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Lähen uude koolimajja, uljalt ja uudishimulikult! Foto: Kristjan Lepp

Karulaugu koolimaja 
võttis lapsed vastu
1. septembril avas oma 
uksed Karulaugu lasteaed-
algkooli uus õppehoone. 
Vastvalminud majas alustas 
õppetööd 290 õpilast ja 144 
lasteaialast. Uus hoone aitab 
oluliselt vähendada Viimsi 
Kooli töökoormust, kus täna--
vu läks esimesse klassi juba 
170 õpilast.

Õppehoone pidulikul avamisel oli 
kooli avar õu rõõmsaid lapsi täis 
ning koolipere kõrval võisid rahul 
olla ka kõik need, kes maja valmimm
misele keeruliste olude kiuste õla 
alla panid. Avatseremoonial võtsid 
sõna Harju Maavalitsuse Haridusmm
osakonna juhataja asetäitja Enn 
Kasemaa, Viimsi Vallavolikogu 
esimees Aarne Jõgimaa, Viimsi 
vallavanem Haldo Oravas, arenmm
daja E.L.L. Kinnisvara juht Vahur 
Kaska ning ehitaja AS Merko jumm
hatuse esimees Tiit Roben. 

“Me võime vaielda, kas selle 
aasta suvi oli liiga lühike või liimm
ga pikk, aga ühes oleme kindlalt 
kokku leppinud: täna on uue koomm

liaasta esimene hommik. Kahekmm
sateist aastat taasiseseisvumisest 
ja Viimsi valla taasasutamisest on 
paljudele meist pikk aeg. Aga me 
avame kolmandat kooli ja viiendat 
lasteaeda, mis on ehitatud taasisemm
seisvumise järel, iseseisvas Viimsi 
vallas,” ütles vallavanem Haldo 
Oravas. Vallavanem tänas kõiki, 
kes uskusid ja usaldasid. See oli 
meie valla ühine tahe ja eesmärk. 

Sooje sõnu jagus koolirahvale 
kõigil kõnelejatel, vahepaladeks 
sai lastelt kuulda vahvat laulmm
mist. Koolijuht Leelo Tiisvelt ja 
Viimsi lasteaedade juht Margery 
Lilienthal said vallalt kingituseks 
sümboolsed vanaaegsed koolikelmm
lad ning nemad koos algul mainimm
tud meestega lõikasidki uue hoone 
lindi pidulikult läbi. Lapsed läksid 
oma klassidesse ja lasteaiatubamm
desse, külalised asusid majaga 
tutvuma.

Ligi 6200 m2 suuruse netopinmm
naga Karulaugu lasteaedmalgkooli 
projekti autor on Arhitektibüroo 
Emil Urbel OÜ arhitekt Indrek 
Erm. Koolimaja on 3mkorruseline 

ja selles on 14 koduklassi ning 
eraldi muusikam, kunstim ja arvumm
tiklassid. Koolis on oma aula, 
söökla, raamatukogu ja pikapäemm
varühma ruumid ning logopeedi ja 
kooliõe kabinetid. 

Lasteaias on ruumi kuuele 
lasterühmale. Igasse rühma on 
iseseisev sissepääs hoone lõunamm
küljelt avara tuulekoja kaudu, mis 
on varustatud kuivatuskappide, 
jalatsipesuvannide ja tualettidega. 
Kõikidel lasteaiarühmadel on oma 
riietusruum, mänguruum, magamm
misruum, wcmd ja abiruum. Maja 
planeerimisel on arvestatud ka 
liikumispuudega inimestega, seemm
tõttu on hoones lift ja ratastooliga 
liikumiseks vajalikud kaldteed.

“Selle hoone lahenduski jääb 
peegeldama oma ajastut ja mõttemm
laadi: liialdusteta, kokkuhoidlik ja 
funktsionaalne, ja mis kõige tähtmm
sam – väärikas oma lihtsuses,” isemm
loomustas maja Viimsi arhitektist 
vallavanem Haldo Oravas.

Uue koolihoone valmimine ei 
kulgenud ilma raskuste ja vaidlusmm
teta. Tänaseks on ammu selge, et 

mingit kõrget radoonitaset antud 
piirkonnas pole – seda on mõõdemm
tud kuus korda ning radoonitase 
on neli korda madalam kui lubamm
tud norm. Samuti saab mõõtmismm
tulemuste põhjal kinnitada, et ka 
mingit kõrget mürataset seal pole.

Lahendus on leitud ka finants- 
ja omandiküsimustes. Viimsi vald 
koostöös Karulaugu Kinnisvaraga 
töötas välja Haabneeme alevikus 
vastvalminud Karulaugu lastemm
aedmalgkooli väljaostu lahenduse. 
Vallale kuuluv OÜ Viimsi Haldus 
omandab pärast ehituse valmimist 
OÜ Karulaugu Kinnisvara osakud 
ja võtab sellega ühtlasi üle ka ehimm
tuseks võetud laenu. Hariduskompmm
leksi lõplikuks väljaostusummaks 
koos laenu tagasimaksega kujuneb 
ca 240 miljonit krooni.

Aga Viimsis sünnib lapsi aina 
juurde ja juurde ning mõne aasta 
pärast on taas uut kooli vaja. Kuid 
see on mure, mis tegelikult peaks 
meid kõiki kõvasti rõõmustama.

Jüri Leesment

Haabneeme aleviku ja lähiala 
üldplaneeringu eskiislahenduse 
avalik arutelu toimub 28. sep--
tembril algusega kell 16 kultuuri--
keskuse saalis Nelgi tee 1. 

Üldplaneeringu eesmärgiks on aleviku ja 
lähiala üldiste ruumiliste arengusuundade 
määratlemine – piirkonna keskuse asukk
koha ja hoonestamise põhimõtete määkk
ramine, asumit ümbritseva rekreatsiookk
niala kujundamine, endiste tööstusalade 
ümberkujundamise aluste väljatöötamine 
ning ühistranspordi arengusuundade kakk
vandamine. Planeeringu materjalid on 
kättesaadavad www.viimsivald.ee ning 
Viimsi vallamajas.

Pildireportaaz 
1. septembrist: kuidas me 
uut koolihoonet avasime. 
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Kaunis kool 
2009
Harju Maavalitsus kuulutas välja õpilas--
projektide konkursi “Harjumaa kaunis 
kool 2009”, mille eesmärk on arenda--
da õpilaste loovust ning koostöö-
võimet. Maavalitsus ootab kandidaa-
tide projektiraporteid 26. oktoobriks.

Neljandat aastat toimuva õpilasprojekti käigus 
töötavad kooli õpilased välja idee, kuidas muukk
ta oma kooli keskkond loodussõbralikuks, kaukk
niks, isikupäraseks ja isamaalisust väärtustavaks. 
Koostöös kooli juhtkonna, õpetajate, kohaliku 
omavalitsuse ja lastevanematega viivad õpilased 
oma idee ellu ning konkursil osalemiseks vormiskk
tatakse projektiraport toimunud tegevuste kohta. 
Projektiraportis kirjeldatakse projekti tegevusi, 
õppimist tegevuse kaudu, õpilaste initsiatiivi, hukk
vitavate ideede lahendusi praktilises tegevuses, 
samuti uurimustööd õppetegevuses, kasvatuslikk
ke eesmärkide püstitust ja tulemusi ning õpilaste 
hinnanguid toimunu kohta.

Züriisse kuuluvad Harju Maavalitsuse, Harjukk
maa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa Koolijuhtide 
Ühenduse esindajad, kes valivad võitjad välja prokk
jektiraportite ja koolide külastamise põhjal.

Võitjat tunnustatakse sügisel tänuüritusel. Kaks 
parimat projektitööd esitatakse üleriigilisele konkk
kursile “Eesti kaunis kool 2009“.

Eelmise konkursi “Harjumaa kaunis kool 2007“ 
võitis Harmi põhikool. Projekti käigus istutasid 
õpilased taimi, korrastasid lõkkeplatsi, muutsid 
koolisöökla hubasemaks, märkisid kooliõuele vikk
gursõiduraja ning korrastasid parki ja laiendasid 
lipuväljakut. Harmi koolis tähistati tuhkapäeva, 
millega pöörati tähelepanu klassiruumi puhtusekk
le ja korrale, ning Eesti Vabariigi aastapäeva koos 
Johan Pitka juubeliga.

Liikumise “Eesti kaunis kool” algatajaks oli prekk
sident Lennart Meri, kes 11 aastat tagasi kuulutas 
välja kodukaunistamise teemalise kirjandivõistluse. 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
ekposti 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

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas ja 
Jan Trei.

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

Ajalehe järgmine number ilmub 
25. septembril.

