 
nädalal raudtee maal olevad kraavid läbi ning 
paikvaatlusel leiti, et vajalik on eemaldada 
kraavis ja kraavi pervel kasvav võsa ja puud 
ning hiljem teostada kraavide puhastus. Tööde-
ga on kavas alustada novembris. Töid teosta-
takse lõigul Jussi õlletuba kuni Pärnamäe tee ja 
raudtee ristmik. Peale võsa ja puude eemalda-
mist süvendatakse kraavid, Ranna tee ehituse 
ajal puhastatakse Ranna tee alused truubid ning 
see ühtekokku peaks tagama kuivenduskraavi-
de korrektse töö Viimsi aleviku piirkonnas.

Viimsi Vallavalitsuse 
Kommunaalamet
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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

Ajalehe järgmine number ilmub 23. novembril

Harju Maavalitsus, Harjumaa Oma-
valitsuste Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus ning MTÜ Kodukant 
Harjumaa koostöös kohalike LEADER 
gruppidega selgitavad traditsioonili-
selt Harjumaa aasta tegijad. 

Need on ettevõtted, organisatsioonid ja ini-
mesed, kes on aasta jooksul silma jäänud 
tublide tulemuste või maakonna (ja ka riigi) 
maastaabis tegudega, mis väärivad äramär-
kimist. Valitakse välja aasta ettevõtja, aasta 
kodanikuühendus, aasta tegu, aasta toetaja ja 
aasta sädeinimene.

“Harjumaa parimate tunnustamisega 
soovime öelda aitäh neile, kes on oma töö ja 
pühendumusega andnud palju ka teistele – 
oma kogukonnale, maakonnale, tervele Ees-
tile. Igaühe tegu loeb, oluline on seda mär-
gata ning neid inimesi toetada. Inspireerivad 
ja suured inimesed on meie suurim rikkus,“ 
selgitas Harju maavanem Ülle Rajasalu. 

Ettepanekuid kandidaatide kohta saavad 
teha kõik harjumaalased, siinsed ettevõtted 
ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb va-
bas vormis lühidalt põhjendada, miks just 
see isik või organisatsioon on väärt olema 
Harjumaa aasta parim. Konkursi võitja sel-
gitab tehtud ettepanekute põhjal komisjon, 
kuhu kuuluvad eelpool nimetatud organi-
satsioonid ja lisaks veel Eesti Mittetulun-
dusühingute ja Sihtasutuste Liit ning Eesti 
Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiat-
sioon.

Ettepanekuid parimate kandidaatide 
kohta oodatakse 20. novembriks 2012 aad-
ressile info@heak.ee Märksõnaks kirjutada 
”Harjumaa parimad 2012”.  

Harjumaa parimad selgitatakse järgmis-
tes kategooriates: 

Aasta ettevõtja – kõrgeima tunnustuse 
saab ettevõtja, kes on sel ja eelmisel aastal 
kaasa aidanud oma piirkonna ja/või maa-
konna arendamisele. Hindamisel võetakse 
aluseks, kuidas on ettevõtja suutnud laien-
dada oma tegevust ja eksporti, osalenud ko-
halikes investeeringuprojektides, tegelenud 

keskkonna- ja energiasäästlikkusega ning 
arendanud koostööd kogukonnaga.

Aasta kodanikeühendus – sellise tun-
nustuse saab seltsing või MTÜ, kes on sel 
ja eelmisel aastal silma paistnud kohaliku ja/
või maakondliku elu edendamisega, olnud 
kogukonnale tugevaks toeks. Tunnustatak-
se ühendust, kes on ellu kutsunud kohalik-
ke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogu-
konda/kogukondi elavdavaid ja abistavaid 
projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, 
ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea 
mainega piirkonna ja/või maakonna elanike 
seas.

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

Aasta tegu – see tiitel omistatakse et-
tevõtmisele, mis on sellel ja eelmisel aastal 
Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab 
pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike 
või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. 
Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis 
võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik 
mõtteviis, toimiva uudse koostöö näide kui 
ka midagi muud, mis on hea eeskuju nii Har-
jumaale kui teistele maakondadele.

Aasta sädeinimene – sellise tiitliga tun-
nustatakse inimest, kes on oma tegevusega 
kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele 
arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autori-
teetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma ko-
dukohas viimaste aastate jooksul. Oluline on 
ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.

Aasta parimate autasustamine toimub 
traditsiooniliselt Harjumaa ballil 30. det-
sembril 2012 Rahvusooperis Estonia.

Lisainfo: Kaupo Reede, SA Harju Et-
tevõtlus- ja Arenduskeskus, tel 533 04076, 
e-post: kaupo@heak.ee

Harju Maavalitsus

HARJUMAA PARIMATE KONKURSS

Selgitatakse välja 2012. aasta 
Harjumaa parimad

21. novembril 2012 kell 15 toimub Viimsi valla-
maja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Metsakasti 
küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahe-

lise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneering

Alates 21. septembrist 
on Harjumaal ja Tallinna 
ühistranspordis kasutusel 
uus elektrooniline pileti-
müügisüsteem. Viimsi 
vallas puudutab see valla 
siseliine V1-V5 ja Tallinna 
linnaliine 1A ja 38. 

1. oktoobrist muutusid Tallin-
na liinid 1A ja 38 täispikkuses 
linnaliinideks ja sellest ajast 
kehtivad seal ainult Tallinna pi-
letid, s.t et enam ei pea bussiga 
1A või 38 üle linna piiri sõites 
omama 2. tsooni piletit. Elekt-
roonilise piletimüügisüsteemi 
käivitamisest tulenevalt talonge 
ja paberkuukaarte enam müü-
gikohtades ja bussides ei müü-
da, varem soetatud talonge ja 
kuukaarte võib kasutada 2012. 
aasta lõpuni. Samadel põhjustel 
lõppes ka ID-piletite müük 1. 
novembrist 2012. Varem ette 
ostetud ID-piletid kehtivad 31. 
detsembrini 2012, mitte 31. 
märtsini 2013, nagu seda varem 
on teada antud.

Ühiskaart
Uues piletimüügisüsteemis on 
piletitoodete andmekandjaks 
elektrooniline kontaktivaba 
ühiskaart. Ühiskaardile on 
võimalik osta perioodipileteid, 
nagu kuukaarte (30 päeva pi-
leteid) ja kanda raha üksikpi-
letite ostmiseks. Ühiskaardiga 
tehtavad sõidud valla siseliini-
del tuleb iga kord registreerida 
bussijuhi juures asuvas pileti-
müügi seadmes ja Tallinna lin-
naliinides uste juures asetseva-
tes validaatorites. Üksikpiletit 
saab endiselt soetada bussijuhi 
juures, kuid lisaks sularahale 
on seda võimalik nüüd teha ka 
ühiskaardile laetud e-raha eest. 

Ühiskaarte saab osta müü-
gipunktidest: Eesti Posti kon-
torid, Selverid, Maximad, Pris-
mad. Elektrooniline ühiskaart 
maksab 2 eurot. Ühiskaardile 
saab piletitooteid (2. tsooni 30 
päeva kaarte ja Tallinn-Harju 
1.-2. tsooni ühiskaarte jm.) osta 
ja raha laadida kõikides müü-
gipunktides, internetis: www.
pilet.ee  või mobiiltelefoniga. 

Müügipunktist ühiskaar-
dile perioodipileti ostmiseks 
või raha pealelaadimiseks tu-
leb müüjale esitada ühiskaart 
või öelda ühiskaardi number. 
Seejärel tuleb nimetada toode, 
mida soovitakse osta – nt 30 
päeva pilet – ning täpsustada 
tsoone, milles soovite sõita.

Ühiskaardi piletite süsteem 
on sarnane ID-kaardiga kasu-
tatavale süsteemile, kuid isi-
kukoodi asemel tuleb kasutada 
ühiskaardi numbrit. Internetist 
ühiskaardile pileti ostmine käib 
samamoodi kui seni ID-pileti 
ostmine. Mobiiliga pileti ost-
miseks tuleb helistada numbri-
le 1322*piletikood*ühiskaardi 
nr. Piletikoodid on leitavad 
www.pilet.ee lehelt. 

E-pileti süsteemist ja 
ühiskaardist

Ühiskaart võimaldab osta 
sõidupileteid soodsamalt. Ühis-
kaardil oleva e-rahaga üksikpi-
letit ostes on see keskmiselt 5% 
odavam kui sularaha eest ostes. 
Isikustades oma ühiskaardi on 
võimalik kasutada valla poolt 
määratud soodustooteid (õpila-
sed, pensionärid jne).

Kui ühiskaart on isikusta-
tud, siis saab kaardi kaotuse 
korral seal olevad piletid või 
raha kanda uuele kaardile. 
Isikustamata ühiskaardi kao-
tamisel ei saa kaardi omanik 
seniseid pileteid ega raha uue-
le kaardile kanda ega ka kaarti 
sulgeda. Seega on ühistrans-
pordi kasutajal mõistlik oma 
kaart isikustada. Kaardi isikus-
tamine müügipunktides mak-
sab 1 euro, internetis on seda 
võimalik teha tasuta. Isikusta-
mata kaarti võivad kasutada ka 
teised pereliikmed, seetõttu on 
selle kasutamine ID-kaardist 
oluliselt paindlikum. 

Ühiskaardile kantud rahal 
ei ole kasutamiseks ajalist pii-
rangut ning see võimaldab seal 
olevat piletiraha kasutada ka 
kuu või aasta pärast. Kui ini-
mene soovib kaarti tagastada 
ja kaardile laetud raha tagasi 
saada, siis seda on võimalik 
teha Tallinna linnavalitsuse 
teeninduspunktis.

Muutused koduvallas 
Uue süsteemiga seotud suure-
mad muutused Viimsi vallas. 
Tallinna linnaliinidel 1A ja 38 
kehtivad alates 1. oktoobrist 
ainult Tallinna linna üksikpi-
letid, s.t need liinid ei kuulu 
enam senisesse maakonna pi-
letitsoonide süsteemi. Siselii-
nilt ostetud üksikpiletiga ei saa 
enam kasutada liine 1A ja 38 
ning vastupidi. Samamoodi ei 
kehti enam linnaliinidel Viimsi 
valla soodustused. Tallinna-
Harjumaa 1.-2. tsooni ühiskaart 
on müügil ainult täishinnaga. 

Alates 1. novembrist ei saa 
enam osta 1.-2. tsooni 30 päe-
va ID-piletit ja 1.-2. tsooni 30 
päeva soodus ID-piletit. Näi-
teks kui seni kasutas Viimsi 
valla elanikuna registreeritud 
õpilane Tallinnas koolis käimi-
seks 1.-2. tsooni 30 päeva soo-

dus ID-piletit hinnaga 11,20 
eurot, siis nüüd saab soodus-
hinnaga osta ainult Viimsi 
valla 2. tsooni 30 päeva soo-
duskuupileti hinnaga 8 eurot ja 
lisaks tuleb soetada Tallinnas 
sõitmiseks Tallinna 30 päeva 
e-sooduspilet hinnaga 8,50 
eurot, s.t senise ühe kuupile-
titoote asemel tuleb osta kaks 
erinevat. 

Etteostetud 1.-2. tsooni ta-
longe ja ID-pileteid võib eel-
pool toodud liinidel kasutada 
selle aasta lõpuni. Ühiskaardi-
le ostetud Tallinna-Harjumaa 
ühiskuukaardiga on endiselt 
õigus kasutada kõiki Harjumaa 
avalikke bussiliine ja Tallinna 
ühistransporti. Samuti saab 
samale ühiskaardile laetud e-
rahaga osta juhi käest üksikpi-
leteid nii valla siseliinidel kui 
liinidel 1A ja 38. 

Kõik sõidud tuleb regist-
reerida sisenemisel bussijuhi 
kassaseadme juures, asetades 
kaart kassa peal märgitud koh-
ta. Registreerimata sõit võrd-
sustatakse piletita sõiduga. 
Sõidu registreerimiseks tuleb 
valla siseliinil bussi siseneda 
eesuksest. Juhi käest ostetud 
maakonna üksikpilet kehtib 
piletile märgitud aja jooksul 
ja annab õiguse teistele valla 
siseliinide bussidele ümber 
istuda. Ümber istudes tuleb 
jälgida, et sõiduõigus kehtib 
pileti kehtivusaja lõpuni, seega 
kui sõit kujuneb pikemaks kui 
pileti kehtivuse aeg, tuleb soe-
tada uus pilet. 

Viimsi valla sõidusoodus-
tuste saamiseks peab ühiskaart 
olema isikustatud. Sooduspi-
letiga sõites peab kaasas ole-
ma isikut tõendav dokument. 
Ühiskaardile kantud e-raha ei 
ole piletitoode, seda on võima-
lik kasutada ainult juhi juures 
üksikpiletite ostmiseks. See 
on lisavõimaluseks inimesele, 
kes ei vaja igapäevasõitudeks 
kuukaarti või liigub aeg-ajalt 
mõnes teises piletitsoonis, kus 
tal ei ole kehtivat kuukaarti. 
Samuti on see oluliselt muga-
vam ja turvalisem kui sularaha 
kasutamine.

Harjumaa 
Ühistranspordikeskus

Viimsi sileliinidel sõidab kolm suuremat bussi.
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2013. aastal laste ja 
noorte sporditegevuse 
toetamisest. 

Viimsi vallavolikogu kinnitas 
aasta tagasi, 8. novembril 2011 
määruse nr 25 “Sporditegevuse 
kord”. Määrus on avaldatud 18. 
novembril 2011 Viimsi Teata-
jas ning on saadaval ka Viimsi 
valla kodulehel http://www.
viimsivald.ee/sporditegevuse-
toetamine/.   

Tänavu 1. novembriks, s. o 
taotluste esitamise tähtajaks, on 
sporditoetuste taotlused 2013. 
aastaks esitanud 71 spordiklubi 
Viimsist ja Tallinnast. Käesole-
val, 2012. aastal saavad spordi-
toetusi 65 spordiklubi, novemb-
rikuu seisuga on toetatavate 
Viimsi valla laste ja noorte arv 
1210. Selle aasta alguses oli see 
arv 1260.  

Seoses 2013. aastaks spordi-
toetuste taotluste esitamisega tu-
letame veel kord meelde kõigile 
lapsevanematele: palun kinnita-
ge hiljemalt 1. detsembril elekt-
rooniliselt riigiportaalis www.
eesti.ee oma lapse osalemine 
2013. a. spordi treeningrühmas. 
Viimsi valla kodulehel www.
viimsivald.ee/sporditegevuse-
toetamine/ asub samuti otselink 
samasse riigiportaali.

Kuidas toetatakse sporditegevust

Uuendus on see, et alates 
1.01.2013 hakkab Tallinna lin-
nas tegutsevatele spordiklubi-
dele kehtima nõue registreerida 
õppekava iga toetust taotletava 
spordiala kohta Eesti Hariduse 
Infosüsteemis (EHIS). Selle 
eesmärk on rõhutada spordi-
organisatsiooni tehtava töö 
kvaliteeti ja lapsevanemale õi-
gust saada tulumaksutagastus 
koolituskuludelt – spordiklubi 
treeningrühma osalustasult. 
Väga paljud Viimsis tegutse-
vad spordiklubid, kes treenivad 
nii Viimsi kui ka Tallinna lapsi 
ja noori, on seega alates 2013. 
aastast oma õppekavad EHI-

Ses registreerinud. Spordiklu-
bidega, kes tegutsevad ainult 
Viimsis, lepitakse lähiajal kok-
ku õppekavade registreerimi-
se ajakava ja 2013. a. kevadel 
peaksid kõigil Viimsis tegutse-
vatel spordiklubidel olema vas-
tavad registreeringud.    