VOLIKOGUS TOIMUNUST

Vallavolikogu keskkonnakomisjoni 
esimees Rein Madissoon
Keskkonnakomisjoni tööpõld on lai, ulatudes 
üldistest keskkonna- ja looduskaitseküsimus--
test nii üld- kui ka detailplaneeringuteni, aga 
ka näiteks jäätmeveoni. Mida peate selle voli--
kogu ajal oma komisjoni kõige olulisemateks 
otsusteks ja millised neist on Teie hinnangul 
valla elu kõige enam mõjutanud?

Väga oluliseks pean Viimsi valla mandrimm
osa teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad 
ja rohevõrgustik” menetlust, mis on tänaseks 
päevaks lõpusirgele jõudnud. Nimetatud teemamm
planeeringu eesmärk on välja tuua võimalused 
rohevõrgustiku toimimise tagamiseks, lähtudes 
looduskeskkonnast. See on vajalik ennetamaks 
ja leevendamaks inimtekkelisi mõjusid, et aidamm
ta kaasa keskkonna loodusliku iseregulatsiooni 
säilimisele. Viimane on aluseks bioloogilisele 
mitmekesisusele, mis tagab stabiilse keskkonmm
naseisundi ning hoiab alal inimesele elutähtmm
said keskkonda kujundavaid protsesse (näiteks 
põhjam ja pinnavee teke, õhu puhastumine, keemm
miliste elementide looduslikud ringed). Kokkumm
võtvalt võib öelda, et valla rohestruktuurid on 
olulised nii ökoloogilisest kui ka esteetilisest 
aspektist, tagades vallaelanikele kvaliteetse 
elukeskkonna. Kõnealuse teemaplaneeringuga 
moodustatakse Viimsi poolsaarele täiendavalt 
neli maastikukaitseala.

Missugused on praegu Viimsis Teie valdkon--
nas kõige suuremad valupunktid, mis kiiret 
lahendust vajaksid?

Hetkel ei ole Viimsis selliseid kriitilisi valumm
punkte, mis vajaksid kiiret lahendust. Meile on 
teada kitsaskohad ning nende lahendamisega temm
geletakse aktiivselt. Näiteks joogivee kvaliteedi 

parandamiseks käivad ettevalmistustööd veepumm
hastusjaama rajamiseks, mis tulevikus hakkab 
teenindama kogu valla mandriosa. Käivad ka 
ehitustööd ühiskanalisatsiooni ja mvee torustike 
paigaldamiseks. Samuti on Muuga sadamasmm
se paigaldatud seirejaamad välisõhu kvaliteedi 
hindamiseks ning välja on töötatud teavitussüsmm
teem, mis annab märku, kui õhusaaste hakkab 
lähenema piirväärtusele või juba ületab lubatud 
piirväärtusi. 

Kas on projekte, mis pole keskkonnakomis--
joni heakskiitu saanud ja seetõttu seisma jää--
nud?

Kindlasti on selliseid, mis on seisma jäänud, 
kuid on ka selliseid, mis on vajanud täiendamm
mist. Keskkonnakomisjoni ülesanne on jälgida, 
et projektide realiseerumisel oleks negatiivne 
mõju ümbritsevale keskkonnale minimaalne. 

Kuidas hindate jäätmemajanduse ja prügi--
veo olukorda vallas?

Hindan Viimsi valla jäätmemajandust toimm
mivaks. Viimsis on korraldatud jäätmevedu 
rakendatud alates veebruarist 2007. Käesoleval 
sügisel valmistame ette uue konkursi ja alates 
1. veebruarist 2010 algab korraldatud jäätmeveo 
teine periood. Jäätmeveoga on hõlmatud enamm
mik jäätmevaldajaid ja register täieneb pidevalt. 
Palju poleemikat on tekitanud klientides jäätmm
meveost vabastamise teema. Seni on vallavalitmm
sus võimaldanud suvilaomanikele jäätmeveost 
vabastuse talveperioodil. Järgmise konkursi 
raames kavatseme vabastamise tingimused 
üle vaadata ja muuta süsteemi paindlikumaks, 
seda koostöös jäätmeveofirmaga. Viimsis on 
avatud kolm jäätmejaama, sellest kaks saartel 
– Pranglil ja Naissaarel. Valla usaldusväärseks 
koostööpartneriks on olnud Viimsis tegutsev 
jäätmekäitlusettevõte Utileek, kellele langes ka 
põhivastutus jäätmeteveo korraldamisel Teeme 
Ära 2008 koristustalgutel.  
Välja on antud ka kaks voldikut, kus on elanimm
kele selgitatud jäätmete sortimise ja kogumise 
põhimõtteid. Avalikku ruumi on paigaldatud 
pakendikonteinereid koostöös ETO ja Eesti Pamm
kendiringlusega.

Milliseid ettevõtteid ei tohiks Teie arvates 
Viimsisse lubada, ning teiselt poolt – millised 
ettevõtted ja arendusprojektid oleksid siin 
vägagi teretulnud?

Pooldan Viimsi valla mandriosa üldplaneemm
ringu teemaplaneeringus “Viimsi valla üldiste 
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põmm
himõtted“ välja toodud seisukohti, mille kohamm
selt keskkonnaprobleemide tekke vältimiseks 
elamualadel ei ole Viimsi valda lubatud rajada 
keemiatööstust ja keemia terminale vm ettevõtmm
teid, millega kaasneb õhusaaste, vibratsioon, 
lõhn, kõrge keskkonnarisk või muu keskkonnamm
probleem. Samuti ei ole lubatud nafta ega muumm
de kütuste käitlemisega seotud terminale vms 
ehitisi rajada väljapoole Muuga sadama piirkonmm
da ja AS Milstrand territooriumit. Teretulnud on 
Viimsisse sobivad elukeskkonda mittekahjustamm
vad lisaväärtust loovad ettevõtted.  

Samas puudub Viimsis kaasajale vastav kaumm
bandusm, ärim ja meelelahutuskeskus. Kahjuks 
peame käima Tallinnas sisseoste tegemas ja 
meelt lahutamas.

Kuidas hindate laiemalt praeguse vallavoli--
kogu tööd – suhteid nii koalitsiooni sees kui 
ka opositsiooniga?

Minu teada on see ainus koalitsioon, mis 
on püsinud võimul terve valimistsükli. See 

on kindlasti üks näitaja. Demokraatlikus 
ühiskonnas on opositsioonil täita oma roll. 
Minu komisjon koosneb poliitikutest ja 
spetsialistidest. Opositsiooni esindab A. H. 
Lindemann, kes minu arust on teinud väga 
head tööd. Kasutangi juhust ning tänan kõiki 
komisjoni liikmeid, kes oma vabast ajast on osamm
lenud komisjoni töös ja aidanud luua olulistes 
keskkonnaalastes küsimustes vallavalituse 
jaoks seisukohti. Keskkonnakomisjoni 
otsused on vallavalitsusele  soovitusmm
liku iseloomuga, kuid enamus meie 
tehtud otsuseid on vallavalitsus ka 
aktsepteerinud.  

Aga koostöö vallavalitsusega?
Koostöö on olnud hea. Nagu 

mainisin, on vallavalitsus meie 
otsuseid arvestanud. Samas 
sõltub meie otsuste kvaliteet 
informatsioonist, mida meile 
iga teema juures jagavad erimm
nevad valla ametnikud, oma 
ala tundvad spetsialistid. 
Enamus keskkonnakomismm
jonis arutusel olnud teemm
mad jõuavad lauale valla 
maam ja planeerimisameti 
ning keskkonnaameti kaumm
du. Koostöö nende kahe 
ametiga on olnud väga 
hea.  

Nüüd, nagu 
ikka, isik--
likumaks. 
Olete pärit 
Väike-Maarjast, ent kui kaua Viimsiga seo--
tud ja kuidas siia sattunud? Minu andmetel 
olete õppinud üsna erinevaid asju, nii aian--
dust kui rahvusvahelist ärijuhtimist. Milline 
on olnud tööalane teekond, mis on praegu 
põhitegevus?

Jah, olen sündinud LäänemVirumaal Väikem 
Maarjas, kuid peale põhikooli lõpetamist suunmm
dusin õppima aiandusagronoomiat Räpinasse. 
Loomulik jätk oli Eesti Põllumajandusülikool 
Tartus, kus jätkasin, olles käinud vahepeal nõumm
kogude armees, kõrgemal tasemel agronoomia 
õpinguid. Paraku nõukogude aeg sai otsa ja põlmm
lumajandus vajus madalseisu ning nõudlus agmm

ronoomide järele vähenes. Olin edukalt läbinud 
4 kursust, kui otsustasin 1990. aastal ülikooli 
pooleli jätta. Üheks põhjuseks oli ka 1989. aasta 
lõpus kolimine Viimsisse ja pere loomine siin. 
Sellest hetkest olen sisuliselt olnud ettevõtja. 
Mingil hetkel tekkis vajadus ennast ettevõtluses 
täiendada ja 1998. aastal asusin õppima Eesti 
Kõrgemasse Kommertskooli rahvusvahelist ärimm
juhtimist. Töö ja pere kõrvalt õppida polnud just 
lihtne, kuid lõputöö sai 2004. aastal kaitstud. 
Peres kasvab tütar ja poeg.

Küsis 
Jüri Leesment

Viimsi valla aasta-
toetus pensionäridele 
Viimsi Vallavolikogu septembrikuu iskk

tungil (15. september) otsustatakse 

2009. aastal Viimsi valla pensionä--

ridele makstava ühekordse toetuse 

tingimused ja kord. Järgmises Viimsi 

Teatajas ilmub info vastuvõetud korra 

ja toetuse taotlemise kohta. 

 Viimsi valla

sotsiaal- ja tervishoiuamet

Detailplaneeringu 
avalik välajapanek
22.09–06.10.2009 tööpäevadel k 8.30 

–17 (esmaspäeviti k 18kni ja reedeti k 

16kni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 

1) avalikul väljapanekul Pringi küla 

maaüksuse Mälestuskirik detailpla--

neering. Planeeritava ala suurus on 

ca 1 ha ja asub Rohuneeme tee ääres 

ning piirneb Rohuneeme tee 55A, 57, 

57B, Kingu IV kinnistutega. Planeerinkk

gu eesmärgiks on ehitusõiguse määkk

ramine kaldakindlustuse, abihoone ja 

paadi vettelaskmisraja ehitamiseks.
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Huvi tekitav aukudega karp
Tänavu kevadel kaitses 
Martin Traksmann Talinna 
Tehnikakõrgkoolis 
Arhitektuuri ja linna
planeerimise teadus-
konnas bakalaureusetöö 
“Raamatukogu / meedia--
teek“, mis on projektee--
ritud Viimsi Raamatukogu 
vajadusi arvestades.

Lõputöö koostamisel lähtus 
autor Viimsi Raamatukogu 
andmetest ja infotehnoloogia 
arengust tulenevatest uutest 
funktsioonidest, mida peab 
peegeldama ühe kaasaegse raamm
matukogu arhitektuurne vorm.

Kui hetkel kasutatakse 
Viimsi Raamatukogus privaatmm
sete kasutajakohtade nappuse 
tõttu peamiselt laenutusteemm
nust, siis allpool kirjeldatavas 
raamatukogus / meediateegis 
võib näha raamatukogu kui 
puhkem ja vabaajakeskust, mis 
kutsub inimesi kasulikult aega 
veetma.

Raamatukogu / meediamm
teek on kavandatud Randvere 
tee 6 kinnistule, Viimsi Kooli 
ja Viimsi Kaubanduskeskuse 
vahele. Hoone arhitektuurseks 
kontseptsiooniks on raamatumm
riiul. Hoone mahud asetsevad 
nagu raamatud riiulil. Põhirõhk 
on kaasaegsel ideoloogial, kus 
klient jõuab sujuvalt ühest temm
gevusest, teemast või kogust 
teise. Hoone arhitektuurset 
mahtu toetavana on planeerimm
tud ka välisruum. Hooneesine 
väljak on paik, kus koguneda, 
aeg maha võtta ja siseneda 
võrratusse raamatute ja meemm
diamaailma.

Hoonel on neli korrust, 
mida iseloomustavad järgmimm
sed märksõnad:

0. korrus: autom ja jalgrattamm
parkla;

1. korrus: perioodikaväljamm
anded, arvutitöökohad, lastemm
kirjandus, köitekoda, kohvik;

2. korrus: ilukirjandus, grumm
pitöökabiin nt luuleõhtuteks, 
palju mõnusalt olemise ruumi, 
efektse disainiga infokapslid 
helim ja videosalvestiste kuulamm
miseks ning vaatamiseks;

3. korrus: teadmiskirjandus, 
personali tööruumid;

4. korrus: kinosaal 99mle 
filmisõbrale ja väiksem mul-m
tifunktsionaalne kinosaal, lamm
vaga konverentsiruum 50mle 
inimesele, omaette üksuse 

moodustab helistuudio, milles 
on mitu salvestuskabiini.

Projektiga on võimalik lämm
hemalt tutvuda internetiaadresmm
sil www.viimsiraamatukogu.ee, 
valides sealt rubriigi “raamatumm
kogust” ning selle alamrubriigi 
“tulevikuvisioon”.

Läbi maja kõrgub suurmm
sugune ja külastajaile üllamm
tusmomenti pakkuv aatrium. 
Kolmandal korrusel viskub üle 
aatriumi sild, mis ühendab raamm
matukogu ühtseks liikuvaks 
ruumiks. Aatriumi lae all ripub 
grupitöökabinet, mida peale 
valvelauast möödumist on võimm
malik lifti abil erandjuhtudel 
kasutada ka siis, kui ülejäänud 
raamatukogu on juba suletud.

Üheks atraktiivsemaks lamm
henduseks on lastekirjanduse 
osakond, mis on riiulite abil 
kujundatud huvitavaks labümm
rindiks. Sealsetes erinevates 
teemapesades saab uurida 
meelepäraseid raamatuid ning 

pisipõnnidel on võimalik teemm
masid vahetada mõnest vastamm
vast riiuliavast läbi pugedes. 
Ürituste tarvis asuvad lastekirmm
janduse alal ka kaks omavahel 
ühendatavat ruumi, üks suuremm
matele ja teine väikesematele 
lastele.

Ökonoomsuse seisukohast 
on oluline, et hoone välispind 
on kaetud mustade kiltkivimm
plaatidega, mis salvestavad 
päikeseenergiat elektrienermm
giaks.

Praeguse asukohaga Viimmm
si Raamatukogu jääb vanamm
dekodu varju. Raamatukogu 
asukoht nt Randvere teel oleks 
ideaalne, et inspireerida tänamm
seid ja tulevasi põlvkondi aremm
nema, õppima, uurima. Raamm
matukogu / meediateegi põnev 
arhitektuurikeel peaks olema 
külastusel lisaväärtuseks ja 
külastamist soodustav. Raamamm
tukogu oma kindla ja turvalise 
keskkonnaga võiks olla peale 

kodu ja töökoha kolmas koht, 
kuhu tulla.

Lõpetuseks mõned nopped 
Viimsi Teataja 8. mai numbri 
noorterubriigist, mis vahendas 
Viimsi Noortevolikogu poolt 
korraldatud interneti küsitluse 
tulemusi. Küsitluse käigus sai 
esitada ka ettepanekuid, mida 
vald saaks noortele pakkuda, 
et neil oleks Viimsis hea elada. 
Pakutud ideedest moodustasid 
valdava osa vaba aja veetmimm
se kohad. Seejuures ei peeta 
silmas huvikoole, vaid kohti, 
kus ise oma tegevusi harrasmm
tada, olgu nendeks siis filmide 
vaatamine, kaardimäng vms. 
Praegune noortekeskus tundub 
noortele kitsana ning ka selle 
asukohta ei peeta soodsaks. 
Seega miks mitte kaaluda tumm
levikus parematel aegadel ühe 
vahva ja vajaliku raamatukomm
gu / meediateegi rajamist. See 
võiks kujuneda kohaliku elu 
tukslevaks sõlmeks, kuhu on 
asja nii lapsel, noorel, täiskasmm
vanul kui ka vanavanemail.

M. Traksmanni 
bakalaureusetöö põhjal 

kirjutanud
Kristiina Puura

Viimsi Raamatukogu

Viimsi Raamatukogu 
aadressil Kesk tee 1 on 
alates septembrist avakk
tud tavapärastel aegadel:
E, K, R k 10–17; T, N k 
10–19; L k 10–15. 

Olete oodatud!

Mustade plaatidega kaetud raamatukoguhoones kõrgub aatrium.

Pranglil on nüüd 
WiFi levi
6. septembril avati Prangli saarte muuseumis 
avalik WiFi-ga varustatud internetipunkt.

Juba kaks aastat tagasi tekkk
kis mõte, et Prangli saarel 
võiks olla avatud avalik kiire 
WiFikühendusega ala, kus nii 
saare elanikud kui ka Prangli 
külalised saaksid seda kasukk
tada oma äranägemise järgi 
pangatehinguteks, maksete 

maksmiseks või internetis surfamiseks.
Idee sai ka saareelanikelt väga head vastukaja ja nii saikk

gi otsitud programm ning sel kevadel koostatud projekt, mis 
esitati Harju Maavalitsusse EASki kohaliku omaalgatuse progkk
rammi, kust projekt sai ka rahastuse. Omafinantseeringu leikk
dis Prangli saare talurahvamuuseumi selts oma eelarvelistest 
vahenditest.