Valla kodulehel www.viim-
sivald.ee/sporditegevuse-toe-
tamine/ on ka muu oluline info 
seoses spordiklubide toetustega. 

Kui kellelgi puudub igapäe-
vane ligipääs arvutile/interne-
tile, siis on võimalik vajalikud 
toimingud teha vallavalitsuse 
kultuuri- ja spordiametis, kus 
kohapeal tehtud kirjalike nõus-

olekute, taotluste vms alusel 
teeb vajalikud toimingud voli-
tatud ametnik.

Tuletame meelde veel kord 
olulisema info hiljuti kehtesta-
tud spordi toetamise korrast.     

Viimsi vald toetab 7-19-aas-
taste laste ja noorte spordi-
tegevust ning ka püsiva töö-
võimetusega inimeste, kes on 
tunnistatud töövõimetuks riikli-
ku pensionikindlustuse seaduses 
sätestatud korras töövõime kao-
tusega vähemalt 40 protsenti, 
sporditegevust sõltumata nende 
vanusest. Olgu veel kord maini-
tud, et spordipearahade toetusi 
saavad ja neid kasutavad siht-
otstarbeliselt spordiklubid.              

Spordiorganisatsioonis, mil-
lele toetust antakse, peab olema 
vähemalt 20 harrastajat, olene-
mata omavalitsusest, kust har-
rastajad on pärit.   

Määrusega kehtestatakse 
kõigile sporditreeningrühmade 
treeneritele vähemalt II kate-
gooria kvalifikatsiooninõue. III 
või kõrgema kategooria kvali-
fikatsioonitasemega treenerile 
arvestatakse toetus ühele spor-
diorganisatsioonile ühe tree-
neri kohta. Viimasega kaasneb 
lisatingimus, et seda arvesta-
takse juhul, kui vähemalt 51% 
treeningrühmades harrastajaid 
on Viimsi valla elanikud. Selle 
klausli mõte on see, et nn. tree-
neri toetus eraldatakse kas Viim-
si valla või Tallinna linna poolt.        

Pearaha arvestamise alu-
seks on pearaha baassumma, 

mis arvutatakse läbi koefitsien-
tidega, mille järgi arvestatakse 
harrastaja vanust, spordiala 
kallidust, spordiala eelisaren-
datavuse määra, spordiorgani-
satsiooni tulemuslikkust riigi 
alaliidu edetabeli andmete põh-
jal ning alates III kategooriast 
treeneri kvalifikatsiooni taset.    

Üks spordiorganisatsioon 
saab ühe lapse/noore ehk toeta-
va pearaha ja seda ei saa jagada 
kahe (või enama) spordiklubi 
vahel, juhul kui toetatav osaleb 
kahe või veel enama erineva 
spordiklubi treeningrühmas. 

Viimsi Vallavalitsus määrab 
sporditegevuse toetused üheks 
kalendriaastaks pärast valla 
eelarve kehtestamist. Jooksva 
aasta sees on võimalik tree-
ningrühmades teha muudatusi 
– kui harrastaja loobub jooks-
va aasta sees mingil põhjusel 
trennis käimisest, siis lapse-
vanem ja spordiklubi peavad 
hoolitsema selle eest, et loobuja 
treeningrühma nimekirjast väl-
ja võetakse. Sellega vabaneb 
spordiklubis pearahaga toeta-
tav koht, mille saab täita uue 
harrastaja treeningrühma lüli-
tamisega.

Viimsi Vallavalitsuse 
kultuuri- ja spordiamet

LISAINFOT SAAb 
l Tiia Tamm, sporditöö 
koordinaator, tel 60 90 980, 
tiia@viimsivald.ee, 
l Marje Plaan, kultuuritöö 
koordinaator, tel 606 6866, 
marje.plaan@viimsivv.ee 
l Ott Kask, kultuuri-ja spor-
diameti juhataja, tel 606 
6874, ott.kask@viimsivv.ee

Martin Reimi jalgpallikool on hetkel tegutsevatest klubidest suurima laste arvuga.

Laupäeval, 8. detsembril 
kell 19 toimub Viimsi 
koolis heategevuslik 
aastalõpuball. 

Traditsiooniks saanud ballil on 
ka sel aastal palju üllatusesine-
jaid, toimub oksjon ja loterii. 
Kell 23 lennutatakse taevasse 
suurejooneline ilutulestik. Bal-
lil kogutud tulu läheb Viimsi 
invaühingu erivajadustega las-
te toetuseks. 

Balli peaesineja on politsei- 
ja piirivalveorkester koos karis-
maatiliste Airi Allvee ja Silver 
Laasiga. Saab tantsida, head 
muusikat kuulata ning suurepä-
raseid etteasteid nautida.

Pakutakse häid suupisteid, 
saab lasta end koos pere ja 

Tulekul on taas heategevuslik 
aastalõpuball

sõpradega pildistada, osaleda 
loteriis ja oksjonil.

Balli korraldajateks on MTÜ 
Viimsi Invaühing, Viimsi Kool, 
ning Viimsi vald.

Ballikutseid saab soetada 
Viimsi koolist tööpäeviti kl 
9-15 (küsida kooli administ-
raatorit). Pääsmeid saab osta ka 
Viimsi vallavalitsuse infoletist. 
Novembrikuus maksab kutse 

Algas Emori küsitlus
Uuringufirma Emor alustas 1. novembril 
Muuga sadama ümbruskonnas küsitluse lä-
biviimist, et teada saada inimeste arvamusi 
lõhnahäiringute kohta.

Uuring toimub keskkonnainspektsiooni tel-
limusel ja selle eesmärk on selgitada lõhnaai-
nete esinemise sagedust, iseloomu ja mõju 
inimestele. Need andmed on väga olulised õhu 
saastatuse piiramiseks ja parendusmeetmete 
väljatöötamiseks.

Uuring hõlmab Muuga ja Randvere küla, 
kust on tulnud kõige arvukamalt kaebusi välis-
õhu suhtes. Võrdluseks kaasatakse uuringusse 
ka Tammneeme küla. Ühtekokku intervjuee-
ritakse juhuvalikul rohkem kui 100 kohalikku 
elanikku alates 18. eluaastast.

Osalemine uuringus on vabatahtlik ja küsit-

luses saadavaid andmeid kasutatakse ainult 
nimetatud uuringu huvides.

Kuidas küsitlejat ära tunda? Küsitleja esitab 
enne küsitlema asumist TNS Emori poolt väl-
ja antud volikirja küsitluste läbiviimiseks, mil-
lel on küsitleja foto, TNS Emori kontaktandmed 
ning volikirja number. Samuti esitab ta kesk-
konnainspektsiooni kaaskirja, milles on küsit-
luse läbiviimise vajadus ja meetodid täpsemalt 
selgitatud.

Küsitlus kestab 18. novembrini. Küsitluse 
kokkuvõte on kättesaadav keskkonnainspekt-
siooni kodulehel pärast kogutud andmete ana-
lüüsimist, alates 2013. aasta märtsist.

Mõistvat suhtumist ja koostööd soovides
Keskkonnainspektsioon

Esinejad mullusel ballil.

ühele 25 eurot, 1. detsembrist 
30 eurot. Suurema seltskon-
na jaoks saab broneerida ka 
laudu. Pääsmete eest saab ta-
suda ülekandega (Swedbank, 
221026358968, MTÜ Viimsi 
Invaühing, selgituseks märki-
da: ball, maksja nimi).

Ballile oodatakse kõiki kü-
lalisi, kes tahavad koos pere 
või sõpradega nautida unusta-
matut õhtut üheskoos ning kes 
ei pea paljuks anda omapoolne 
panus Viimsi erivajadustega 
laste unistuste täitumiseks!

Piletite broneerimine ja 
info: inva@viimsivald.ee, tel 
505 9388 Jana.

Annika Remmel
Viimsi Kool



4 9. november 2012

Viimsi Kaunis kodu 2012

“KAUNIS KODU 2012“ KONKURSI VõITJAD
l Marju Tark – Kristjani tee 8, Miiduranna küla. Armastuse ja 
hoolivusega rajatud kodu ja hoitud aed.

l Viiu Purde – Sarapiku tee 4, Leppneeme küla. Eesti rahvus-
kivi oskusliku kasutamise ja  lastesõbraliku kodu rajamise eest.

l Perekond Kalamäe – Eha tee 9, Kelvingi küla. Kauni liigi-
rohke aia rajamise eest.

l Perekond Link – Koidu tee 40, Kelvingi küla. Kodu kui kau-
nis tervik – arhitektuuri ja looduse harmoonias.

l MTÜ Tallinna Veespordi Klubi – Sadama tee 11, Rohuneeme 
küla. Konkursil “Viimsi Kaunis Kodu 2012“ ära märgitud ehitis.

21. septembril toimus 
Viimsi Koolis juba tradit-
siooniks saanud teadlaste 
öö, mis oli suunatud nii 
alg-, põhi- kui gümnaa-
siumiõpilastele. Töötu-
basid viisid läbi mitme 
ülikooli teadurid ning 
huvilised said teadmisi nii 
geenivaramust, robooti-
kast kui kassinurrust ja 
kohupiimast.

Eesti Maaülikool korraldas 
1.-6. klassidele põneva töö-
toa kohupiimast ning või val-
mistamisest. Teadustoas tehti 
valkude kalgendamise katse 
ja saadi teada, kuidas tehakse 
kohupiima tööstuslikul ning 
kuidas kodusel viisil. Mängiti 
kohupiimatehnoloogiat tutvus-

tavat mängu ning saadi teada, 
mis protsessid toimuvad pii-
maga ja millest piim koosneb. 
Samuti tutvustati väikestele hu-
vilistele geomeetriliste kujun-

dite kirevat maailma – kuidas 
panna kolmnurk õhus hõljuma, 
mis saab siis, kui Möbiuse leht 
ühelt poolt ära värvida, ning 
kas Keini pudel on ikka pudel.

Juba algklassides 
puututakse kokku 
tõsise teadusega
Põhikooli õpilased said teada, 
kuidas mõõta erinevaid kaugusi: 
linnulennult, kuninglikku kau-
gust, Manhattani kaugust jne. 
Samuti sai töötoas teada, kui-
das kasvavad puud, mismoodi 
mõjutab keskkond nende kasvu 
ning kuidas uuritakse puude abil 
ajalugu. Koos prooviti leida puu 
vanust, mõõta metsa ning uuriti 
metsloomade hambaid.

Kõik huvilised said põhja-
likke teadmisi kassinurru täht-
susest. Teadlaste tähelepanu on 
köitnud kaslastele omane ainu-
laadne helifenomen – nurrumi-
ne ehk madalsageduslike heli-
võngete genereerimine. Kuna 
kassinurr on kestnud läbi ar-

Teadlaste öö tõi Viimsi Kooli isegi koolieelikuid

Elektrilise jalgrattakella meisterdamine.

vukate kassipõlvkondade, peab 
selle jätkuval eksistentsil ole-
ma evolutsioonile vastupidav 
funktsioon. Uurijad usuvad, 
et eneseravi võib olla põhjus, 
miks nurrumine pole kadunud 
evolutsiooni minevikku. Mis-
sugustele tulemustele teadlased 
aga uurimustes on jõudnud, sel-
gus just teadustoas.

Gümnaasiumiõpilased 
on töötubades juba 
profid
Gümnaasiumiõpilased said töö-
tubades uusi teadmisi robooti-
ka, geenivaramu, Viimsi suu-
sanõlva projekteerimise ning 
tablettide mõju kohta organis-
mis. Üks töötuba keskendus 
kaugusele ja selle uurimisele 
ning  teine infrapunakiirguse ja 

selle tehnoloogilise kasutamise 
võimalustele päästetöödel.

Kõik töötoad olid rahva-
rohked ning kuna eestvedajad 
olid oma ala tõelised profid, 
siis pakkusid need tohutul hul-
gal uusi ja kasulikke teadmi-
si. Paljudel algklassiõpilastel 
olid kaasas ka vanemad ning 
nooremad koolieelikutest õed-
vennad, nii et tegemist oli lau-
sa pereüritusega. 

Teadlaste öö Viimsi Koolis 
on saanud toredaks ja ooda-
tud traditsiooniks ning jätkub 
kindlasti ka tulevikus. Ürituste 
sarja korraldaja ja eestvedaja 
on Viimsi Kooli õpilasteaduse 
koordinaator Peeter Sipelgas.

Annika Remmel 
Viimsi Kool 

1. Kristjani tee 8 Miidurannas.

2. Tunnustussõnu kuulab
veespordiklubi ja merepääste-
ühingu juhatuse liige Elinor 
Kimmel (vasakult 2.).
 
3. Perekond Kalamäe.
 
4. Marju Tark saab tänukirja.
 
5. Kaptenimaja Rohuneemes.
 
6. ja 7. Kalamäede liigirohke 
aed.
 
8. Linkide aed Kelvingis.
 
9. Viiu Purde aed Leppneemes.
 
Loe ka lk 1. 

1

2

3 4

5 6

7 8 9
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MINA OLEN VIIMSILANE

Mattias Mustonen on Viimsi elanik, kes 
on edukas nii panganduses kui muu-
sikamaailmas. Uurime Mattiase käest, 
kuidas tema leidis tee Viimsisse ning 
kuidas tal igapäevaelu koduvallas 
kulgeb.

Kaua oled Viimsis elanud?
Kolisin praegusesse kodukohta 2002. aas-

tal, seega kokku juba 10 aastat. Lähiajal ära 
kolida pole plaanis.

Kuidas leidsid tee Viimsisse ja millises 
külas elad?

Elasin Pirital ning käisin Viimsis mingi aja 
ülikoolis. Seega olen selle kandiga olnud lähe-
dalt seotud juba aastaid. Laiakülla, mis asub 
Pirita-Viimsi piiril ja kus ma praegu elan, sat-
tusin juhuslikult ühe tuttava soovituse peale, 
kes seal omal ajal krunte müüs. Kuna tegemist 
oli siis ja on ka nüüd väga rahuliku ja loodus-
kauni keskkonnaga, siis sündis uue kodu ehi-
tuse otsus paari päevaga. 

Kuidas Viimsis oma vaba aega veedad 
(üksi/koos perega)?

Kui tekib vaba aega, siis tahan olla või-
malikult palju kodus, mängida koduhoovis 
lastega jalgpalli, vaadata loodust, käia koeraga 
jooksmas. Kodunt Viimsi kanti perega välja 
minnes armastame käia Viimsi SPAs ujumas 
ning jalgratastega ringi sõita. Samas tundub 
mulle, et meil on nii mõnus küla, et ega väga 
polegi vaja kuhugi minna. 

Mis on sinu arust Viimsis hästi ja mida 
võiks paremaks muuta?

Ma hindan erinevate kohtade looduse mit-
mekesisust, see on Viimsi kandis tasemel. Kõik 

Mattias Mustonen: Hindan Viimsi mitmekesist loodust

tegevused, mis toetavad aktiivset puhkust, on 
minu meelest teretulnud ja hästi tehtud. Laste-
aed, kus mu noorem laps käib, on samuti väga 
tore, eriti kasvatajad. Kui kriitilisema poole 
pealt vaadata, siis puudu on korralikust kaas-
aegsest kultuurikeskusest, mis oleks atraktiivne 
nii publikule kui ka esinejatele. Olles käinud 
päris palju Eestimaal ringi ning näinud, milli-
seid kultuurikeskusi on ehitatud, siis ei saa ma 
küll aru, miks Viimsi suuruses vallas midagi 
uut selles valdkonnas pole. Uus veevärk või uus 
teejupp on küll toredad asjad, aga minu mee-
lest on need pigem kaasaja hügieenifaktorid, 
millest ei peaks pidevalt tuututama. Ja muidugi 
on tõsiselt vastik lugeda üleriigilistest lehtedest 
vallajuhtide väidetavatest inetutest sulitempu-
dest valla rahaga. See ei tekita küll turvatunnet 
ega kiindumust kodukoha vastu. 