Pärast lepingute allkirjastamist rahastajaga sai kohe sõlmikk
tud leping Radionet OÜkga, kes seejärel paigaldas ka vastavad 
traadita interneti (WiFi) leviks vajalikud seadmed. Paigaldatud 
seadmed on veidi võimsamad kui tavakodukasutaja omad, 
kuna Prangli saare talurahvamuuseumi seltsil on kavas tulekk
vikus korraldada koolitusi, seminare jm üritusi, kus läheb vaja 
suurema võimsusega internetti.

Carmen Ott

Taasiseseisvumis-
päev Pranglil 
20. augustil toimus Prangli saarel Ülesaare 
kiigeplatsil Eesti Vabariigi Taasiseseisvumis-
päeva kontsert, kus esines EV piirivalveorkester 
koos Vello Orumetsaga. 

Ürituse avasõnad ütles Viimkk
si vallavanem Haldo Oravas. 
Kunagi varem pole Prangli 
saarel taasiseseisvumispäeva 
tähistatud, kuid loodame, et 
see üritus pani alguse pikale 
traditsioonile. Rahastas Eesti 
Kultuurkapital ja Viimsi Vallakk

valitsus – palju tänu kõigile!
Prangli saare rahvamaja

Kammerkoor 
avab oma hooaja 
Viimsis
Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK) alustab 
sel sügisel oma 28. hooaega. Ühe avakontserdi 
kingib koor Daniel Reussi käe all Viimsi valla 
rahvale – 12. septembril algusega 18 esinetakse 
Püha Jaakobi kirikus. 

Selle meeldiva esinemispaikk
ga avastas kammerkoor ülek
eelmisel kevadel, mil siin 
anti kontsert eesti koorimuukk
sika paremikuga. 

Sel laupäeval on kavas 
kuulsa saksa romantiku Felix 
Mendelssohni ning armastakk

tud eesti helilooja Cyrillus Kreegi vaimulik koorimuusika.
Dirigent Daniel Reuss on põiminud Mendelssohni ja Kreegi 

loomingut, kuna ta näeb hingesugulust nende kahe helilooja 
vahel. “Mõlemad heliloojad on suured meistrid, kes oskavad 
kirjutada vaimustavat muusikat just koorile. Neile mõlemale 
on iseloomulik väga kaunis helikeel ning põnev ja tundlik harkk
moonia,” põhjendab repertuaarivalikut Reuss. 

Samad teosed kõlasid eelmisel hooajal erinevates Euroopa 
esinemispaikades – kuulsas Viini kontserdimajas ning festivalikk
del Saksamaal, Itaalias ja Prantsusmaal, äratades kõikjal tähekk
lepanu ja pälvides kiitust. EFKkd hinnatakse maailmas eelkõikk
ge koorile omase unikaalse kõla tõttu, milles leidub soojust, 
ekspressiivsust ja emotsionaalsust. Daniel Reussi, kes alustab 
teist hooaega EFK peadirigendina, kiidavad kriitikud aga värskk
ke lähenemise ja elavate tõlgenduste eest. Peatselt ootabki 
ees Sveitsi tuur, kus muu hulgas on kavas ka Mendelssohni 
teosed. 

Kontsert on tasuta!
Anneli Ivaste

MTÜ Muusikasõprade Selts 
alustab septembrikuus 
kontserdisarja “Kammer--
muusika mõisakoolides“ 
teist hooaega. Avakont--
sert toimub Viimsis. 

Septembris 2008 käivitunud 
sarja eesmärk oli klassikalise 
muusika regulaarne esitamine 
ja tutvustamine maapiirkonmm
dade kaunites mõisakoolides, 
et elavdada muusikaelu välmm
jaspool linnu ning kasvatada 

noorte seas klassikalise muumm
sika publikut. Kontserdid toimm
musid neljakümnes mõisas üle 
Eesti ning said sooja vastuvõtu 
osaliseks. 

Uuel hooajal jätkame koosm
tööd enamiku mõisakoolidega, 
lisandub ka uusi partnereid. 
Harjumaal avab uue hooaja 
pianist Diana Liiv kavaga 
“Ballett klaveril. Romeo, Julia 
ja Petruška”. Kontsert toimub 
muusikapäeval, 1. oktoobril 
algusega kell 13 Viimsi Laimm

doneri mõisas (Eesti Sõjamm
muuseumis). Kaastegevad on 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
tantsutudengid. 

Kontserdil kõlavad katmm
ked kahe XX sajandi suurkumm
ju – Sergei Prokofjevi ja Igor 
Stravinski – ballettidest

Klaveripalade vahele on 
pikitud ka jutt ning muusikaga 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
tantsutudengite lavastus, mis 
toob eredalt välja erinevaid 
meeleolusid muusikas. 

Pianist Diana Liiv on esimm
nenud solisti ja kammermuumm
sikuna Eestis, Leedus, Rootsis, 
USAms ja Soomes. Ta on esinemm
nud ka orkestrisolistina (Longy 
Sümfooniaorkestriga Bostonis 
ja Kaunase Sümfooniaorkestmm
riga). 2009 võitis Diana Liiv 
Kuhmo Kammermuusika fesmm
tivali kursustel Schumanni klamm
verikvinteti esituse eest Kees 
Wiebenga auhinna.

Kadri-Ann Sumera

Laidoneri mõisas kõlab kammermuusika

v
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Viimsi valla sisebussiliinide 
sõiduplaanide muudatustest

Alates 1. septembrist muutusid vallasiseste bussiliinide sõiduplaanid, 
tingituna tehnorajatiste ehitustöödest Luhaääre teel, ning osaliselt ka sõi--
dumarsruudid, tingituna samuti ehitustöödest ja ka liini V1k pikendamisest 
Kelvingist Lännemäe teeni. 

Bussiliin V1 Haabneeme – Rohuneeme: muutus sõiduplaan.
Bussiliin V1k Haabneeme – Kelvingi – Leppneeme (peatus Lännemäe tee): pikendati paljude 
Lännemäe piirkonna elanike palvel Kelvingist Lännemäe teeni, täpne sõidumarsruut on toodud 
plaanil ning seetõttu muutus ka sõiduplaan.
Bussiliin V2 Haabneeme – Tammneeme (Mehise peatuseni) – Hansunõmme: seoses Luhaääre teel 
toimuvate veek ja kanalisatsiooni trasside ehitusega ei läbi Kiigemäe ja Leppneeme teed, vaid 
pöördub Mehise peatusest Randvere teele. Liinil uus sõiduplaan.  
Bussiliin V�   Haabneeme – Viimsi – Soosepa: muutus sõiduplaan.
Bussiliin V4 Haabneeme – Tammneeme – Hansunõmme – Muuga – Mähe: muutus sõidumarsruut 
ja kplaan.
Busiiliin V5  Haabneeme – Leppneeme (Luhaääre peatuseni): on ajutine liin kuni ehitustööde 
lõppemiseni Luhaääre teel oktoobrikuus.

Luhaääre teel ehitustööde lõppemisel oktoobris muutuvad taas kõikide liinide sõiduplaanid. 
Täpsem info sõiduplaanide kohta on bussipeatustes ja internetis (MTÜ Harjumaa Ühistranspordikk
keskus).

Kommunaal- ja heakorraamet

Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teema-
planeeringu “Viimsi valla teedevõrgustik, sõidu- ja kergliiklusteed” (teema--
planeering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikus--
tamisest ja avalikust arutelust. 

Teemaplaneeringu eesmärk on Viimsi valla teedevõrgu, kergliiklusteede, parkimise 
ja ühistranspordi planeerimise üldiste põhimõtete kujundamine. Liiklejatele soodkk
sate ühenduste loomine, eluk ja töökohtade, spordik ja puhkekohtade, elukoha ja 
piirkonnakeskuse ning alevike ja külade vahel. Sõiduteede, kergliiklusteede ja reikk
sijate rööbastranspordi trasseeringu asukohtade määramine. Põhiliste tehnovõrkk
kudek ja rajatiste asukohtade määramine. Liiklusvoogude ratsionaalse jagunemise 
kohaldamine teedevõrgul ning ühistranspordi liikide, marsruutide ja terminaalide 
asukohtade selgitamine. Valla siseteede planeerimisel lähtuda ühtlase koormamise 
printsiibist. Valla teedevõrgu arengusuundade täpsustamine valla üldplaneeringust 
ja arengukavast lähtuvalt. Teedevõrgu toimimise tingimuste selgitamine ning uute 
teede rajamise võimaluste ettenägemine. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise käigus ei näe KSH 
töögrupp piiriülese mõju esinemist.

Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu ning koostamise 
korraldaja on Viimsi Vallavalitsus (mõlema aadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Viimsi vald; kontaktisik Harri Lugu, tel 606 6861, ekpost harri@viimsivv.ee). Teemakk
planeeringu koostaja on KkProjekt AS (aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn; kontaktisik 
Liina Lipre, tel 626 4167, ekpost liina.lipre@kprojekt.ee). KSH koostamise korraldaja 
on Viimsi Vallavalitsus (kontaktisik Eleri Riks, tel 606 6851, ekpost eleri@viimsivv.ee). 
KSH koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (aadress Pärnu mnt 27, 10141 Tallinn; kontaktkk
isik Triinu Jürmann, tel 617 7698, ekpost triinu@hendrikson.ee).

Teemaplaneeringu materjalide ning KSH aruandega on võimalik tutvuda ajavahekk
mikus 17.09.–07.10.2009 tööpäevadel tööajal Viimsi Vallavalitsuses ning elektroonikk
liselt koduleheküljel www.viimsivald.ee. KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult 
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 17.09.–07.10.2009 elektroonikk
liselt aadressile info@viimsivv.ee ning paberkandjal aadressile Viimsi Vallavalitsus, 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.  

KSH aruande avalik arutelu toimub 12.10.2009 algusega kell 16 Viimsi Vallavalitkk
suses.

Turvalisuspäeval anti Viimsi 
valla elanikele asjalikke nõumm
andeid tuleohutusest, esmamm
abist, liiklusturvalisusest ning 
koduse vara kaitsest. 

Viimsi turvalisuspäeval 
osalejate ring oli lai: Põhja 
Politseiprefektuuri Ida pomm
litseiosakond, Tallinna Kiirmm
abi, Eesti Riiklik Päästeamet, 
Viimsi valla korrakaitse formm
meering, MTÜ Eesti Naabrimm
valve, turvaettevõtted G4S ja 
KmGrupp, GSM valve, Ohvrimm
abi ning valla kommunaalmja 
heakorraamet.

Lisaks esinesid turvamm
lisuspäeval Indrek Raadik 
(Tuberkuloited artist), ansammm
bel Kaja, Viimsi Kooli noorte 
laulum ja tantsutrupid, River 
Island tantsutrupp, Viimsi 
Rahvamaja ansambel ja Omamm
tsirkuse noored artistid. Meelt 
lahutasid Lõvi Leo ja Päästemm
koer Nublu.

Turvalisuspäeva avas Eesti 
Vabariigi siseminister Marko 
Pomerants. Minister rõhutas 
oma avakõnes, et kodanikumm
ühiskonnas algab turvalisus 
eelkõige meist endist ja oma 
hoiakutest kogukonna liikmemm
te vastu. Turvalise riigi, komm
gukonna ja kodu saab tagada 
vaid politsei, päästeameti, kiirmm
abi, omavalitsuste ja kodanike 
vahelises koostöös.

Vallaelanikel oli võimalik 
turvalisuspäeval tutvuda rohkemm
te operatiivteenistuse autodega 
ja tehnikaga. Turvalisuspäeval 
sõlmiti Põhja Politseiprefekmm
tuuri, MTÜ Eesti Naabrivalve, 
Viimsi Vallavalitsuse ja loomm
dud Heldri naabrivalvesektori 
vahel koostööleping. Heldri 
naabrivalve sektor on juba 13. 
naabrivalve sektor Viimsi valmm
las. 

Isiklikult loodan, et üritus 
oli huvitav ning kogukonna 
turvateadlikkust tõstev. Samuti 
tänan väga kõiki turvalisusmm
päeval osalenud inimesi, kes 
andsid oma panuse ürituse toimm
mumiseks. 

Loodame turvalisuspäevast 
välja kujundada igamaastase 
traditsionaalse ning meeldemm
jääva ürituse vallas.

Toimus kolmas 
Viimsi turvalisuspäev
Laupäeval, 29. augustil toimus Viimsi valla elanikele suunatud kogupereüritus –  
turvalisuspäev.

Jan Trei
SA Viimsi 
Kodanikukk
kaitse Fondi 
nõukogu 
esimees

Hoolimata väikestest vihmasabinatest tuli rahvast kokku arvukalt.

Turvalisuspäeval toimus ka Heldri naabrivalvepiirkonna lepingu 
allkirjastamine.

Turavlisuspäeva avas sise-
minister Marko Pomerants.

Esinejate hulgas oli ka Summer.
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1. september uues majas

p Koolikella helistavad Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja lasteaedade juht Margery Lilienthal, toeks vallavanem Haldo Oravas, volikogu esimees Aarne Jõgimaa ning Harju Maavalitsuse Haridusosakonna 
juhataja asetäitja Enn Kasemaa. Fotod Kristjan Lepp 

u Viimsi poisid on lahedad 
laulumehed.

q Uue maja uksed on lahti, lapsed 
astuvad sisse.

p Söök maitseb lasteaias hästi.

u Rõõmsavärviline mängutuba 
lasteaias.

p Kõik on valmis. Kohe algab 
õppehoone avamine.

t Külalised maja uudistamas.

q Valla haridusjuht Kadi Bruus 
selgitab midagi Mari-Ann Kelamile ja 
Leelo Tiisveltile.



6 11. september 2009

RANNARAHVA TÄIKA
“SÜGISÕHTUTE KAASLASED”

19. Septembril kell 10.00-15.00

RANNARAHVA MUUSEUMIS
Nurme tee 3, Viimsi 

MMMMMMüüüüüüüügggiiilll:::

Kohale toob kesklinnast liinitakso Nr 260, 
Haabneeme keskusest liinitaksod V1 ja V1k.

INFO JA MÜÜJATE REGISTREERIMINE 
riina@viimsiald.ee, www.viimsimuuseumid.ee 

19. septembril k 10–15 
toimub Rannarahva 
Muuseumis järje-kordne 
Rannarahva täika, 
mille alapealkiri on 
“Sügisõhtute kaaslased“. 

Seekordne täika on pühen-
datud tarkusekuule ja pikka-
dele sügisõhtutele. Müügis 
on raamatud, muusika,  lmid 
ning kollektsionääridele huvi-
pakkuv kraam – kommipabe-
ritest tinasõduriteni. Müüki on 
oodatud kõik raamatud,  lmid 
ja muusika, mis koduriiulitel 
juba tolmukihi alla hakkab 
mattuma. Kindlasti leidub 
keegi, kellele saad heameelt 
teha endale ehk juba tüütavaks 
muutunud muusikaga – olgu 

Raamatu-, muusika- ja  lmilaat
see siis kassetil, cd-plaadil või 
hoopis vanal armsal vinüülil. 
Lapsepõlves kogutud margid 
ja kommipaberid leiavad tänu-
väärse uue omaniku ja  lmid, 
mis endal sadu kordi vaadatud, 
saab uuemate vastu vahetatud. 
Kohal on ka mitmed auto-
rid, kes tutvustavad oma uusi 
raamatuid. Avatud on hubane 
koduste hõrgutiste kohvik.

Ilusa ilma korral toimub 
Rannarahva täika traditsioo-
niliselt Rannarahva Muuseumi 
õuel (Viimsi, Pringi, Nurme 
tee 3), halva ilma korral 
muuseumi ruumides.  Müüja-
tel palume end eelnevalt 
registreerida meiliaadressil 
riina@viimsivald.ee või tele-
fonil 50 94 272, infor-

matsiooni saab ka 
muuseumi kodulehelt 
www.viimsimuuseumid.ee. 
Kohatasu on nagu alati 25 
krooni, lastelt kohatasu ei 
võeta.

Registreeruda saab juba ka 
oktoobri-, novembri- ja det-
sembrikuu täikadele:

17. oktoober – “Potid, 
pannid ja portselan“,  nõude-
laat;

21. november – “Pühade-
eelne suurpuhastus“, kõik 
müügiks;

12. detsember –  Jõululaat, 
müügil kohalike käsitöö-
meistrite toodang, kingitused, 
jõuluehted.

Kohtumiseni täikal!
Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumis 
on koostamisel näitus 
kalavõrkudest.

Sellega seoses teeme üles-
kutse kohalikele randlastele: 
vaadake üle oma lakapealsed 
– seal võib olla veel vanaisade 
võrke, mida näitusele üles 
panna.

Koostamisel oleva näitu-
sega “Võrgu ilu” tutvustab 
muuseum vanu kalavõrke ja 
võrguga seonduvat uuest vaate-
nurgast. Külastajale avaneb 
võrgu elutsükkel, alates võrgu 
valmistamisest kuni vana 
võrguräbala vaibaks tege-
miseni. Lisaks võrkudele eks-

Muuseum vajab võrke
poneeritakse võrgulina, uju-
keid, kuppe, raskuskive ja 
kõike muud, mis võrgu juurde 
kuulus. Näitust toetab foto-
näitus “Rannarahva pildial-
bum enne 1940“, mida sep-
tembrikuus uuendatakse ja 
mis keskendub võrguga seotud 
fotodele.

Näitus “Võrgu ilu“ on 
Rannarahva Muuseumis külas-
tajatele avatud 24. septembrist 
2009 kuni 23. jaanuarini 2010. 
Näitusel eksponeeritakse mitu-
kümmend sel suvel Viimsist ja 
teistest Eestimaa rannaküladest 
kogutud võrku, üle 100 aasta 
vanuseid haruldasemaid võrke 
muuseumikogudest, sadu 

võrguujukeid ja võrguraskusi. 
Näitust ilmestavad ka suured 
panoraamfotod rannaelu kohta. 
Sel sügisel peaks iga muuseumi-
külastaja küll selgeks saama, 
mis asi see võrk on ja mis 
toiminguid temaga tehti.

Oleme väga tänulikud kõi-
gile, kes on pööningult leidnud 
ning annetanud muuseumile 
vanu ja huvitavaid võrke. 
Siiski on veel palju erinevaid 
võrgumudeleid (nii värvuse, 
ujuki kui ka raskusetüübi 
poolest), mida muuseumil ei 
ole. Kes teab, et tal on võrke, 
kuppe, poisid vmt, võtke 
muuseumiga ühendust.

Rannarahva Muuseum

29. augusti õhtul kell 
pool kümme süüdati 
Eesti randades lõkked, 
et tähistada Muinas-
tulede ööd.

Esmakordselt saavutas kaunis 
tradit-sioon üle-eestilise mõõt-
me, kus randadesse kogunes 

Muinastulede öö tõi randadesse kümneid 
tuhandeid inimesi

Kingu talu õuel toimunud tantsuetendus “Omaenese ukseni“.

kümneid tuhan-deid inimesi ja 
läideti tuhandeid tulesid. Mere 
äärde tulnud näitasid veenvalt, 
et eestlased on rannarahvas ja 
meri ühendab meid kõiki.

Rannarahva Koda ja veebi-
portaal Mereblog kutsusid 
inimesi üles süütama randa-
des märgutuled nagu seda 

tehti juba aastasadu tagasi. 
Muinasajal kasutati mere ääres 
märgutulesid meremeestele 
tee näitamiseks ohutusse sada-
masse või randa. Märgutulesid 
kasutati ka valvesüsteemis 
hoiatuste ja muude sõnumite 
edastamiseks avamerelt kuni 
sisemaani välja, tulede eest 

hoolitsemine oli juba viikingite 
ajal rannakogukondade kohus-
tus. Kaasaegsete muinas-
tulede traditsioon sai alguse 
1990ndate alguses Soomes ja 
juba peaaegu 20 aastat süttivad 
kõikjal Läänemere ääres au-
gustikuu viimase laupäeva 
hilisõhtul lõkked ja tulukesed, 
et näidata mererahva ühtsust 
ning tuletada meelde meie 
ajalugu ja kultuuripärandit. 
Tuled süüdatakse ka nende 
mälestuseks, kes igaveseks 
merele jäänud.

Eesmärk, et sel õhtul 
igas mereäärses kohas oleks 
näha vähemalt kaks lõket, 
sai peaaegu teoks. Kindlasti 
süüdati sel õhtul randades 
üle tuhande lõkke ja üle 
kümne tuhande küünla või 
tõrviku. Ainuüksi Viimsi 
Vabaõhumuuseumi juures oli 
vähemalt paar tuhat inimest. 
Vabaõhumuuseumis algas 
õhtu Anu Ruusma improvi-
satsioonilise tantsuetendusega 
“Omaenese ukseni“. Pärast 
etendust juhatas Raul Meel 
sisse õhtu põhiosa – muinas-

tuled. „Meie tuled on erilised, 
rahulikud, vaiksed, madalad, 
mõtlikud. Erilised ka selle-
pärast, et lõkkematerjal on 
kohalike inimeste annetatud. 
Erilised sellepärast, et need on 
meie, viimsilaste, oma lõkked,“ 
rääkis tulekontseptsiooni autor 
Raul Meel. Tõrvikuhoidjate 
järel suunduti randa, kus süt-
tisid 6 rannalõket ja kõige 
lõpuks suur lõke muuseumi 
lõkkeplatsil. Vaikse muusika 
saatel vaadati ja kohendati 
lõkketuld, süüdati sadu küün-
laid ja väiksemaid tulukesi.

Muuseumi naabruses, 
Pringi sadamas toimus aga 
midagi sootuks tavatut. Sukel-
dumisklubi Livehouse korral-
das seal lõkkevalgel öösukel-
dumist. Oma tule viisid nad 
kuunaril Blue Sirius isegi 
Miiduranna sadama läheduses 
asuvale reidikaile, kus lõkke 
süttimist otse merel olid 
tervitamas paljud teisedki 
jahid ja kaatrid. 

Rannarahva Koja tuletoim-
konna poolt tänan kõiki, kes 
leidsid sel õhtul tee mere 

äärde. Muuseumi poolt tänan 
viimsilasi, kes olid lahkesti 
nõus loovutama muinastulede 
jaoks lõkkematerjali. Erilised 
ja soojad tänud ka Livehouse 
sukeldumisklubile, kelle lõbu-
sad ja tugevad tegelased aitasid 
meil kõik 7 lõket üles lapata. 
Aitäh!

Riina Aasma
Rannarahva Muuseum ja 

Rannarahva Koda

Muinastuli süttis ka kunagise 
allveelaevade tankimise 
platvormil, reidikail Miiduranna 
sadama all.
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RANNARAHVA TÄIKA
“SÜGISÕHTUTE KAASLASED”

19. Septembril kell 10.00-15.00

RANNARAHVA MUUSEUMIS
Nurme tee 3, Viimsi 

MMMMMMüüüüüüüügggiiilll:::

Kohale toob kesklinnast liinitakso Nr 260, 
Haabneeme keskusest liinitaksod V1 ja V1k.

INFO JA MÜÜJATE REGISTREERIMINE 
riina@viimsiald.ee, www.viimsimuuseumid.ee 

19. septembril k 10–15 
toimub Rannarahva 
Muuseumis järje-kordne 
Rannarahva täika, 
mille alapealkiri on 
“Sügisõhtute kaaslased“. 

Seekordne täika on pühen-
datud tarkusekuule ja pikka-
dele sügisõhtutele. Müügis 
on raamatud, muusika,  lmid 
ning kollektsionääridele huvi-
pakkuv kraam – kommipabe-
ritest tinasõduriteni. Müüki on 
oodatud kõik raamatud,  lmid 
ja muusika, mis koduriiulitel 
juba tolmukihi alla hakkab 
mattuma. Kindlasti leidub 
keegi, kellele saad heameelt 
teha endale ehk juba tüütavaks 
muutunud muusikaga – olgu 

Raamatu-, muusika- ja  lmilaat
see siis kassetil, cd-plaadil või 
hoopis vanal armsal vinüülil. 
Lapsepõlves kogutud margid 
ja kommipaberid leiavad tänu-
väärse uue omaniku ja  lmid, 
mis endal sadu kordi vaadatud, 
saab uuemate vastu vahetatud. 
Kohal on ka mitmed auto-
rid, kes tutvustavad oma uusi 
raamatuid. Avatud on hubane 
koduste hõrgutiste kohvik.

Ilusa ilma korral toimub 
Rannarahva täika traditsioo-
niliselt Rannarahva Muuseumi 
õuel (Viimsi, Pringi, Nurme 
tee 3), halva ilma korral 
muuseumi ruumides.  Müüja-
tel palume end eelnevalt 
registreerida meiliaadressil 
riina@viimsivald.ee või tele-
fonil 50 94 272, infor-

matsiooni saab ka 
muuseumi kodulehelt 
www.viimsimuuseumid.ee. 
Kohatasu on nagu alati 25 
krooni, lastelt kohatasu ei 
võeta.

Registreeruda saab juba ka 
oktoobri-, novembri- ja det-
sembrikuu täikadele:

17. oktoober – “Potid, 
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laat;

21. november – “Pühade-
eelne suurpuhastus“, kõik 
müügiks;

12. detsember –  Jõululaat, 
müügil kohalike käsitöö-
meistrite toodang, kingitused, 
jõuluehted.