Kas oled midagi huvitavat Viimsis enda 
jaoks leidnud (huvitav koht looduses, mõni 
restoran, sündmus, kontsert või muu vaba 
aja veetmise võimalus)?

Rannarahva muuseum on tore koht, kus 
alati midagi toimub – olgu selleks kontsert, 
laat või lihtsalt huvitav väljapanek. Rand-
vere tee äärsed suured talvised kuusemetsad 
tekitavad vahel tunde nagu oleksid Lõuna-
Eesti paksude metsade vahele eksinud, kuigi 
oled siinsamas Tallinna külje all. Kuna mul-
le maitsevad hea toit ja vein, aga ise ma hea 
kokk ei ole, siis olen sunnitud seda naudin-
gut saama väljaspool koduuksi. Crocodillo 
restoran on näiteks mõnus koht, kuhu perega 
õhtustama minna. Tegelikult võiks peredele 
suunatud huvitavaid söögikohti olla oluliselt 
rohkem. 

Sinu suhe merega, palju merega enne 
suhtlesid ja palju nüüd (mis merelisi tege-
vusi teed ja mida tulevikus tahaksid teha)?

Kunagi tegelesin surfamisega, aga mingil 
ajal sain aru, et see päris minu ala pole, kuna 
nõuab kogu ajagraafiku sättimist ilma järgi. 
Mul seda vabadust polnud siis ja pole ka 
nüüd. Aga kord aastas rendin kusagilt varus-
tuse ja siis sõidan ning naudin vette kukku-
mist. Võib-olla kunagi hakkan uuesti surfiga 
tegelema. 

Mere ääres meeldib mulle jalutamas käia, 
selle pisiku olen juba lapsepõlvest saanud.

Kas veedad aega ka Viimsi suurema-
tel saartel (Prangli, Naissaar, Keri, Aksi)? 
Mida huvitavat oled enda jaoks nendel ret-
kedel avastanud?

Olen käinud nii Pranglil kui Naissaarel 

ning imestanud, et nii lähedal on nii imelised 
kohad – Pranglil külakultuur ja Naissaarel sü-
gavad metsad. Keril ja Aksil pole käinud.

Kas tulevikus on plaanis ka neid saari 
külastada?

Keri ja Aksi kohta võiks rohkem infot le-
vitada ning kuna mul endal paati pole (ning ei 
kavatse seda ka linnuluust teha), siis juhul kui 
transport parem oleks, võiks neid saari ikka 
külastada. Aga eelkõige tahaks teada, mida 
seal huvitavat teha saaks.

Ühes intervjuus oled öelnud, et muusi-
ka ongi sinu hobi, kas harrastad ka mõnda 
tervisespordiala? Kui jah, siis millist ja kas 
saad seda ka Viimsis läbi viia (kus, millal)?

Olen rohkem tervisesportlane ning hindan 
kõrgelt sportlikku eluviisi. Sportimisvõimalu-
sed on Viimsis ideaalsed – vaja on vaid taht-
mist ja pealehakkamist. Talvel meeldib mulle 
suusatada, kuid seda teen rohkem Pirital, kuna 
seal on rajad valgustatud. Viimsi kandis sõidan 
rulluiskudega või rattaga ning käin ujumas.

Kuidas tutvustad Viimsit oma sõprade-
le? Mida näitad, kuhu neid viid? 

Eelkõige tutvustan Viimsit sõpradele läbi 
oma koduküla, kus lastel on hea kasvada – on 
võimalik palju õues olla ja omaealiste toredate 
lastega suhelda. 

Olen oma sõpru kutsunud ka erinevatele 
üritustele, mida meie küla aktiivsemad inime-
sed on organiseerinud. Tänud teile, Jaak, Riin, 
Tom, Tiit, Kati jne.

Küsis 
Mailis Alt
Viimsi valla

kommunikatsiooni- ja arendusjuht

Mattias Mustonen rännuteedel.

Avalik enampakkumine
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi vallale kuulu-
vale Tammneeme külas asuvale Kase 2 kinnistule, registriosa nr 3007602, katastritunnus 
89001:003:4660, pindala 699 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, alghind 17 400 eurot.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud “Enampakkumine” ja pakkumisel 
osaleva kinnistu nimi (“Kase 2“) Viimsi Vallavalitsuse 1. korruse klienditeeninduse juhile aadressil 
Viimsi alevik Nelgi tee 1. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5. detsember 2012 kell 12. Pakkumiste 
avamine toimub 5. detsembril 2012 kell 12.15 Viimsi Vallavalitsuses aadressil Viimsi alevik Nelgi 
tee 1. Täiendav info Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.ee ja tel 606 6828. 
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Huvikeskuses 
näeb naivismi
Viimsi Huvikeskuses avati möödunud nädalal 
Eerika Veermäe maalide näitus.

Eerika Veermäe, kes on alates 1973. aastast viimsilane, 
joonistas juba noorpõlves. Pärast vahepealseid tööaastaid 
alustas ta pensionieas taas oma lemmiktegevust. “Algas 
kõik sellest, et lapsed kasvasid suureks ja aega hakkas üle 
jääma,“ tõdes Veermäe. 

Maalides unustab ta kõik – nii aja kui koha, ning peab 
maalimist omamoodi teraapiaks. See on Eerika Veermäe 
teine näitus Viimsis, kus on esitatud tema loodusmaalid. 
Maalija stiil on ehe naivism. 

Veermäe loomingut on olnud ühisnäitustel rahvaüli-
koolis ja tervishoiumuuseumis. Praegu saab tema töid 
vaadata ka Salme kultuurikeskuses. “Kui mu pildid suu-
davad vaatajat igapäevaelust hetkekski välja tõmmata ja 
emotsioone tekitada, siis olen oma eesmärgi täitnud,” on 
Veermäe öelnud. 

Näitus jääb avatuks 1. detsembrini. 
VT

Eerika Veermäe näituse avamisel. Heidi Kirsimäe foto

Maria Klamas, keda 
vanima poja järgi hüüti 
Jullimammaks ja väikese 
kasvu pärast ka Pisumam-
maks, ei olnud rihvelpüs-
sist eriti pikem, kuid see-
eest oli ta kange naine. 

Koos lastega käis Maria tih-
ti lesti püüdmas. Selles oli ta 
väga tubli. Ühel varakeva-
disel päeval, kui meres veel 
siin-seal jääd oli, sõudis ta 
koos kahe tütrega lestavõrke 
panema. Maali ja Sophia ei 
olnud veel võrkudega valmis 
saanud, kui üks suur laev, 
täpsemalt parklaev, nende 
kõrvale sõitis ja lootsi soovis. 

Maria vaadanud tütar Maalile 
otsa ja ütelnud: “Sul on puhas 
põll, anna see mulle. Ning uus 
pearätt ka!” Tüdruk andis nii 
põlle kui räti emale, kes need 
kohe ümber pani ning laeva 
nöörredelile ronis. Laevale 
jõudes läks ta kambüüsi koka 
juurde ja küsis pekki. Kokk 
andis talle noa ning Maria 
lõikas suure pekitüki, viiras 
selle köiejupiga väikesesse 
lestavõrgupaati ja ütles tüdru-
kutele: “Määrige selle pekiga 
paadiliiteid. Need on hakanud 
talvega läbi laskma.” Tüdru-
kud tegid, nagu ema käskis. 
Maria ise läks ahtrisse kap-
teni juurde ning lootsis suure 

parklaeva Tallinna sadamasse. 
Nii kirjutas oma vanavana-

emast Naissaare mees Verner 
Luther. Soolastes meretuultes 
pargitud saare naised olid ar-
gipäeval merel ja rannas mehe 
eest väljas, peale selle said nad 
hakkama ka traditsiooniliste 
naistetöödega. Kõigil seisis 
kuskil akna all õmblusmasin, 
millel vuristati valmis  pere 
igapäevased riided.  

Kuid pühapäeval  toimus 
naistega totaalne muutus. Ka-
pist võeti välja linnas õmbleja 
juures teha lastud uhkemad 
kleidid ja seati end ilusti korda.  
Paistab, et ideaalid olid kõrged, 
šnitti võeti linnadaamidest ja 

Aprillist oktoobrini koo-
litas Rannarahva Muu-
seum koostöös MTÜ Harju 
Kalandusühingu ja MTÜ 
Räimeühinguga tulevasi 
ning praeguseid rannaka-
lureid. 

Idee tulenes vajadusest  kas-
vatada rannakaluritele väärilist 
järelkasvu koos kõigi selleks 
tööks vajalike teadmistega. 
Nende teadmiste hulka kuulu-
vad näiteks mereliikluse tund-
mine ja paadisõiduoskused, 
püügidokumentatsiooni tund-
mine, püünised ja nende hool-
dus, kalad ja nende esmatööt-
lus, ohutustehnika ja esmaabi, 
kalakaitse seadusandlus, kalu-
ri- ja rannakultuuri tundmine 

Rannarahva muuseumi 
esimene rannakalurite lend

ning randlusega seotud ajaloo-
lised võtted. 

Esimene koolitusmoodul 
oli väikelaevajuhi koolitus, 
mis toimus kevadel. Neliküm-
mend tulevast rannakalurit ja 
merega lähedalt seotud ini-
mest said võimaluse soori-
tada väikelaevajuhi eksami. 
Septembris toimus koolituse 
teine moodul, mis keskendus 
kitsamalt rannakaluri väljaõp-
peprogrammile, mille aluseks 
on rannakaluri kutsestandard. 
Kutseeksami positiivselt soo-
ritanud said rannakalur I või 
rannakalur II kutsetunnistuse. 
Rannakalur II kutse omanda-
sid need õppurid, kellel oli 
vähemalt kolmeaastane prak-
tiline töökogemus rannakaluri-

na. Kokku lõpetas kursuse 33 
rannakalurit. 

Ka randlased, kes kooli-
tusel osalesid, said sealt uusi 
teadmisi. Räägiti huvitavalt 
kaladest, nende käitumisest ja 
keskkonna mõjust. Samuti anti 
koolitusel ülevaade mereohu-
tusest – toodi välja erinevaid 
näiteid ja situatsioone, mis me-
rel juhtuda võivad. Seda peaks 
teadma iga mere ääres elav ini-
mene, kes  armastab paadiga 
merel käia. 

Koolitusprojekti eesmärk 
oli koolitada teadlikku, me-
retavadest ja -traditsioonidest 
lugu pidavat meresõiduos-
kustega rannakalureid. Edasi 
on õppimist võimalik jätkata 
praktilise töökogemuse ja pi-

kema staažiga kalurite kõrval, 
et omandada vaid kalapaadis 
edasi antavaid kutseoskusi. 
Kalurite koolitamine tõstab 
kindlasti rannakalurite kutse-
teadmisi ja väärtustab kaluri-
ametit tööturul senisest enam, 
sest meresõiduoskused ja kala-
püügialased teadmised on ran-
narahvale eluliselt vajalikud. 
Kuigi kalapüügioskusi päran-
datakse põlvest põlve, on vald-
konnaga seotud uuendused ja 
seadusemuudatused vajalikud 
teadmised, mida iseõppimi-
se vormis raske omandada. 
Rannakaluri koolitust rahastas 
PRIA. 

Ilona Säälik
Rannarahva Muuseum

Noortekeskuste projektikonkurss
Harju maavanem kuulutas Harjumaal välja teise täiendava 
avatud noortekeskuste projektikonkursi.

Riigieelarvest eraldatud tegevustoetus on mõeldud konkursi 
korras jaotamiseks maakonna ANKidele sihipäraseks projektipõ-
hiseks kasutamiseks. 

“Kutsume üles Harjumaa ja ka Tallinna noortekeskusi aktiivselt 
seda head võimalust kasutama, et veel enne aasta lõppu teha 
teoks mõni hea idee oma kogukonna noortele,“ sõnas Rajasalu.   

Seekordse konkursivooru raames on võimalik toetada Harju-

moelehtedest ning  ka rahakott 
võimaldas  nii endale kui laste-
le kauneid tualette muretseda. 
Seda Naissaare naiste püha-
päevast poolt võib näha saare 
vanades fotoalbumites, kus on 
lehekülgede kaupa uskumatult 
kauneid perekonnapilte, hoo-
likalt riidesse sätitud lapsi ja 
väärikaid daame peentes tualet-
tides ja kübarates. 

Rannarahva muuseumi 2013. 
aasta kalender on seekord 
koostatud lugupidamisaval-
dusena vapratele  ja ilusatele 
Naissaare naistele.

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum 

Naissaare naised muuseumi kalendris

maal tegutsevaid noortekeskusi 11 605 euro suuruse summaga. 
Sellest osasaamiseks tuleb esitada Harju Maavalitsusse noorsoo-
töö nõunik Anne Martini nimele maavanema poolt kinnitatud 
vormis projektitaotlus ning selle juurde kuuluv eelarve. 

Vormid on leitavad Harju Maavalitsuse kodulehelt noorsootöö 
lingi alt www.harju.maavalitsus.ee/et/noorsootoo 

Konkursile projektide esitamise tähtaeg on 12. november 
2012.

Harju Maavalitsus

Kokku lõpetas kursuse 33 rannakalurit.
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Tõnu Õnnepalu tuli Hiiumaalt Viimsisse lugejatega kohtuma
Raamatukogunädala 
raames kohtusid Viimsi 
raamatukogu lugejad 
24. oktoobril kirjanik Tõnu 
õnnepaluga, kes kõneles 
oma viimasest romaanist 
“Mandala“ ja vastas 
paljudele küsimustele. 

“Tunnen end staažika raa-
matukogutöötajana,” alustas 
Õnnepalu, kes oli äsja Kärdla 
raamatukogus raamatukogu-
päevadel lugejaid teeninda-
nud. Ta tunnistas, et pole olnud 
suur raamatukogulugeja, kuid 
“vanas eas õpib igasuguseid 
asju”. Kuna ta on asunud ela-
ma metsatallu, kus talvel pole 
elektrivoolu, on ta hakanud tih-
ti külastama raamatukogu ning 

sellest on saanud kirjanikule 
kodune paik. 

“Kirjanik on igav inimene,” 
ütles Õnnepalu. “Kõik teised on 

huvitavamad, sest kirjanik on 
kõik ära kirjutanud. Kui raamat 
on valmis, pole ta enam minu 
oma, vaid on lugejate oma.”

Ta arutles raamatute saatuse 
üle, öeldes, et iga raamat sün-
nib iga kord uuesti, kui seda 
loetakse, sest iga raamatut loob 
lugeja uuesti. “Ma kuulan ala-
ti huviga, mida lugeja räägib,” 
sõnas kirjanik. Tema sõnul on 
kirjanduse üks funktsioone kõ-
nelda selle kaudu endast, avada 
ennast ja ise endast teada saada.

Õnnepalu luges katkendeid 
oma romaanist “Mandala”, sel-
gitas, kust on pärit raamatu peal-
kiri, ja võrdles raamatu saatust
liivamandala omaga.  Liivaman-
dala sümboliseerib seda, et 
miski pole püsiv, seda val-
mistavad buda mungad suure 
hoole ja keskendumise ning 
pühendumusega. Kui aga  man-
dala on valmis, pühitakse see 

luuaga kokku. “Liivamandala 
tegemine on nagu raamatu 
kirjutamine: kui see on val-
mis, siis läheb trükki ja kaob 
peast,” rääkis kirjanik. 

“Mandala” kohta on autorilt 
küsitud, kas selles on kõik tõsi. 
“Kassid on, aga kunstil on omad 
seadused,” selgitas autor ning 
lisas, et tal oli ammu soov kirju-
tada kassidest ja kuigi seda raa-
matut on nimetatud ka budist-
likuks, polnud see ta eesmärk. 
“Mandala” tegevuspaik on Jär-
vamaal, kuid kirjaniku sõnul oli 
tal vaja sealt ära minna, et sellest 
kirjutada. 

Küsimustele vastates rää-
kis Õnnepalu oma lugemis-
huvist ja lemmikkirjandusest, 
mis on vaheldunud – Lind-

greni raamatud vahetasid välja 
ulmeromaanid, millele järgnes 
luulehuvi. Arusaamine, et ta 
tahab ise kirjutada, tuli 80nda-
tel ülikooli ajal – siis ostis Õn-
nepalu endale kirjutusmasina.

Elu Hiiumaal on muutnud 
linnaelu mehele võõraks. Pai-
galolek on osutunud viljakaks 
– üksikus talus elades on valmi-
nud raamat ja kaks näidendit, 
millest ühte hakatakse mängi-
ma “Ugalas”.   

Raamatukogu rahvas oli 
kohtumisõhtuks tellinud tordi, 
mis kujutas “Mandala“ kaant, 
ning kirjanik sai õiguse tort 
lahti lõigata. Huvilistel jätkus 
küsimusi ka torti maitstes. 

Annika Poldre

Tõnu õnnepalu luges katkendeid oma uuest romaanist “Mandala“. 

Tänavused 20. – 30. ok-
toobrini toimunud raa-
matukogupäevad kand-
sid pealkirja „Kohtume 
raamatukogus”. Ka Viimsi 
raamatukogus toimus sel 
ajavahemikul nii mõnigi 
huvitav üritus ja kohtu-
mine, millest võtsid osa 
ärksamad viimsilased.

Raamatukogupäevad algasid 
meil laupäeval 20. oktoobril 
kell 11 muinasjutuhommiku-
ga. Lastele etendus algupära-
ne nukunäidend „Hunt ja viis 
põrsakest”, mida tuli vaatama 
umbes 20 väikest muinasju-
tusõpra koos vanemate ja va-
navanematega. Muinasjuttu 
jutustas ja etendas lastele meie 
raamatukoguhoidja Marika 
Matvere. Mõte teha näidend 
tekkis tal kevadel, kui ta kü-
lastas Prangli raamatukogu ja 
nägi seal hundi käpiknukku. 
Suvel tõi raamatukogu juhata-
ja lisaks ka nuku, kus oli käpik 
viie põrsakese peaga. Alguses 
mõtles Marika teha muinas-
jutu kahe olemasoleva baasil, 
võtteks aluseks muinasjutud 
kolmest põrsakesest ja kurjast 
hundist ning hundist ja seits-
mest kitsetallest. Mida rohkem 
ta aga selle üle mõtles, seda 
igavam mõte tundus ja kui ta 
kuulas reportaaži Eesti jalgpal-
likoondise mängust ning nägi 
kapis klaasi taga golfipalli, tuli 
mõte teha hoopis teistsugu-
ne muinasjutt. Hundi nukk ei 
olnud ka väga kurja väljanä-
gemisega ja tekkis mõte, et ta 
võiks muinasjutu lõpuks heaks 
hakata. Kuidas teha vahet kur-
ja ja hea hundi vahel? Sealt tuli 
mõte panna hundile kaela lips. 
Kuna etendus toimus raama-
tukogus ja erineva vanusega 
lastele, siis ei saanud see olla 
väga pikk. Kõik need tegurid 
kokku andsidki just sellise 
näidendi, mida 20. oktoobril 
Viimsi raamatukogus näha 
sai. Etenduse video on üle-
val raamatukogu YouTube’i 
kontol http://www.youtube.
com/watch?v=pwf40ppfZyA 

pealkirjaga “Hunt ja viis põr-
sakest”. Majakese muinasjutu 
tarvis valmistas raamatukogu 
sage külastaja Mari-Liis Lään.

Pärast muinasjutu vaata-
mist tutvusid väikesed külasta-
jad lasteraamatute valikuga ja 
said ka ise raamatuid vaadata 
ning koju kaasa laenutada. 

Järgmine muinasjutuhom-
mik toimub juba 17. novemb-
ril, seekordse muinasjutu peal-
kirjaks on “Hunt ja rebane”.

Esmaspäeva, 22. oktoob-
ri pärastlõunal oli kohtumine 
sarjast “Tuntud inimene raa-
matukogus”, kui raamatuid 
laenutamas ja külastajatega 
vestlemas olid vallavalitsuse 
kommunikatsiooni- ja aren-
dusjuht Mailis Alt ning Lubja 
külavanem ja vallavolikogu 
liige Raimo Tann. Tundus, et 
rahule jäid nii meie kui nemad. 
Nad olid väga osavõtlikud 
ja kiired õppijad teeninduses 
ning soovisid teada saada, kui-
das meie raamatukogul läheb. 
Mailis Alt soovis teinegi kord 
meile appi tulla. Täname nii 
Mailist kui Raimot kui ka kõi-
ki kannatlikke lugejaid, kes sel 

ajal raamatukokku sattusid ja 
uutesse laenutajatesse sõbrali-
kult suhtusid. 

Teisipäeval, 23. oktoobril 
toimus Keilas Harju maakon-
naraamatukogus raamatukogu-
de elektronkataloogi URRAM 
uue versiooni koolitus, millest 
võtsid osa pooled meie valla 
rahvaraamatukogude kollektii-
vist. Seetõttu jäid meil personali 
vähesuse tõttu sel aastal toimu-
mata Eesti raamatu päeva üritu-
sed. Kuna 2013. aastal rakendub 
URRAM’i versioon, siis ei ole 
me pidanud hetkel mõtekaks ha-
kata lugejatele korraldama prae-

guse e-kataloogi koolitusi, vaid 
korraldame need siis, kui uus 
programm toimib ja see meile 
endile hästi selgeks on saanud.

Kolmapäeval, 24. oktoob-
ril kohtusid kõik soovijad ja 
lugejad kirjanik Tõnu Õnne-
paluga. Panime selleks päe-
vaks uuesti välja ka kõik autori 
poolt kirjutatud raamatud, mis 
meil olemas olid. Kirjanik tut-
vustas kokkutulnutele oma uut 
raamatut “Mandala”. Pärast 
katkendite ettelugemist raama-
tust tekkis kirjanikuga raama-
tus kirjutatust elav keskustelu, 
mis kasvas üle üldiste eluliste 
küsimuste, probleemide ja 
murede aruteluks. Kohtumise 
filmisime ka üles ning lähiajal 
on plaanis see ka raamatuko-
gu YouTube’i kontole lisada. 
Õhtu päädis Tampe pagarite 
poolt valmistatud raamatu-
kaane kujundusele sarnaneva 
viimistlusega tordi söömisega. 

Raamatukogupäevad Viimsi raamatukogus

See tortki oli nagu mandala, 
mis tehti ja söödi ära. Kirjanik 
jäi korraldatud üritusega rahu-
le. Loodame, et ka kohale tul-
nud viimsilased. Kohtumisest 
valmivad artiklid ka Harju Elu 
ja Viimsi Teataja ajakirjani-
kelt, kes mõlemad kohtumisest 
osa said.

Neljapäeval 25. oktoob-
ril oli raamatukogus võimalik 
tutvuda raamatukogu köögi-
poolega. Kahjuks tuli tutvu-
ma ainult kaks lugejat, see 
eest oli neil siiras huvi ja soov 
teada, mis tegelikult raamatu-
ga toimub, enne kui ta jõuab 
lugejani. Üks lugejatest oli 2. 
klassis käiv tüdruk, kes vee-
tis raamatukogus kogu päeva 
ning loobus isegi emaga kinno 
minekust, sest talle meeldis 
siinne töö nii väga. Ta oli väga 
aktiivne uurija, saamaks teada 
kes täpselt, kuidas ja mida raa-
matukogus teeb. Teine külali-
ne töötab ise ühes eesti kirjas-
tuses. Mõlemad külalised said 
proovida ka laenutamist ning 
teisi töid, mida raamatukogu-
hoidjad päevast päeva teevad. 
Kõik töötajad, kes sel ajal tööl 
olid, said tutvustada oma töö-
valdkondi ja tutvuda kõigi raa-
matukogus olevate ruumidega, 
mille vastu nad huvi tundsid. 
Sellist päeva soovime korral-
dada ka järgmisel aastal ning 
loodame, et huvilisi on siis 
veelgi rohkem.

Jane Palu

RAAMATUKOGUPäEVADE 
RAAMATUNäITUSED 
VIIMSI RAAMATUKOGUS
l “Kirjanduslikud pere-
konnad“

l “Lemmikraamatud läbi 
aegade“

l “Minni Nurme – 95 
aastat sünnist“ (25.10 – 
3.11)
l “Olev Remsu 65“ 
(29.10 – 5.11)

l “Lastele: Lemmikmui-
nasjutud“ (22. oktoober 
– 30. november)

Raamatukogutööd proovisid valla kommunikatsioonijuht Mailis Alt ja Lubja külavanem Raimo Tann.

Huvi pakkus info, mis arvutist leitav

Raamatukogu oli avatud rohkem kui tavalistel päevadel. 
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Avaldame rahandusministeeriumi vastu-
sed maaomanike küsimustele maamak-
sust vabastamise kohta. 

1. Millised eeldused peavad olema täidetud, 
et isik saaks kodualuse maa maamaksusoodus-
tust?

2. Kas kodualuse maa maamaksusoodustu-
se saamiseks tuleb maamaksu subjektil esitada 
avaldus?

3. Millises ulatuses on kodualuse maa maa-
maksust vabastatud maa ühis- ja kaasomanikud?

4. Millises ulatuses on kodualuse maa maa-
maksust vabastatud korteriomandi omanikud, 
kes elavad hoones, kus asuvad lisaks eluruumi-
dele ka äripinnad?

5. Kas kohaliku omavalitsuse üksus võib li-
saks MaaMS § 11 lõikes 1 nimetatud soodustu-
sele täiendavalt maamaksust vabastada pensio-
närid ja represseeritud?

6. Millises registris sisalduvad andmed hoo-
neühistu liikmete osamaksude proportsiooni 
kohta?

7. Millises registris sisalduvad andmed maa-
tulundusmaa õuemaa kõlvikute pindalade koh-
ta?

8. Kuidas arvutada kodualuse maa maamak-
susoodustust, kui kinnistusraamatu andmetel on 
kinnistu koosseisus mitu katastriüksust ja hoone 
asub üksnes ühel neist katastriüksustest?

9. Kas kodualuse maa maamaksusoodustuse 
saamiseks peab maal asuv hoone olema regist-
reeritud riiklikus ehitisregistris?

10. Kas kodualuse maa maamaksusoodustu-
se saamiseks peab maal asuma elamu?

11. Kui rahvastikuregistris on isiku elukoha 
aadress märgitud valla täpsusega, kas siis isik 
saab kodualuse maa maamaksusoodustust?

12. Kas kodualuse maamaksusoodustuse ar-
vutamisel arvestatakse ka maakatastris kajasta-
tud elamumaa kõlvikuid?

13. Kui maamaksu subjektile kuulub ühes 
kortermajas mitu korteriomandit, siis millisel 
neist saab rakendada kodualust maamaksusoo-
dustust?

1. Millised eeldused peavad olema täidetud, 
et isik saaks kodualuse maa maamaksusoo-
dustust?

Seaduse kohaselt on maamaksusoodustuse 
saamise eelduseks vajalik nelja asjaolu üheaeg-
ne esinemine: 

• isik peab olema maa omanik või maa kasu-
taja maamaksuseaduse (edaspidi MaaMS) § 10 
mõistes; 

• maa peab olema elamumaa sihtotstarbega 
või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koos-
seisu kuulub õuemaa kõlvik; 

• maal asub hoone; 
• maal asuvas hoones on maa omaniku või 

maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvasti-
kuregistrisse kantud elukoha andmetele.

2. Kas kodualuse maa maamaksusoodustuse 
saamiseks tuleb maamaksu subjektil esitada 
avaldus?

Maa omanikul ega MaaMS §-s 10 nimetatud 
maakasutajal ei ole maksusoodustuse saamiseks 
vaja avaldust esitada. Maksusoodustus arvesta-
takse automaatselt.

3. Millises ulatuses on kodualuse maa maa-
maksust vabastatud maa ühis- ja kaasoma-
nikud?

Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis 
ning nende elukoht on rahvastikuregistri andme-
tel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, 
siis on nad vabastatud maamaksu tasumisest 
nende kasutuses oleva elamumaa või maatulun-
dusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal 
sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 
1500 m2 ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 

Kodualuse maa maamaksusoodustuse 
rakendamine

ha ulatuses. Maamaksu tasumisest on vabasta-
tud üksnes maa ühis- või kaasomanikud, kelle 
elukoht on vastavalt rahvastikuregistri andmete-
le maamaksust vabastatud maal asuvas hoones. 
Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu ta-
sumisest vabastatud proportsionaalselt oma osa 
suurusega maatükist. Näiteks kui tiheasustusega 
alal asuv 1500 m2 suurune hoonestatud elamu-
maa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes 
osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe 
kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoo-
nes, siis on maamaksu tasumisest vabastatud 
vaid hoones oma elukoha registreerinud kaas-
omanik 750 m2 ulatuses.

Korteriomandite omanike osas sätestab sea-
dus erandi. Seaduses sätestatud tingimustele 
vastav iga korteriomandi omanik on vabastatud 
maamaksu tasumisest kortermaja juurde kuu-
luva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa 
kõlviku osas tiheasustusega alal kokku 1500 m2 

ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ula-
tuses.

4. Millises ulatuses on kodualuse maa maa-
maksust vabastatud korteriomandi omani-
kud, kes elavad hoones, kus asuvad lisaks 
eluruumidele ka äripinnad?

Maa omanikud, kellele kuuluva maa sihtots-
tarve on osaliselt elamumaa ja osaliselt ärimaa, 
omavad kaasomandina nii elamise otstarbeks 
ette nähtud maad kui ka ärilisel eesmärgil ka-
sutatavat maad. Tulenevalt korteriomandisea-
dusest ning asjaõigusseaduse kaasomandi val-
damist, kasutamist ja käsutamist reguleerivatest 
sätetest peab isik maksma vastavalt temale kuu-
luva osa suurusele kaasomandil lasuvaid makse 
ning maamaksuseadusest tulenevalt maamaksu 
proportsionaalselt korteriomandi suurusega nii 
elamumaa kui ka ärimaa eest. Kui elamumaalt 
on korteriomanik maamaksu tasumisest vabas-
tatud, siis temale kaasomanikuna kuuluva äri-
maa osa eest tuleb korteriomanikul tasuda ka 
edaspidi maamaksu proportsionaalselt korteri-
omandi suurusega.

5. Kas kohaliku omavalitsuse üksus võib 
lisaks MaaMS § 11 lõikes 1 nimetatud soo-
dustusele täiendavalt maamaksust vabastada 
pensionärid ja represseeritud?