Kohtumiseni täikal!
Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumis 
on koostamisel näitus 
kalavõrkudest.
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kõike muud, mis võrgu juurde 
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kogutud võrku, üle 100 aasta 
vanuseid haruldasemaid võrke 
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võrguujukeid ja võrguraskusi. 
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mis asi see võrk on ja mis 
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Siiski on veel palju erinevaid 
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ujuki kui ka raskusetüübi 
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kuppe, poisid vmt, võtke 
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Rannarahva Muuseum

29. augusti õhtul kell 
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Eesti randades lõkked, 
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sai peaaegu teoks. Kindlasti 
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tõrviku. Ainuüksi Viimsi 
Vabaõhumuuseumi juures oli 
vähemalt paar tuhat inimest. 
Vabaõhumuuseumis algas 
õhtu Anu Ruusma improvi-
satsioonilise tantsuetendusega 
“Omaenese ukseni“. Pärast 
etendust juhatas Raul Meel 
sisse õhtu põhiosa – muinas-

tuled. „Meie tuled on erilised, 
rahulikud, vaiksed, madalad, 
mõtlikud. Erilised ka selle-
pärast, et lõkkematerjal on 
kohalike inimeste annetatud. 
Erilised sellepärast, et need on 
meie, viimsilaste, oma lõkked,“ 
rääkis tulekontseptsiooni autor 
Raul Meel. Tõrvikuhoidjate 
järel suunduti randa, kus süt-
tisid 6 rannalõket ja kõige 
lõpuks suur lõke muuseumi 
lõkkeplatsil. Vaikse muusika 
saatel vaadati ja kohendati 
lõkketuld, süüdati sadu küün-
laid ja väiksemaid tulukesi.

Muuseumi naabruses, 
Pringi sadamas toimus aga 
midagi sootuks tavatut. Sukel-
dumisklubi Livehouse korral-
das seal lõkkevalgel öösukel-
dumist. Oma tule viisid nad 
kuunaril Blue Sirius isegi 
Miiduranna sadama läheduses 
asuvale reidikaile, kus lõkke 
süttimist otse merel olid 
tervitamas paljud teisedki 
jahid ja kaatrid. 

Rannarahva Koja tuletoim-
konna poolt tänan kõiki, kes 
leidsid sel õhtul tee mere 

äärde. Muuseumi poolt tänan 
viimsilasi, kes olid lahkesti 
nõus loovutama muinastulede 
jaoks lõkkematerjali. Erilised 
ja soojad tänud ka Livehouse 
sukeldumisklubile, kelle lõbu-
sad ja tugevad tegelased aitasid 
meil kõik 7 lõket üles lapata. 
Aitäh!

Riina Aasma
Rannarahva Muuseum ja 

Rannarahva Koda
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Riikide vahel toimib 
kaksiklinnade projekt, 
mis tähendab suhtlemist 
kahe maa elanike vahel. 
Hetkel on viimsilastega 
suhtlemisest huvitatud 
Porvoo ettevõtjad.

Tutvustan Euroopa Liidu pro-
jekti, mida nimetatakse sõprus-
sillaks kodanike vahel. 

Kaksiklinnade projekt
Aastaid tagasi pakuti välja 
idee, et kui inimesed omavahel 
suhelda saaks ja tekkiksid 
sõpruskontaktid, siis saaksid ka 
linna- ja külainimesed aru EL-i 
kasulikkusest. Tekkis projekt 
kaksiklinnadest (Twinning). 
Selle eesmärk on (näiteks) 
Bolognia maameestele viimsi-
lasi ja miks ka mitte pranglilasi 
tutvustada. Ühiselt juttu 
puhudes saadakse aru, et elu 
on sarnane nii siin kui ka 
seal, kokku saada on lahe ja 
järgmine kord vaja bussiga 
neile külla sõita, et siis nende 
elamine üle vaadata. Nii püü-
takse tutvustada erinevate 

Inimeselt inimesele
riikide kodanikele seda, mida 
mõnes teises riigis tehakse. 
Vabandan kohmaka selgituse 
pärast, kuid mõte on just 
suhtlemine lihtsate inimeste 
vahel. Siin ei ole tegemist 
ekskursioonidega, kus näeb 
vaid muuseume, kaubamajasid 
ja hotelle, kohalike inimeste elu 
jääb aga kättesaamatuks. Siin 
toimib just kontakt inimeselt 
inimesele.

Usun, et sõprus ületab 
keelebarjäärid. Minul on väga 
hea sõber Hispaanias, kes 
inglise, vene või saksa keelt 
ei räägi. Mina tema keele-
valikusse ka ei sobi, sest his-
paania, portugali või itaalia 
keel jäävad minule püüd-
matuks, kuid kohtudes saame 
teineteisest aru ja heameel on 
mõlemapoolne.

Septembri alul oli mul 
au esindada Eestit Soomes 
toimunud Twinning-projekti 
laiendamise arupidamisel. 
Soome maakondade omavalit-
suste liit (Kuntaliito) kutsus 
Balti riigid külla, et arutada 
ühiselt keskkonnaküsimusi ja 

kodanikualgatuse tõstmist ning 
valdade piiriüleseid kontakte. 

Meie sõpruslinnas Porvoos 
on keskkonnahoiu küsimustes 
palju häid algatusi. Tõdesime, 
et see on ka pikkade aastate 
jooksul tehtud harimise ja visa 
selgitustöö tulemus. Samas 
adusime, et isegi Porvoos on 
vaja pidevalt inimesi selles 
küsimuses edasi harida. 

Nad väitsid, et kui kesk-
konnaamet selle töö katkestaks, 
siis ilmuksid prahikotid nii 
metsa alla kui ka konteinerite 
ümbrusesse tagasi mõne näda-
laga. Aeg on näidanud, et 
parim tee suurte inimeste 
käitumist muuta on ikka laste 
kaudu. Sest kui lapsed on 
keskkonnateadlikud, siis on 
vanematel piinlik väikese 
valvsa pilgu all pahandust 
teha. Keskkonnaküsimustes 
oleks Porvoolt palju õppida ka 
seaduste kirjutajatel.

Aga inimesed inimestele. 
Soomlastel pole hirmu koos-
tegemiste vastu (meil karde-
takse sovetlust ega juleta 
ühistööd planeerida) – mida 

väiksem küla, seda rohkem on 
võimalusi erinevateks seltsi-
tegevusteks. Seltsid ja koos-
tegutsejad tunnevad huvi, 
mida baltlased teevad ja alati 
eraldi rõhutati huvi Eesti 
vastu. Imestama pani mind 
eriti ärimeeste klubi. Porvoo 
linnas käib kaks korda kuus 
koos ärimeeste ümarlaud. 
Meil Viimsis on ka paar 
sellise nimega ettevõtmist, 
kuid nende liikmeskond ei ole 
Porvoo kolleegidega võrreldav. 
Seal on klubi liikmeks paar-
kolmsada ettevõtet ja viissada 
eraisikut. Kokkusaamistel 
tutvustatakse kohaletulnuid 
ja nende tegevusvaldkondi. 
Paar ettevõtet teevad põhja-
likuma ettekande oma tege-
vustest. Kui 2,5–3 tundi läbi, 
minnakse laiali. Kasu saab 
sellest iga koosolnu, sest nii 
õpitakse üksteist paremini 
tundma ja saadakse uusi 
koostööpartnerid.

Küsimus viimsilastele
Kas ettevõtlusega tegelevad 
inimesed Viimsis oleksid 

sest maailm on täis üllatusi 
ning suurepärane üllatus võib 
juhtuda just sellel kohtumisel.

Kordan küsimust: kas 
Viimsi ettevõtjad (suured, 
väikesed, FIE-d) sooviksid 
kohtuda Porvoo piirkonna 
ettevõtjatega novembris? 
Palun anda sellest teada e-posti 
aadressile enno@viimsivv.ee. 

NB! Oodatud on ka see, kes 
on kaotanud töö ja kavatseb 
saada iseenda tööandjaks!

Enno Selirand 
Arendusameti juhataja

Arendusamet on 
korduvalt kutsunud 
“külade liigutajaid“– 
külaelu aktiviste – otsima 
EL-i fondidest erinevaid 
rahastamise allikaid 
külaelu paremaks 
muutmisel. Võimalusi 
on erinevaid ja päris 
palju, kuid alljärgnevalt 
tutvustan Leader-
meetme arengut 2009. 
aasta I pooles Viimsi, 
Rae ja Jõelähtme vallas. 
Tegemist on kolme valla 
ühistegevusega, mis 
muutub lähiajal ka raha 
jagajaks.