Kohaliku omavalitsuse üksus võib MaaMS 
§ 11 lõigete 5 ja 6 kohaselt täiendavalt vabas-
tada maamaksust riikliku pensionikindlustuse 

seaduse alusel pensioni saaja tema omandis või 
kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa 
õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 
1500 m2 ulatuses ning represseeritu ja repres-
seerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežii-
mide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes 
tema omandis või kasutuses oleva elamumaa 
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. See-
ga koos MaaMS § 11 lõikes 1 sätestatud vabas-
tusega võib riikliku pensionikindlustuse seaduse 
alusel pensioni saaja saada maamaksuvabastust 
kokku 3000 m2 ulatuses juhul kui vastav kinnis-
tu on rahvastikuregistri kohaselt isiku elukoht. 
Väljaspool tiheasustusega ala on seaduses sätes-
tatud tingimustele vastav riikliku pensionikind-
lustuse seaduse alusel pensioni saaja vabastatud 
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlvi-
ku kohta kuni 2 ha ulatuses. Pensioni saaja ei 
pea olema maa ega hoone omanik, ta võib olla 
MaaMS §-s 10 sätestatud maakasutaja.

Represseeritu ja represseerituga võrdsus-
tatud isiku kasutuses olev kogu elamumaa või 
maatulundusmaa õuemaa kõlviku võib vabasta-
da maamaksust olenemata sellest, kas maaüksus 
asub tiheasustusega alal või mitte. Represseeritu 
ja represseerituga võrdsustatud isik ei pea olema 
maamaksuvabastuse taotlemisel maa ega hoone 
omanik, ta võib olla MaaMS §-s 10 sätestatud 
maakasutaja.

6. Millises registris sisalduvad andmed hoo-
neühistu liikmete osamaksude proportsiooni 
kohta?

Info hooneühistu liikmete nimekirja ja liik-
mete osamaksude proportsiooni kohta on kät-
tesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrist aadressil https://ariregister.rik.ee/.

7. Millises registris sisalduvad andmed maa-
tulundusmaa õuemaa kõlvikute pindalade 
kohta?

Maakatastriseaduse § 10 lõike 1 kohaselt 
peavad katastriüksuse plaanile olema kantud ka-
tastriüksuste piirid, ehitised (hooned, rajatised), 
kõlvikute paiknemine ja kitsendusi põhjusta-
vate objektide asukoht ning andmed kõlvikute 
pindalade kohta. Kuna andmeid katastriüksuste 
kõlvikulise koosseisu kohta ei ole kajastatud 
peale maakatastri üheski teises riiklikus regist-
ris, siis on õuemaa kõlviku kindlaksmääramisel 
võimalik lähtuda üksnes maakatastrisse kantud 
andmetest. Ka maatüki maksustamishinna arvu-

tamise aluseks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 
22.05.2001 määruse nr 179 “Maa maksustamis-
hinna arvutamise kord” §-le 3 maakatastrisse 
kantud andmed, millega on võimalik tutvuda 
Maa-ameti geoportaalis aadressil http://geopor-
taal.maaamet.ee/.

8. Kuidas arvutada kodualuse maa maamak-
susoodustust, kui kinnistusraamatu andme-
tel on kinnistu koosseisus mitu katastriüksust 
ja hoone asub üksnes ühel neist katastriük-
sustest?

Kui kinnistusraamatu andmetel on kinnistu 
koosseisus mitu katastriüksust ja hoone asub 
üksnes ühel neist katastriüksustest, arvutatakse 
maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksu-
se osas, millel asub hoone. MaaMS § 11 lõike 
1 eesmärk on vabastada koduomanik maamak-
su tasumisest talle kuuluva või tema kasutuses 
oleva hoone aluse ning hoone juurde kuuluva 
maa eest. Kuna katastriüksus, millel ei asu maa 
omaniku või maa kasutaja hoonet, ei ole vajalik 
hoone teenindamiseks või seal asub hoone, mis 
ei ole rahvastikuregistri andmetel isiku elukoht, 
siis ei vabastata maa omanikku või maa kasu-
tajat maamaksu tasumise kohustusest vastava 
katastriüksuse osas.

9. Kas kodualuse maa maamaksusoodustuse 
saamiseks peab maal asuv hoone olema re-
gistreeritud riiklikus ehitisregistris?

MaaMS § 11 lõike 1 kohaselt peab maamak-
susoodustuse saamiseks maamaksu subjektile 
kuuluval või tema kasutuses oleval maal asuma 
faktiliselt hoone. Maamaksusoodustuse saamine 
ei sõltu asjaolust, kas hoone on riiklikus regist-
ris registreeritud või mitte.

10. Kas kodualuse maa maamaksusoodustu-
se saamiseks peab maal asuma elamu?

MaaMS § 11 lõike 1 kohaselt ei ole hoone 
liik oluline. Maamaksusoodustuse saamiseks 
peab maamaksu subjektile kuuluval või tema 
kasutuses oleval maal asuma hoone.

11. Kui rahvastikuregistris on isiku elukoha 
aadress märgitud valla täpsusega, kas siis isik 
saab kodualuse maa maamaksusoodustust?

Ei saa, sest MaaMS § 11 lõike 1 kohaselt 
peab maa omaniku või maa kasutaja püsiv elu-
koht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elu-
koha andmetele olema maal, mille osas isik soo-
vib maamaksusoodustust, asuvas hoones.

12. Kas kodualuse maamaksusoodustuse ar-
vutamisel arvestatakse ka maakatastris ka-
jastatud elamumaa kõlvikuid?

MaaMS § 11 lõike 1 kohaselt saab maamak-
sust vabastada üksnes elamumaa sihtotstarbega 
maa või maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu 
kuuluva õuemaa kõlviku. Osadel elamumaa ka-
tastriüksuste plaanidel on küll informatiivse väl-
jana ära märgitud ka kõlvikud, n.t õuemaa, ha-
ritav maa, looduslik rohumaa, kuid maamaksu 
arvutamisel elamumaa osas määratud kõlvikuid 
ei arvestata. Keskkonnaministri 30.11.2001 
määruse nr 50 “Maa korralise hindamise tule-
muste kehtestamine” lisades ei ole elamumaa 
osas määratud kõlvikutele eraldi väärtust. Seega 
pole võimalik elamumaa osas määratud kõlvi-
kutele eraldi väärtust arvutada.

13. Kui maamaksu subjektile kuulub ühes 
kortermajas mitu korteriomandit, siis milli-
sel neist saab rakendada kodualust maamak-
susoodustust?

Kui isiku elukohaks on vastavalt rahvasti-
kuregistrisse kantud elukoha andemetele kor-
termajas asuv üks korteriomanditest, siis on 
isik vabastatud maamaksu tasumise kohustusest 
üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi 
juurde kuuluva maa osas. 

Viimsilastel, kes on end valda registreerinud, on kodualune maa maksuvaba. Foto Fotolia
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29. oktoobril algas 
Renault’ programmi 
“Ohutu liiklemine kõigile” 
üle-eestiline konkurss 
“Sinu idee, Sinu algatus”. 

Konkursi raames peavad 
6-12-aastased õpilasrühmad 
välja mõtlema ning ellu viima 
liiklusohutuskampaania, mis 
puudutaks peale nende endi ka 
teisi – näiteks oma kooli või ko-
halikku kogukonda. Teist korda 
toimuva konkursi peaauhind on 
osavõtt rahvusvahelisest finaa-
list, mis toimub EuroDisney-
landi lõbustuspargis Pariisis.

Konkurss on kollektiivne 
(rühmas võib olla 3-10 liiget 
+ juhendaja) ning mõeldud 
õpilastele vanuses 6-12 aastat 
üle kogu Eesti. Konkursil osa-
lemiseks tuleb täita programmi 
veebilehel www.ohutuliikle-
minekoigile.ee leiduv avaldu-
se vorm. Lisaks saab õpilas-
rühma juhendaja veebilehelt 
alla laadida abimaterjalid, mis 
aitavad õpilastel ja õpetajatel 
samm-sammult konkursi üles-
annet õigesti täita. 

Konkursi ülesandena peab 
õpilasrühm ajavahemikul 31. 
jaanuar – 8. märts 2013 kon-
kursi veebilehele üles laadima 
kampaaniat “Sinu idee” kirjel-
dava lühiaruande ja kampaa-
nia “Sinu algatus” teostamist 
kajastava dokumentatsiooni, 
mis võib olla loodud mis tahes 
kunstilises vormis (pildigalerii, 
audio- või videosalvestis vms). 

Ohutu liiklemise konkurss

Konkursile saadetud projekte 
hindab žürii, kuhu kuuluvad 
politsei- ja piirivalveameti, 
maanteeameti, haridus- ja tea-
dusministeeriumi ja Renault’ 
kontserni esindajad ning liik-
lusadvokaat Indrek Sirk. Žürii 
valib lõppvooru viis rühma 
ning lisaks märgib ära veel 25 
säravamat tööd. Parimad viis 
rühma võistlevad konkursi fi-
naalis, mis toimub 2013. aasta 
aprillis Tallinnas. Finaalis pea-
vad õpilased viie minuti jook-
sul esitlema kokkuvõtet kon-
kursile esitatud projektist. 

Kohaliku finaali võitnud 
kollektiivi auhinnaks on sõit 
rahvusvahelisele finaalvõistlu-
sele Prantsusmaale 2013. aasta 
juunis. Rahvusvahelise finaa-
liga kaasneb sõit EuroDisney-

landi lõbustusparki Pariisi lä-
histel.

Möödunud aastal toimunud 
konkursi võitsid Paide Güm-
naasiumi õpilased kampaaniaga 
“Helkur on popp”. Prantsusmaal 
Pariisis toimunud rahvusvahe-
lisel finaalüritusel esindanud 
Paide Gümnaasiumi õpilased 
suutsid oma helkuri tähtsust rõ-
hutava kampaaniaga äratada nii 
kooli, kohaliku kogukonna kui 
ka vabariigi presidendi tähele-
panu ja poolehoidu.

Renault’ programmi “Ohu-
tu liiklemine kõigile” raames 
korraldatava konkursi “Sinu 
idee, Sinu algatus” eesmärk 
on võimaldada lastel osaleda 
otsuste langetamises, mis puu-
dutavad nende ohutust ja elu-
kvaliteeti.

Haridusprogramm “Ohutu 
liiklemine kõigile” on üks maa-
ilma vanimaid, suurimaid ja 
tähtsamaid lastele mõeldud al-
gatusi liiklusohutuse tõstmiseks 
ja keskkonnasõbralike mootor-
sõidukite toetamiseks. Lisaks 
konkursile “Sinu idee, Sinu 
algatus” kuulub Eestis prog-
rammi põhielementide hulka 
interaktiivne liiklusohutusreeg-
lite kursus. Programmi toetavad 
haridusministeerium, politsei- ja 
piirivalveamet, maanteeamet 
ning oma heakskiidu on sellele 
andnud ka liiklusadvokaat Ind-
rek Sirk. Praeguseks on projekt 
jõudnud 35 riiki ning sellest osa 
on võtnud üle 12 miljoni lapse. 
Rohkem infot: www.ohutuliik-
leminekoigile.ee.

brit Vister

Järjekordne matk toimus 
28. oktoobril  lumiselt 
kaunil pühapäeval.

Tavapärane seltskond mat-
kasõpru kogunes Randvere 
aedlinna bussipeatusse. Koos 
suunduti matkarajale. Krati 
teel kena suvemaja ees ootas 
meid Juhan Paadam abikaasa-
ga. Matkasellid said lühikese 
ülevaate armastatud näitleja 
Salme Reegi (Juhani tädi) elust 
ja tema legendaarsest merekivil 
olnud saunast. Juhan rääkis põ-
gusalt ka oma tegemistest Eesti 

Televisioonis ja Eurovisiooni 
lauluvõistluse korraldamisest. 

Pakutud magusad kommid 
põske pistetud, jätkus matk 
Randvere külas ja RMK mat-
karajal. Matkajuht Volli Kal-
lion tutvustas vanu sõjaväe 
kaitserajatisi, mis pärinevad 
1920ndatest. Matk lõppes lõk-
keplatsil, kus säristati vorsti-
kesi ja joodi tervistavat pohla-
varreteed.

Kohtumiseni järgmisel mat-
kal, mis kuuldavasti toimub no-
vembri lõpus Kelvingis!

Enn Teimann

Käisime taas matkal

Matkaseltskond oktoobrikuises lumes.

Mulluse konkursi võitsid Paide Gümnaasiumi õpilased kampaaniaga “Helkur on Popp“.
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Viimsi Vallavalitsus 
mälestab

Illar Hallastet
 

ja avaldab kaastunnet 
lahkunu omastele

Viimsi keskkool mälestab varalahkunud Illar 
Hallastet kui pikaaegset Viimsi keskkooli hoo-
lekogu esimeest. Illar Hallaste vedas hooleko-
gu aastatel 1999-2010, terve ühe õpilaspõlv-
konna jagu. Sellesse aega jäid koolile kõige 
raskemad ajad, siis kui käis äge vägikaikavedu 
AS Esmariga koolihoone omandiküsimustes. 
Siis oli Illar Hallaste juriidilisest pädevusest 
ja vahedast mõistusest nii kooli juhtkonnal 
kui vallavalitsusel väga palju kasu. Toonased 
hoolekogu koosolekud olid tulised ja põnevad 
ning kestsid tunde, sest tegeleti sügavalt ek-
sistentsiaalsete küsimustega. Suures osas tänu 
hoolekogu kindlameelsele ja jõulisele tegut-
semisele alustas vallavalitsus uue koolihoone 
projekteerimist.

Illar Hallaste ei tegelenud kunagi päeva-
probleemidega, tema pilk oli alati suunatud 
tulevikku. Ta oli visionäär, kes seisis kahe 
jalaga maa peal ning mõistis kooli võimalu-
si ja vajadusi. 2001. aastal oli just Illar Hal-
laste see, kes lükkas käima Viimsi Keskkooli 
Fondi tegevuse ja võitles vallalt välja õiguse 
haridusprojektide läbiviimiseks fondi kaudu. 
Tänaseks on Viimsi Keskkooli Fondist saanud 
laste ja noorte huvitegevuse peakorraldaja ja 
eelkõige õpilasteaduse toetaja.  

In memoriam Illar Hallaste
Illar Hallaste oli ka suureks toeks siis, kui 

Viimsi Kooli kõrvale hakkas kerkima Karu-
laugu õppehoone ja oli vaja teha põhjalikku 
selgitustööd vanemate hulgas, kelle lapsed 
pidid üle elama järjekordse kolimise. Ta ei 
teinud kunagi väikestest asjadest probleemi ja 
suurt probleemi, mida ei oleks olnud võimalik 
inimmõtlemise tasandil lahendada, tema jaoks 
ei eksisteerinud. 

Illar Hallaste oli jäägitu Viimsi Kooliteatri 
austaja ja toetas kõiki projekte nii emotsio-
naalselt kui ka materiaalselt. Ta ei hoolinud 
alati üldsuse arvamusest, sest tal oli oma sei-
sukoht ja kooliteatri suhtes oli tal kindel tead-
mine, et see on asi, mis peab jääma, hoolimata 
sellest, et maailm meie ümber muutub üha rat-
sionaalsemaks.

Eelmistel hoolekogu valimistel 2010. aas-
tal Illar Hallaste enam hoolekokku ei kandi-
deerinud, kuigi üks tema lastest õppis veel 
koolis. Ta andis lihtsalt ja ilma suurema tsere-
mooniata võimaluse järgmistele laste vanema-
tele, kelle lapsed alles koolitee alguses. 

Illar Hallaste jälg Viimsi Kooli ajaloos on 
selge ja kustumatu.

Leelo Tiisvelt
endine Viimsi kooli direktor

Mälestame tänutundes 
armastatud erakonna liiget, 

tunnustatud riigimeest, 
hingekarjust ja juristi 

Illar Hallastet
Avaldame kaastunnet tema 

lähedastele ja arvukatele sõpradele.

Reformierakonna Viimsi 
piirkonna liikmed

Ajakiri “Sotsiaaltöö“ 
tähistas möödunud näda-
lal 15. sünnipäeva. Sel 
puhul peeti konverents, 
kus kõneldi aktuaalsetest 
probleemidest. 

Sünnipäeval korraldas toi-
metus konverentsi, kuhu olid 
kutsutud sotsiaaltöö tegijad ja 
korraldajad, koolitajad ja õp-
pejõud ning ka ajakirjanikud. 
Konverents ei olnud mõeldud 
pelgalt ettekannete ärakuula-
miseks, vaid osalejad jagune-
sid laudkonniti kohvilaudade 
ümber ning iga laudkond arut-
les teemal, mis puudutas mõnd 
sotsiaaltöö valdkonda. Nii oli 
kõigil võimalus aktiivselt aru-
tellu sekkuda ja oma arvamust 
avaldada. Kokkuvõtteid kuu-
lasid ja sõna said sekka öelda 
kõik osalejad.

Kokkutulnuid tervitasid 
kaks endist sotsiaalministrit – 
Tiiu Aro ja Siiri Oviir. Oviir 
meenutas 1990ndate algus-
aastaid, kui alustati peaaegu 
tühjalt kohalt – polnud sot-
siaaltöötaja ametit ega selle 
eriala õpet ning alles 90ndate 
keskel loodi sotsiaaltöötajate 
liit. “Tehti tööd, polnud polii-
tikat, oldi sõbrad ja mõttekaas-
lased,” resümeeris europarla-
mendi liige Oviir. 

Lähiaastad ei tule tema 
arvates kerged, sest omava-
litsuste tulubaasi on kärbitud. 
“Eesmärgid ei toimi, sest rii-
gi põhieesmärk on tasakaalus 
eelarve,” sõnas eurosaadik. 

Piiravad ressursid ja 
võimekus
Laudkonnas, kus teemaks olid 
laste ja noorte toetamise või-
malused peres, asenduskodus, 
koolis ja kogukonnas, kõneldi 

Hea sotsiaaltöö ei paista silma

sotsiaaltöö võimalustest ku-
jundada laste ja noorte väär-
tushinnanguid, aidata kaasa 
neile hea kasvukeskkonna loo-
misele ja asjatundlikult toetada 
lastega peresid. 

Seadus kohustab andma 
peredele tuge ning see kohus-
tus lasub mitmel valdkonnal 
– sellega tegelevad sotsiaal-, 
haridus- ja meditsiiniasutused. 
Ent lastekaitsetöötajat piiravad 
ressursid, suur kohustuste hulk 
ning sõltuvus omavalitsuse 
võimekusest. On paiku, kus 
lastekaitsetöötaja tegeleb ka 
haridusküsimustega, kulutab 
aega dokumentidega tööle jmt, 

samas on omavalitsusi, kus po-
legi lastekaitsespetsialisti. 

Pärnu positiivne näide
Pärnus asuva õppe-nõustamis-
keskuse sotsiaalnõustaja Kersti 
Kesküla tutvustas keskust, mis 
tegutseb linna haridusosakonna 
allasutusena sõltumata kooli-
dest, kuid igal sotsiaalnõustajal 
on omad koolid, kus nad nõus-
tavad nii lapsi, lapsevanemaid 
kui ka pedagooge. Sotsiaal-
nõustaja on lapse usaldusisik, 
toetaja, eestkõneleja ja nõuand-
ja. Kesküla rõhutas kooli juht-
konnaga koostöö ning vanema-
te koolitamise vajalikkust. 

Lastekaitses on kasutusele 
võetud riskipere mõiste, mis 
näitab arusaama, et probleemi-
de põhjused on peredes ning 
peredele keskendumine viitab 
mõttemuutusele. Ennetustöö ja 
varane sekkumine on ülioluli-
sed põhimõtted, mida järgida, 
sest lastekaitsesüsteemi satub 
laps siis, kui on juba tekkinud 
probleem. 

Arutelust koorus mõtteid, 
et vaja oleks sotsiaaltöö võr-
gustikku kaasata ka pereõde, 
kellel on õigus kodu külas-
tada. Kas ta seda teeb, sõltub 
arstist. Ka arvati, et perele, 
kes on kaoses, tuleb küll appi 

rutata, kuid vahel on vaja ka 
hoiatada, et laps ei ole teie 
oma, kui lapse tulevik on ohus. 
Lastekaitse vallas aga vajavad 
hädasti koolitust ka omavalit-
suste inimesed, eelkõige sot-
siaalkomisjoni juhid, kes selle 
valdkonnaga kokku puutuvad 
ja otsuseid teevad, kuid kes ei 
pruugi olla selles valdkonnas 
pädevad. 

Norra on eeskujuks ja 
toetajaks
Sotsiaalministeeriumi laste ja 
perede osakonna juhataja An-
niki Tikerpuu tutvustas Norra 
eeskuju ja norralaste toetust, 
millega luuakse kolme minis-
teeriumi – justiits-, haridus- ja 
sotsiaalministeeriumi koostöös 
riiklik struktuur regiooni tasan-
dil. Tulemuseks peaks tekkima 
valdkonnaülene koostöö ning 
integreeritus. “Norra suund on 
ainuõige, et vähendada riske 
ja toetada peresid,” ütles Ti-
kerpuu. Praegu on tema sõnul 
omavalitsused oma tegemistes 
üksi ja neile on pandud pal-
ju üle jõu käivaid ülesandeid. 
Ka on ministeeriumil plaanis 
Norra programmi juurde luua 
uuringugrupp, et kaasata kõrg-
koole. 

“Kooli programmides peaks 
olema perekonna- ja väärtus-
õpetus, et kasvatada inimesi, kes 
on valmis olema head emad ja 
isad,” sõnas Tartu Ülikooli Pär-
nu kolledži sotsiaaltöö lektor 
Valter Parve. “Plaanime kooli-
tada inimesi, kes on valmis seda 
programmi tegema,” teatas Ti-
kerpuu. Ministeeriumil on käsil 
lastekaitse hindamiskriteeriumi-
te väljatöötamine. Neid vajavad 
praktikud, kes praegu tegutse-
vad sotsiaalnõustaja Kersti Kes-
küla sõnul ebakindlalt. 

Nähtamatu kahe 
näoga Jaanus
Sotsiaaltöötaja töötab ettear-
vamatutes tingimustes, teda 
võib võrrelda kahe näoga 
Jaanusega, kelle üks nägu on 
ühiskonna ja teine abi vaja-
va inimese poole. Samas aga 
peab ta hoolitsema ka enda 
eest ning tundma tööl kolle-
giaalset vastutust. Riik saab 
sotsiaaltöötaja heaks teha 
seda, et loob vajaliku õigus-
ruumi, mis ei jää ajast maha. 
Hea sotsiaaltöö ei olegi näh-
tav, tõdesid spetsialistid. 

Sotsiaaltöötajal, kes kor-
raldab teenuseid eakatele ja 
puuetega inimestele, on olu-
line ennetustegevus, mis on 
aga piiritlemata. Kui paljud 
valdkonnad tegelevad prog-
noosimistega, siis hooldusva-
jaduste prognoosid on väga 
tagasihoidlikud. Koostöövaja-
dust nii haridus- kui tervishoiu 
valdkonnaga tunnetavad sot-
siaaltöötajad iga päev. 

Räägiti ka vajadusest leida 
lahendus, kuidas väiksed oma-
valitsused saaksid pakkuda 
samu teenuseid, mida pakuvad 
suured. Hea näitena toodi Tar-
tu linna, kes pakub teenuseid 
ka Tartumaal. 

Õiguskantsleri büroos on 
koostatud analüüs omaste-
hooldaja rollist ning tõdetud, 
et omastehooldajal on õigus 
küsida omavalitsuselt abi. 

Ajakirja “Sotsiaaltöö” vas-
tutav toimetaja Regina Lind üt-
les, et ajakiri jätkab erialasena, 
selles arutletakse sotsiaaltöö 
sisulisi probleeme, jätkatakse 
teadusartiklite avaldamist ning 
väga oodatakse kaastöid prak-
tikutelt. 

Annika Poldre

Lastekaitse süsteemi satub laps siis, kui on probleem. Seda tuleks ennetada. Foto Fotolia
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9. november – 2. detsember

Viimsi valla kultuurikalender
Seoses Viimsi mõisas toimuvate 
remonttöödega on Eesti Sõja-
muuseumi püsiekspositsioon 
ajutiselt suletud. Muuseumi 
peamaja on külastajatele taas 
avatud orienteeruvalt detsemb-
ris. Vabandame! Huvilistel on 
endiselt võimalik külastada 
sõjatehnika mudeleid tutvus-
tavat näitust “Sõjatehnika 
miniatuuris”. Külastusaja kokku-
leppimiseks palume helistada 
tööpäevadel telefonil 6217 410.
Igal reedel kell 13.00 võimalik 
osa saada muuseumi raske
tehnika ekspositsiooni tutvusta-
vatest ekskursioonidest. 
Ekskursioonile kogunemine 
muuseumi fuajees. Etteteata-
misel on võimalik tellida eks-
kursioone ka muudel aegadel 
tel 6217 410 või e-posti 
aadressil: info@esm.ee
Avatud K–L k 11–18. 
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, näitused kalapüügi-
vahenditest, hülgeküttimisest 
jpm
UUS! Näitus - “Kirovist Kuulini” 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 5100281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
külastamiseks avatud E–R 
k 12–18 L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet sisal-
dab ka sissepääsu Rannarahva 
Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee 
Telefonidel: 606 6941 või 
510 0281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 

www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@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:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis

Kuni 9. november
Püünsi lasteaia fotonäitus 
“Mere mitu nägu“
Viimsi Huvikeskuse aatrium

Hinge Jürgensoni maalide 
näitus “Sügissonetid”
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Peter Petzi 1909. aasta 
unikaalse lastekaruselli koopia
Restorani külastajate lastele 
tasuta!
Restorani Coccodrillo ees

Eda Kommitza autorinäitus 
“Tundelised kaltsuvaibad“
Harmoonikumis

Kuni 12. november
Raamatunäitus – “Hingedeaja 
lugemist”
Kuni 14. november
Raamatunäitus – “Sallid kaela, 
sokid jalga”
Kuni 15. november
Raamatunäitus – “Albert Uus-
tulnd”
Isadepäeva raamatunäitus 
“Isa, kallis isa“
Kuni 30. november
Lastele – “Lemmikmuinasjutud”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. november
Raamatunäitus – Mida isad 
loevad?
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. november
Maalikunstnik Uno Roosvaldi 
isiknäitus “Vanaisa jälgedes“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 1. detsember
Eerika Veermäe maalinäitus 
“Loodus minu nägemuses“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

9. november  k 18
Terve Pere Kool, 3. loeng
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

10. november k 10–14 
Mardipäeva Taluturg
Turulisi lõbustab lõõtspilli-
mängija Aivar Teppo
Kõikidele Mart, Märt ja Martin 
nime kandvatele meesterah-
vastele on sissepääs nii Viimsi 
Vabaõhumuuseumisse kui ka
Rannarahva Muuseumisse 
tasuta
Viimsi Vabaõhumuuseumis

10.–11. november
Viimsi valla meistrivõistlused 
korvpallis (meeskondadele)
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

10. november k 21
Esineb Ly Kättmann
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

11. november
Isadepäev – Viimsi Vabaõhu-
muuseum ja Rannarahva 
Muuseum on tasuta kõikidele 
isadele, kes tulevad muuseu-
misse koos perega 
Võimalus ringi vaadata ja 
iseseisvalt meisterdada
Viimsi Vabaõhumuuseumis ja 
Rannarahva Muuseumis

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

11. november k 11
Isadepäeva perejumalateenistus
Juhatab Anne Haagen
Viimsi Vabakoguduse kirikus

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

14. november k 17
Meeleoluõhtu
Laulud tähtedega
Viimsi Päevakeskuses

14. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohvikus

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

15. november k 18
Beseekookide küpsetamise 
õpituba
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelreg: info@harmoonikum.ee, 
tel 6011 7171, 5308 1188
Harmoonikumis

15.–30. november
Raamatunäitus sarjast 
“Maailm ja Mõnda“
Viimsi Raamatukogus

16.–22. november
Raamatunäitus – 
“Mait Metsanurk”
Viimsi Raamatukogus 

17. november k 9.15
Isa-lapse matk
Kogunemine kiriku parkimis-
platsil, edasi liigutakse auto-
dega
Reg ja info: Arvo Raja – 
arvoraja@hot.ee, tel 521 4680
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
parkimisplatsil

17. november k 12
Punutud soengute õpituba
Registreerimine õpituppa 
loovustuba@gmail.com või 
tel. 510 4400
Töötoa hind 5 €
Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis

17. november k 21
Jüri Homenja
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

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

18. november k 11
Jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

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

21. november k 12
Teabepäev eakatele
Viimsi valla tegevusest ja 
suundadest tulevikus – 
abivallavanem Jan Trei
Millist elektripakketti valida – 
IMATRA elekter esindaja
Viimsi valla sotsiaalvaldkonna 
probleemidest ja uutest 
arengutest – valla sotsiaalamet
Korraldaja: VPÜ Seenioride 
Nõukoda
Viimsi Päevakeskuses

22. november k 13
Kadripäev
Viimsi Päevakeskuses

23. november k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Meie, mehed“
Pilet 11/8 € õpilased, 
pensionärid
Viimsi Huvikeskuses

24. november k 17
Viimsi Muusikakooli kontsert
Viimsi Koolis 

24. november k 19
Kontsertetendus “Kohtumine 
Raimond Valgrega“
Pileti hind 13/12 € õpilased, 
pensionärid
Viimsi Huvikeskuses

24. november k 21
Parvepoisid
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

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

25. november k 11
Surnutemälestuspüha
Jutlus Dejan Adam
Pühapäevakool Maarja Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus armulauaga. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus 

27. novembril k 13 
Loeng  Reet Pool ”Liigeste 

ervis = aktiivse elu alus”
Viimsi Päevakeskuses

28. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
noortetoas

29. november k 13
Põlvkondade vahelise 
sidususe päev
Mis on õnn ja kuidas seda ära 
tunda?
Viimsi Päevakeskuses

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

1. detsember k 19
Esietendus – muusikaline 
komöödia – Lubadused, luba-
dused
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

1. detsember k 21
Üllar Jörberg
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

2. detsember
1. advent – advendiküünla 
süütamine 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

2. detsember k 11
1. advendi jumalateenistus 
armulauaga – Leeripüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. detsember k 11
1. advendi jumalateenistus 
leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2. detsember k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. detsember k 14.30
1. advendi jumalateenistus. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus 
 

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

Tere tulemast!
l Anna Maria ja Marko Mäepeal sündis 21. augustil poeg Robin 
Mikael.
l Marilyn ja Martin Väljal sündis 9. oktoobril tütar Desiree.
l Triinu Tannil ja Antero Poomil sündis 10. oktoobril poeg Steven 
Andri.
l Sigle Sarapuul ja Kristo Kitveril sündis 10. oktoobril tütar Marleen.
l Marianne ja Erki Sisaskil sündis 19. oktoobril tütar Marianne.
l Terje Urgandil ja Tõnu Otsal sündis 24. oktoobril poeg Egert.
l Jaanika Merilol ja Jaak Ennustel sündis 28. oktoobril poeg Mikael.

l Vilma Kivi ....................... 92

l Mikhail Fridman ............ 91

l Laine Kiil ......................... 85

l Astrid Muuk .................... 85

l Nikolai Moseikin ........... 80

l Olaf Roosmägi ............... 80

l Ahto Tihkan .................... 80

l Meida-Maria Lemba ...... 80

l Helle Pavlov ................... 80

l Ekaterina Kreiter ........... 80

l Aino Toom ...................... 80

l Lembit Suits ................... 75

l Aare Kaldma .................. 75

l Heino Palu ..................... 75

l Ilve Pallon ...................... 75

l Niina Karros ................... 75

l Vello Kristjuhan ............ 70

l Kalju Nahkur ................. 70

l Vaabo Annus ................. 70

l boriss Zahharov ............ 70

l Aime Hallaste ................ 70

l Ene-Mai Luur ................. 70

l Liia Pääsuke .................. 70

l Hilda Ostonen ............... 70

l Ivi Saks ........................... 70

Palju õnne!

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPäEVALAPSEDVIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

OÜ VIIMSI VALLA ARENDUSKESKUS
teostab alljärgnevaid töid:

Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, 
HINNAD SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.144
tel 60 66 863, 56 502 487
info@viimsiarendus.ee
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Jäätmete 
süvakogumine
Soomes  juba üle 20 aasta kasutusel olnud 
jäätmete süvakogumismahutid on üha enam 
populaarsust võitmas ka Eestis. Tänaseks on neid 
Eesti paigaldatud juba ligi 800.

Alates 2012. aastast on AS Eesti Keskkonnateenused maa-
ilma juhtiva jäätmete süvakogumismahutite tootja ametlik 
esindaja Eestis.

Süvakogumissüsteemide idee autori Veikko Salli inno-
vatiivne mõte  paigutada suurem osa jäätmemahutist maa 
alla on tunnustust ja kasutust leidnud juba enam kui 40 
riigis ja neid kasutavad miljonid inimesed üle maailma.

Süvakogumissüsteem kasutab vertikaalset lahendust, 
mille tulemusena 2/3 mahutist asub maa sees. Traditsioo-
nilise jäätmete kogumisega võrreldes on sellel mitmeid 
olulisi eeliseid: tunduvalt suurem kogumismahutavus, pi-
kemad tühjendamisvahemikud, hügieenilisem keskkond, 
kasutajasõbralik kogumisviis ning ka meeldiv väljanäge-
mine – need ja paljud teised kaalukad argumendid teevad 
süvakogumismahuti arvestatavaks alternatiiviks rohmaka-
tele ja sageli mitte just erilist silmailu pakkuvatele metall-
konteineritele või jäätmemajadele.

Kuna süvamahutist suurem osa asub maa sees, siis hõi-
vab mahuti vähem maad ja selle saab paigaldada ka hal-
jasalale, vabastades nii vajalikku pinda näiteks sõidukite 
parkimiseks või laste mänguväljakute rajamiseks.

Korrusmajade juures on jäätmevedaja tihti olnud hä-
das mahutite tühjendamisega, kuna nende ette on pargitud 
sõidukid või siis on need pargitud selliselt, et jäätmeveo-
kiga manööverdamine on raskendatud, kui mitte lausa 
võimatu. Jäätmeveokile paigaldatud tõsteseade võimaldab 
aga süvamahutit tühjendada ka siis, kui see asub haljasalal 
või selle ette on pargitud sõiduk – mahuti tühjendamiseks 
ei ole vahetu juurdepääs hädavajalik. Pealegi toimub sü-
vamahuti tühjendamine märksa kiiremini ning peaaegu 
hääletult, segamata näiteks elanike unerahu varajastel 
hommikutundidel.

Meie esinduste kaudu üle Eesti on võimalik vastavalt 
tekkivatele jäätmete kogustele ja liikidele soetada viie 
erineva standardsuurusega süvakogumismahuteid: 300-, 
800-, 1300-, 3000- või 5000- liitriseid. Väiksemad, 300- ja 
800-liitrised sobivad kasutamiseks ühepere- ning ridaela-
mute juures; suuremad korruselamute, avalike kohtade ja 
asutuste jäätmete kogumiseks.

ASil Eesti Keskkonnateenused on olemas vajalik teh-
nika ja pädev meeskond süvamahutite paigaldamiseks 
ning teenindamiseks. Nii mõnigi tellija on esmalt lasknud 
paigaldada mahuti ja alles siis asunud ümbritsevat ala 
haljastama. Probleeme ei valmista ka mahuti jaoks koha 
ettevalmistamine juba haljastatud alale. Tellija soovil on 
võimalik paigaldatud mahutite ümbrus katta erinevate kat-
tematerjalidega.

Süvakogumismahuti kasutamine on imelihtne ja turva-
line – isesulguv kaas on nii kerge, et selle kergitamine ei 
käi üle jõu ka lastele. Vanemad võivad julgelt saata oma 
lapse prügikotti välja viima, sest see on ohutu ja hügiee-
niline – mahuti ei lähe ümber ega ole ohtu selle alla jääda 
ning täitmisava luuk on alati puhas, kuna erinevalt tavapä-
rastest mahutitest ei tühjendata mahutit täitmisava kaudu, 
vaid tühjendamine toimub kogumiskoti põhjast.

Võttes kasutusele jäätmete süvakogumismahuti võite 
kindel olla, et olete oma jäätmete kogumisele saanud la-
henduse pikkadeks aastateks.

Rohkem infot: www.molok.com, www.veolia.ee. Esit-
lusvideot süvakogumissüsteemide kohta saate vaadata: 
http://www.molok.com/ee/main.php?loc_id=94  

Aivar Krabi
AS Eesti Keskkonnateenused

Süvakogumismahutid Molok.

Glükeemiline koormus ja 
toidutalumatus

Enamasti seostatakse kaalu-
langetamist tüütu kalorite lu-
gemisega, mille eesmärk on 
hoida söögi-joogiga saadud 
energiakogus väiksem kui lii-
kumise ja muu tegevusega ku-
lutatav. Kiire elutempo juures 
napib aega piisava koormuse-
ga treenimiseks, vastukaaluks 
soovitatakse sageli madala 
kaloraažiga dieete. Need meet-
med võivad küll kiirelt kaalu 
alandada, kuid tavapärase toi-
tumise juurde naastes ei jää 
saavutatud tulemused püsi-
ma. Liiati ei taga äärmuslikud 
dieedid head tervist, jättes or-
ganismi vajalike vitamiinide, 
mineraalide ja muude toitaine-
te vaegusesse. 

 
GI – glükeemiline 
indeks
Toiduainete pakendilt võib 
lugeda märget GI, mis tähen-
dab glükeemilist indeksit. 
See näitab, kui kiiresti suhkur 
verre imendub. GI juures jääb 
aga arvestamata söödud toidu 
kogus, mistõttu on kasutuse-
le võetud täiustatud mõõdik 
– glükeemiline koormus (GK, 
ingl glycemic load). GK ar-
vestab toiduportsjoni suurust, 
suhkru(te) tüüpi ja sisaldus, 
samuti kiudainete, valkude ja 
rasvade sisaldust ning toidu 
valmistamise viisi. Eelistada 
võiks võimalikult madala GK-
ga toite.

Süüa võiks võimalikult 
naturaalseid ja vähetöödeldud 
toite, kuna nende koormus 
kehale on madalam. Vältida 
tasub valgest jahust tooteid, 
nagu näiteks saiad, koogid ja 
pirukad. Ka karastusjoogid ja 
maiustused kuuluvad kõrge 
GK-ga toiduainete hulka. Nen-
de söömise tagajärjel tõuseb 
veresuhkru tase esmalt kõrgele 
ja seejärel langeb järsult, põh-
justades näljatunde, unisuse 
ning meeleolu kõikumise. Te-
kib soov kohvi, tee või magusa 
järele. GK-d jälgides püsib ve-
resuhkru tase kauem stabiilne 
– energiatase püsib, nii ka hea 
enesetunne. Ebastabiilne vere-

Miks kaal ei lange?

Matkama!
Kolmas sügismatk sar-
jast “Tunne koduvalda” 
algab 25. novembril kl 
11.10 Kelvingi külakes-
kuse eest. 

Buss V5 väljub Viimsi 
haigla eest kell 10.50. 
Matka pikkus on 6 km. 
Tutvume Kelvingi külast 
lõunasuunaliste metsa-
de ja nende taimestikuga 
ning vaatame rebaste-
mäkrade urgusid. Lõpuks 
pakume külakeskuses või-
leiba ja vaarikavarre teed. 

NB! Ärge unustage 
kaasa võtta kõnnikeppe.

Matka korraldab Viim-
si Pensionäride Ühendus. 
Info tel 6012 354

suhkru tase on üks levinumaid 
kaalutõusu põhjustajaid. 

Mida rohkem sisaldab toit 
kiudaineid, seda madalam on 
selle glükeemiline koormus. 
Näiteks kaks väikest keedetud 
kartulit annavad kehale sama 
suure koormuse kui pool kaa-
likat või 4 väikest peeti, seda 
tänu viimaste suuremale kiud-
ainete sisaldusele. Seepärast 
tasub julgemalt kasutada alter-
natiivina kartulile teisigi köö-
givilju. 

Puuviljad ja marjad on ma-
dala GK-ga, välja arvatud ba-
naan, datlid ja rosinad. Mah-
lades olev kiudainete vähesus 
põhjustab veresuhkru kiire 
tõusu. Joogiks võiks eelistada 
puhast vett või taimeteed.

Päevas võiks olla kolm 
suuremat toidukorda ja kaks-
kolm vahepala. Hommikust 
vaevalist ärkamist ning enda 
käimatõmbamist kange kohvi 
abil on võimalik vältida kerge 
hilisõhtuse vahepalaga. 

Mida aeglasemalt vere-
suhkru tase tõuseb ja langeb, 

seda vähem esineb kõikumist. 
Seepärast on hea süüa süsi-
vesikuid koos valkudega, mis 
pärsivad veresuhkru tõusu. 
Omavahel võib kombinee-
rida näiteks kala pruuni riisi 
või täisterapastaga. Samuti 
sobivad vahepalaks banaan 
ja mõned pähklid. Selline sü-
sivesikute ja valkude kombi-
neerimine ei ole soovitatav 
seedeprobleemide korral, kuid 
veresuhkru stabiliseerimisel 
annab see oodatud tulemuse. 

Uuringutes on selgunud, 
et veresuhkru taset tasakaalus 
hoides väheneb 2. tüüpi dia-
beeti haigestumise risk ning 
juba väljakujunenud haiguse 
korral saab hoida ära tüsistusi, 
samuti vähendada kardiovas-
kulaarsete haiguste ja vähi tek-
kimise riski. 

Toidutalumatus
Kaaluprobleeme võib tekitada 
mõni toiduaine, mille suhtes 
on tekkinud talumatus. Toi-
dutalumatus ei ole nii selgesti 
äratuntav kui toiduallergiad, 

kuna sümptomid võivad ilm-
neda kuni kolme päeva jook-
sul. Talumatusel ei ole ühte 
kindlat põhjust, süüdlaseks 
võib olla ensüümidefekt, ravi-
mite koostoime, mürgistus, ka 
mõni tänaseks veel avastamata 
mehhanism. 

Toidutalumatust võib kaht-
lustada siis, kui sageli esinevad 
sellised kaebused nagu pea- ja 
liigesevalud, väsimus, meele-
olukõikumised, nahaärritus, see-
deprobleemid ja muud seleta-
matud vaevused.

Toitumisnõustaja abiga saab 
välja selgitada toiduained, mil-
lele keha võib reageerida eel-
pool loetletud sümpomitena. 
Samuti aitab nõustaja koostada 
sobiva menüü, võttes arvesse 
toidu glükeemilist koormust ja 
individuaalset toidutalumatust. 
Tallinn Viimsi SPA Tervisekes-
kuses on võimalik tulla toitu-
misnõustaja vastuvõtule, regis-
treerudes telefonil 606 1160 või 
spa@spatallinn.ee.

Erle Jõema

Sööma peaks võimalikult naturaalseid ja vähetöödeldud toite. Foto Fotolia



PILATESE PÄEV

Pühapäeval, 11. novembril kl. 17.00-19.00
Pühapäeval, 18. novembril kl. 16.00-18.00

SISU
l Flexus Pilates Intro - sissejuhatav pilatese kursus
l Pilatese treening algajatele

KOOLITAJA
Eva Pettinen, Flexus Pilates Studio asutaja ja juht
l Töötanud Eestis ja Suurbritannias treenerina kokku 16 a., nen-
dest 7 a. pilatese treenerina
l Mitme pilatese treeningstiili looja ja propageerija (Flexus Pillow 
Pilates, Flexus Chair Pilates jne)
l Raamatu “Pilates eestlasele” autor
l Flexus Pilates Studio Matipilatese treenerikursuste koostaja ja 
juhendaja

EELREGISTREERUMINE
Pilatese päeval osalemine toimub eelregistreerumisega stuudio 
emailile info@pilatesstudio.ee hiljemalt reedeks, 9.11 või 16.11.

TASUMINE
l Pilatese päeva tasu 10 EUR
l Kohapeal võimalik soetada raamatut “Pilates eestlasele” soo-
dushinnaga 11 EUR
l Registreerudes pilatese päeval treeningutesse, kehtib soodus-
pakkumine 50 EUR/10 trenni, kehtiv 2012. a. lõpuni
(pilatese treeningud toimuvad Viimsis E ja K kl. 9.05 ja kl. 19.00).

LISAINFO
Stuudio telefonil 5342 6382 (E-R 10-18) ja emailil info@pilates-
studio.ee.
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Spordivõistlustest tulemas
10.–11. november Viimsi valla meistrivõistlused korvpallis, 
meeskonnad / Viimsi kooli spordihoone / Korraldaja: Korvpal-
liklubi Viimsi ja Viimsi Vallavalitsus

11. november k 11 Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlu-
sed males / Laagri / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

15. november k 19 Eesti meeste karikavõistluste poolfinaal 
käsipallis: HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Daisy / Viimsi 
Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

20. november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
rahvastepallis (kuni 3. kl tüdrukud) / Kehra / Korraldaja: Har-
jumaa Spordiliit

24.–25. november Harjumaa meistrivõistlused koroonas, paa-
rismängud / Aruküla / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Kolm päeva Viimsi kooli 
ja algkooli spordihoones 
väldanud noorte korv-
palliturniiril Viimsi sügis-
turniir jagati pühapäeval 
tasu tehtud töö eest. 
Turniiri võidukarikas viidi 
Moskvasse, Viimsisse jäid 
kolmas ja seitsmes koht.

Turniir kulmineerus finaaliga 
Viimsi koolis, kus esindatud 
oli kõik, mis noorteturniiri fi-
naalmängul olla võiks: kaks 
parimat meeskonda ja kõrge-
tasemeline korvpall, häälekas 
publik ning tantsutüdrukud.

Moskva BS Trinta korvpal-
likooli õpilased hoidsid küll 
kogu mängu vältel initsiatiivi, 
kuid DSN Riga poisid püsisid 
ohtlikus läheduses ning lõp-
likult sai kuldmedalite saatus 
selgeks alles mängu viimasel 
minutil. Lõppskoor BS Trinta 
1 vs DSN Riga 68:60.

Kolmanda koha mängus 
oli KK Viimsi ühendmeeskond 
üle KK Paulusest 61:43. KK 
Viimsi United läbis alagrupi 
täisedu – kahe võiduga. Kalev 
Viasat alistati 46:42 ning BS 
Trinta 2 49:42. Laupäeval vee-
randfinaalis alistati SK Reaal 
66:57, kuid poolfinaalis jäädi 
suurelt alla BS Trinta 1 mees-
konnale 36:88.

“Turniiril saavutatud kohast 
on kindlasti olulisem, et suur 
hulk meie poisse said väärt män-
gukogemuse. Õppisime igast 
mängust,” hindas meeskonna 
treener Sulev Särekanno.

KK Viimsi 2000 meeskond 
alistas pühapäeval seitsmenda 
koha mängus Kalev Viasati 
49:32. Reedesel alagrupitur-
niiril kogusid Viimsi 2000 
poisid ühe võidu ja ühe kao-
tuse. Kindlalt alistati Peterburi 
Vassilieostrovskaja spordikool 
48:20. Teises mängus Tapiolan 
Honkaga oli Viimsi poiste käes 

Viimsi sügisturniiri võidu- 
karikas läks Moskvasse

kohtumise vältel initsiatiiv, 
kuid lihtsate eksimuste tõttu 
viimasel kolmel minutil tuli 
tunnistada vastase paremust 
31:33.

Laupäevastes kohamängu-
des jäädi suurelt alla hilisema-
le turniirivõitjale BS Trintale 
84:22. Koduse konkurendi SK 
Reaaliga peeti taas kord haa-
rav mäng, lõppskoor 47:52. 
Otsustavaks said vastase kor-
dusvisked ning taas meie ek-
simused lähivisetel viimasel 
kahel minutil.

“Jään üldiselt rahule. Ko-
gesime kõiki resultaate. Alus-
tasime võiduga ja lõpetasime 
võiduga, sinna vahele kolm 
väärt õppetundi. Mida õppisi-
me? Mõlemas võrdses mängus 
said otsustavaks meie lihtek-
simused. BS Trinta mängu 
kaotasime juba enne avavilet. 
Tehniliselt ja taktikaliselt ole-
me kenasti pildil,“ võttis tur-
niiri kokku 2000 poiste treener 
Tanel Einaste.

Järjekorras kaheksandast 
sügisturniirist võttis osa ühte-
kokku 12 meeskonda: 5 Ees-
tist, 4 Venemaalt, 2 Lätist ja 1 
Soomest. Kolmel päeval peeti 
30 haaravat pallilahingut.

Viimsit külastas ligi 100 
väliskülalist Moskvast, St. Pe-
terburist, Riiast ja Helsingist.

“Nagu iga kord olümpia-
mängudega, nii oli ka see sü-
gisturniir parim, mis on olnud! 
Võin liialdamata öelda – õn-
nestusime taas, külalised jäid 
turniiriga rahule. Paremini kui 
sõnad räägib meie kasuks fakt, 
et inimesed tahavad Viimsisse 
tulla ja juba täna broneerivad 

kohti järgmiseks aastaks. Ole-
me omandanud kvaliteedi-
märgi,” tähendas sügisturniiri 
peakorraldaja Tanel Einaste. 
“Sportlikus mõttes ei saa tur-
niiri vajalikkuses kahelda, sel-
lised mängud viivadki edasi. 
Tahaksin tänada kõiki külalisi, 
kolleege, toetajaid ja fänne, 
kes järjekordse sügisturnii-
ri õnnestumisse oma panuse 
andsid.”

Parimaid noorkorvpallu-
reid autasustasid Viimsi abi-
vallavanem Jan Trei, Nike 
esindaja Baltikumis AS Jala-
jälg tegevdirektor Rainer Tops 
ja KK Viimsi juhatuse liige Ta-
nel Einaste.

Turniiri toetasid: ACME, 
Viimsi vald, Nike, Sportland, 
Kultuurkapital, Hasartmän-
gumaksu nõukogu. Külalised 
majutas ja toitlustas hotell At-
hena.

Turniiri galerii ja kõiki-
de mängude tulemused leiad 
www.kkviimsi.ee ja www.face-
book/kkviimsi.

Tanel Einaste

VIIMSI SÜGISTURNIIR 
2012 PAREMUSJäRJESTUS
1. BS Trinta 1
2. DSN Riga
3. KK Viimsi United
4. KK Paulus
5. SK Reaal
6. Tapiolan Honka
7. KK Viimsi 2000
8. Kalev Viasat
9. Dinamo Moskva
10. BS Ogre
11. BS Trinta 2
12. St Pet VO

SK Impacti Viimsi noored 
karatekad osalesid 
27. oktoobril Soomes 
Kotkas toimunud Soome 
meistrivõistlustel. 

Soome sõitsid Viimsist SK Im-
pacti noortekoondisesse kuulu-
vad Martin Kirbits, Carl Crist-
jan Bogoslovski, Marti Himbek 
ja Jakob Haud. Kõik poisid tu-
lid tagasi, medalid kaelas. 

Teist aastat järjest võitis 
Soome meistritiitli kumites 
ehk vabavõitluses Carl Crist-
jan Bogoslovski, kes kohtus 
finaalis Jakob Haudiga – tema 
pidi leppima teise kohaga. Mõ-

Karatekate edu Soomes
lemad poisid alistasid eelringi-
des kõik teised võistlejad ja 
kohtusid lõpuks finaalis. 

Oma vanuseklassis võitis 
pronksmedali kumites Marti 
Himbek ning kõige vanemas 
klassis võitis katas (võitlus 
nähtamatu vastasega kindlate 
löökide ja blokkide kombinat-
sioonidega) hõbemedali Mar-
tin Kirbits.

Anti ka välja parima võistle-
ja tiitel, mis tuli samuti Eestisse 
Viimsi poisile Jakob Haudile.

Poiste treener on Kätlin 
Kivirand, kes treenib noori nii 
Viimsi koolis kui huvikeskuses.

Kätlin KivirandVõidukas karatekate tiim.

Sügisturniiri esikolmik – moskvalased, riialased ja viimsilased. 

Andke teada! 
10. detsembril toimub Viimsi Koolis valla 
paremate sportlaste ja treenerite austamisõhtu. 

Et keegi oma tublide tulemustega tähelepanuta ei jääks, 
palun märku anda oma õpilaste või lähikondlaste  saavu-
tustest telefonil 609 0980 või e-posti aadressil tiia@viim-
sivv.ee

Arvesse lähevad Eesti meistrivõistlustel või karika-
võistlustel võidetud I-III koht ja loomulikult Balti- ja Põh-
jamaade, Euroopa ning maailmameistrivõistluste head tu-
lemused. Viimane teatamise aeg on 30. november.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator
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Võlg
Viimsi Teataja-
le on reklaami 
eest jätnud
tasumata firma 
Elisel Trade OÜ. 

VT

Väikelapse esmaabi-
koolitus
Esmaabikoolitus kõigile, kelle jaoks on 
laps ja tema tervis kalleim vara.

Lastevanemate teadmi-
sed lastehaigustest aga 
samuti last ähvardava-
test ohtudest on esma-
tähtsad. Koolitusel saa-
te te informatsiooni sage
damini esinevatest las-
tehaigustest ning trau-

madest ja nõuandeid, kuidas olukorraga toi-
me tulla.

Koolitus toimub 11. novembril kell 10–
16 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, koo-
lituse hind on 20 €, koolitaja Margit Pärn,
lisainfo www.rkelu.ee, registreerimine e-
mailil: viimsi@huvikeskus.ee 

ERAKUULUTUSED

Nüüdsest asume uuel aadressil 
Viimsi turu siseruumides 

Kaluri tee 5.
Arvutite, elektroonika, mängu-
konsoolide hooldus ja remont. 

Android mobiilirakenduste 
valmistamine.

Kaluri tee 5, Haabneeme, Viimsi
tel: 609 6166, mob: 507 4222

info@arvutipank.ee, 
www.arvutipank.ee
E-R 9–19, L 10–15

Punutud soengute 
õpituba
17. november kell 12.00

Jagame näpunäiteid, kui-
das valmistada erinevaid 
punutisi nii pikkadesse 
kui ka lühematesse juus-
tesse. Töötoas valmib ing-
lise-prantsuse ja viljapea 
pats. Pakume lihtsaid

ideid, mil moel muuta pikad juuksed põimin-
gute ja punutiste abil pidulikuks soenguks.

Kaasa võtta juuksehari ning pikajuuk-
seline modell, kohapeal olemas vahendid 
soengute kinnitamiseks.

Koht: Viimsi Huvikeskuse saalis, kestvus: 
1,5 h, hind: 5 €, korraldaja: Isemoodi Loo-
vustuba

Registreerimine ja info: loovustuba@gmail.
com, tel. 510 44 00, www.huvikeskus.ee 

Tule meiega XXVI 
Üldlaulupeole 2014 a!

Segakoor Viimsi ootab uusi laulu-
sõpru tenori häälerühma. 

Eesmärgiks on segakoori edukas 
esinemine 2014 aasta Üldlaulupeol! 

Eelnev koorilaulu kogemus pole 
takistuseks, kuid muusikaline 

kuulmine on oluline.

Helistada: dirigent Vaike Sarn, 
mob 5524745 või koorivanem Sven 

Simson, mob. 5038612

Loovkunsti töötuba 
koolinoortele Viimsi 
huvikeskuses

Ootame kõiki noori, kes 
soovivad olla ise ilu tegi-
jad, seeläbi valmistada ese-
meid, mida on tore kinkida 
või jätta omale koju kaunis-
tuseks.

Kasutame palju erinevaid tehnikaid ja materjale, 
kindlasti õpime värvima siidi, heegeldama ja kudu-
ma. Valmistama küünlaid, klaasmosaiikpilte, ehteid, 
kinkekarpe, märkmikke, kaarte ja palju muud põne-
vat. 

Esmaspäeviti 16.00-17.00 / koolinoored, kolma-
päeviti 15.00 -16.00 / koolilapsed. Info ja registree-
rimine: loovustuba@gmail.com, kõnetraat 510 44 00

www.isemoodiloovustuba.blogspot.com 

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 

kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirusta-

da ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgasta-

va toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal 

koos massaažilauaga. Tund aega massaaži maksab 

18 €. Massööri tellimine tel. 509 2550 või 

reedu48@hotmail.com.

l Alates jaanuarist soovime 2-aastasele tüdrukule 

lapsehoidjat. Hoidjat oleks vaja 5 tööpäeval 

nädalas kl 13–18. Täpsemaks infoks palun 

helistada tel 554 3078, Pirjo.

l Müüa kütteklotsid 40 l võrk = 1,8 €. Transport 

Tallinnas ja Viimsis tasuta! www.kodukytja.eu, 

tel 5197 9258.

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 

info@potipoiss.ee, tel 5807 2581.

l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb 

plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure, 

aedu, paneb sillutist jne. Küsi julgesti tel 5348 

7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com

l Annan inglise keele era- ja järeleaitamistunde 

nii täiskasvanutele kui ka lastele ja õpilastele. 

Helistada 5341 9156.

l Otsime 2 aastasele tüdrukule haiguspäevadeks 

hoidjat, asume Aiandi teel, tasu kokkuleppel. 

Lisainfo tel 5341 6628.

l Ilusalong Elegance asukohaga Randvere tee 17 

otsib oma sõbralikku kollektiivi juuksurit, küüne-

tehnikut ja administraatorit. Töö graafiku alusel 

või kokkuleppel. Soovijatel palume saata oma CV 

e-mailile kai.salong@gmail.com. Vaata: www.sa-

longelegance.ee

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (pellet), 

kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9, 

tel 5692 4924, 637 9411, www.leilibrikett.ee

l Õnnepesa Ilusalong pakub tööd juuksurile (aadress 

Tina 24, Tallinn). Info tel 521 5527, 526 0373.

l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja 

kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. 

info@arhipilk.com, tel 5660 0290.

l Üürile anda Viimsi keskuses majaosa, üldpind 

104 m2, krunt 1100 m2, 3 magamistuba, saun, 

köök, elutuba. Hind 700 €/kuu, kommunaalkulud 

lisanduvad hinnale. Info tel 5087 974.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 

lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 

võib kõike. Lugupidamisega Mart, tel 5674 0940. 

l Kaardid ennustavad. Kogenud ennustajad Eesti 

vanimal ja parimal ennustusliinil 24 h. Hind 

1,09  €/min, tel 900 1727. Vaata ka sooduspakku-

mist www.ennustus.ee 

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask 

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-

klotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männi-

klotsid (5–30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad 

soodsad, kott alates 1,5 eurot. Alates 50 kotist 

on transport Viimsi valda tasuta. Tellimine: 

tel 5198 9070 või info@unitedexpo.ee, 

www.unitedexpo.ee.

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont. 

Tel 5690 0686.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuid, klotse, 

tulehakatust ning saepuru kotis koos veoga. 

Tel 501 8594.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 

liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täite-

pinnast. Tel 509 2936. 

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. 

Kõrghaljastuse valikraie, muru ja haljasalade 

niitmine ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, 

muru rajamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. 

Väiksed remonttööd majapidamises. Tel 5563 

7666, www.ifhaljastus.ee.

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. 

Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638 

8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee.

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-

miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla trans-

port, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõt-

mised ja mahamärkimised ning santehnilised sise-

tööd. Tel 5850 4300.
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KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

VIIMSI MARKET 
võtab tööle 

koka, koka abilise, müüjaid toidu-
kaupade ja tööstuskaupade osakonda. 

CV saata meiliaadressile jaan@kauper.ee  
või helistada 55 522 069.

KRäKEL REHVITööd

Uued ja kasutatud 
talverehvid

Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535

www.krakelrehvid.ee

Soovid saada autole karterikaitset, haagise-
konksu või kaitserauda? Vajadusel paigaldame 
sõidukile ka vintsi ja lumesaha. Meilt saad oma 
sõiduvahendile vajaliku täienduse. Küsi ja leiame 
sobiva lahenduse. 

OÜ KONESKO AUTOTARVIK
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi
telefon: +372 513 7070, +372 504 5350 
e-mail: info@koneskoauto.ee
www.koneskoauto.ee

“Värvilised sammud teel iseendani“
Julgustavad kunsti töötoad täiskasvanutele

Viimsi kooli suures majas, III korruse ateljees, tuba C316

11.11.2012 kell 11.00–14.00 “Akrüülvärvidega“
15.11.2012 kell 18.30–21.00 “Õlivärvidega“
22.11.2012 kell 18.30–21.00 “Pastellidega“
29.11.2012 kell 18.30–21.00 “Akvarellidega“

Ühe töötoa hind on 20 EUR, kogu sarja hind 70 EUR.
Kõik vajaminevad materjalid on osalejaid ootamas.

Palun kindlasti eelnevalt registreeruda!

e-posti aadressil: ingasule@hot.ee või
telefonil +372 511 9121

www.ingasule.ee

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
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

Nüüd on viimane aeg tellida just Teie soovidele vastav autoelamu 
või haagissuvila järgmiseks hooajaks. Uute autoelamute tarneaeg 
kuni 3–6 kuud. Osa mudeleid on ka laost saadaval. 

ProREXoil OÜ Peterburi tee 47, Tallinn, tel: +372 60 624 60, 
info@dethleffs.ee, www.prorex.ee
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PAKUB TÖÖD

• tublile koristajale 
ilu- ja tervisekeskusesse

• kiirete kätega toateenijale 
• portjeele

Tööaeg graafiku alusel.  

Ettevõte pakub:
• sõbralikku töökollektiivi

• kaasaaegseid töövahendeid
• firmasiseseid soodustusi, häid 

sportimisvõimalusi

Kontakt: 
spatallinn@spatallinn.ee, 

+372 60 61 001

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Aasta lõpuni müügikoha hind 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Alates 17.10 palju uut kaupa, ka jalatseid