Veebruarikuus alguse saanud 
Arengufoorumid, Tuleviku Töö-
toad, intervjuud,  teemapäev 
ja kohtumised, milles osales 
üle 100 Koostöökogu liikmete 
esindaja ja ka mitteliikmete 
piirkondlike ühenduste aktivisti, 
näitas, et inimesed ja huvigrupid 
on huvitatud osalemisest külaelu 
arendamisel ja kohapealsete 
tegevuste mitmekesistamistel. 
Arengufoorumitel saime väga 
head informatsiooni otse 
algallikatest, külarahva käest. 
Rõhutaks siinjuures, et altpoolt 
tuleva algatuse kasutamine 
ja soodustamine ongi üks 
olulisemaid Leader-lähenemise 
tunnuseid!

Kuna aeg-ajalt pöördutakse 
minu poole palvega selgitada 
Leader-lähenemise põhimõtteid, 
esitan siin veelkord lühidalt kõige 
olulisemad seitse põhielementi:
I Piirkonnapõhine lähene-
mine, millele kohaliku arengu 
strateegia keskendub:

Külaelu käima
tegevusgrupi territooriu-

mile;
sisemiste ressursside pare-

male kasutamisele;
kohalike tegevuste sidumi-

sele;
piirkonna identiteedile;
piirkonna arengu visioonile.

II Alt-üles lähenemine, 
millega kohalikud inimesed ja 
huvigrupid osalevad koos:

piirkonna arengu prioritee-
tide määramisel;

strateegia koostamisel;
strateegia elluviimisel.

III Partnerluse põhimõte. 
Avaliku, era- ja kolmanda 

sektori partnerlusel põhinev 
kohalik tegevusgrupp seob kõiki 
Partnereid samadel alustel ning 
samadeks eesmärkideks.
IV Uuenduslikkus, uued 
lahendused e innovatsioon 
aitavad kaasa piirkonna 
arengule:

pakkudes uusi lahendusi 
piirkonna probleemidele;

andes lisaväärtusi;
suurendades piirkonna 

konkurentsivõimet.
V Mitme sektori ühendus, 
millega ühise visiooni kujun-
damisel, strateegia välja-
töötamisel ja elluviimisel 
tegutsevad koos:

erinevate majandussekto-
rite ja huvigruppide esindajad;

avaliku, era- ja kolmanda 
sektori esindajad.
VI Võrgustikud. Institutsio-
naalsete (Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide tasandil), 
Eestimaa kohalike tegevus-
gruppide ning kohaliku 
tasandi partnerluse koostöö-
võrkude loomine:

Euroopa maaeluvõrgustik;
riiklik maaeluvõrgustik;

vabatahtlikud võrgustikud.
VII Koostöö, millega raken-
datakse kohalike tegevus-
gruppide ühised koostöö-
projektid:

kohalike tegevusgruppide 
koostööprojektid;

Leader-lähenemise stra-
teegia kaudu toetuse saajate 
koostööprojektid.

Need elemendid ongi meie 
tegevuse juhtmaterjalideks ning 
pidevalt kasutuses tegevus-
kavade täitmisel ja ürituste 
korraldamisel. Rõhutaksin 
veel viimase elemendi teist 
lõiku, milles on määratletud 
toetuste saaja prioriteetsus 
tema liikmelisuse kaudu. See 
võimaldab kaasata ka mitte-
liikmete ühendusi, kuid ühe 
koostööpartnerina tahame alati 
näha meie kohaliku tegevusgrupi 
liiget.

Uuringute läbiviimise 
lühikokkuvõte
Täna julgeme juba tõdeda, et 
uuringute läbiviimisel osalenute 
arusaamises on küllaltki selge 
koha leidnud strateegia üldine 
põhimõte suunata oma oskused, 
tahe (ja ka osa kallist ajaressursist) 
tegevustele, mis suurendavad 
kohalikku suutlikkust, luues uusi 
töökohti ja mitmekesistades elu 
maapiirkonnas.

Võib julgelt kinnitada osalejate 
arvamust, et kogutud materjalid 
on väga laiaulatuslikud, põhja-
likud ning kõiki maaelu valdkondi 
haaravad.

Korraldatud üritustel esitatud 
mõtted, arvamused ja seisukohad 
on heaks lähtematerjaliks stra-
teegia koostamisel, mis või-
maldab koostöös lahendada 
mitmeid piirkonna olulisi küsi-

musi. Näiteks, tellida uurimistöid 
Leader-programmi abikõlbulike 
investeeringutena piirkonna 
maaelanikkonna kaardistamiseks 
eesmärgiga selgitada välja 
huvigrupid, kohalike inimeste 
potentsiaal jms. 

Teiseks, leida võimalusi raken-
dada tegevuspiirkonda võimali-
kult tervikuna hõlmavaid  kohalike 
omavalitsuste osalusel elluvii-
davaid projekte. Näiteks kerg-
liiklusteed, mis võimaldaksid 
elanikel tervislikke vabaõhu-
harrastusi ja ohutut liikumist üle 
valdade piiride huviväärsuste 
juurde Aruvallast kuni Püünsini 
või Kaberneemni ja ka Prangli 
ja Naissaarele ning teistele 
väikesaartele. Selliste algatuste 
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inimestel on turvaline 
elada, aktiivselt tegutseda ja tahe 
heakorda pidevalt taasluua;

kohalikud elanikud järgivad 
üha rohkem säästlikku elulaadi;

lastel, noortel ja lastega 
peredel on hea olla tänasel 
päeval ja väljavaated tulevikuks;

ettevõtja leiab kohalikke 
võimalusi tegutsemiseks ja 
suurendab võimalusi koostööga. 

Kokkuvõttes saame lugeda 
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jt külaseltside esindajaid, kes 
kenasti on heaks kiitnud Leader-
lähenemise võimalused, kuigi 
liitumisavaldusega ei ole veel 
meie poole pöördunud.
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1.–8. augustini veetsid 12 
Viimsi Noortekeskusega 
seotud noort vanuses 
17–26 Hispaanias 
Andaluusias.

See reisijutuke ei räägi mõne 
üksiku eestlase Hispaania 
vallutustest, nagu pealkirjast 
eeldada võiks. See räägib 
millestki palju sügavamast, 
sisukamast, harivamast ja 
ühendust loovamast. 1.–8. 
augustini olid 12 Viimsi 
Noortekeskusega seotud noort 
vanuses 17–26 Hispaanias 
Andaluusias noorsoovahetusel. 
Aga nad ei olnud ainsad, kohal 
olid noored ka Rumeeniast, 
Itaaliast ja loomulikult 
Hispaaniast. Tuldi selleks, 
et tutvuda, koos aega veeta, 
Hispaania ning ka teiste osa-
lenud rahvuste kultuuri ja 
olemust nautida ning neist 
aimu saada. Lisaks oli noortel 
arutamiseks justkui kirss tordi 
peal ka tänapäeva maailmas 
väga oluline ja tähtis teema…

... Vesi
Eestlase jaoks on vesi midagi 
väga loomulikku ja iseenesest-
mõistetavat. Me ei mõtle 
neile inimestele ja loomadele, 
kes veevaeguses vaevlevad, 

Suvi, noored, Hispaania

kui keerame lahti kraani, 
et koorida kartuleid, pesta 
nõusid, loputada pirni või võtta 
lonks või paar. Ilma veeta võib 
inimene elada sõltuvalt tingi-
mustest vaid 4–7 päeva. 

Vaatamata sellele, et me 
veepuudusele maailmas ei 
mõtle, oli Hispaanias märgata, 
et eestlased suhtuvad oma 
veekogude ja looduse hoidmisse 
erinevalt hispaanlastest väga 
suure hoolega. Meie Ülemiste 
järvel on aed ümber, meie 
metsad on võrdlemisi puhtad, 
meie käsi ei tõuse loodusesse 
prügi viskama ja kui vaja, siis 
tuleme kokku ja koristame 
ühiselt ka nende järelt, kes seda 
siiski hoolimatult on teinud.

Hispaanias seevastu oli 
märgata kahte äärmust. Oli 
veetuid piirkondi, täielikku 
põuda ja tühjade joogi-
kaussidega penisid. Samas 
käisime vaatamas ka Anda-
luusia veereservuaari, mis oli 
küll suur, ent nõnda reostunud, 
et ujuma söandasid sinna 
minna vaid vapramad. Eesti 
poiss Timo küsis isegi siiralt: 
“On siin varem prügimägi 
olnud?“

Reostus ei ole ühekordne 
väärtegu, see on mentaliteet 
ja eluviis. Oli hea näha, et 

Augustis kogunesid 
lapsed juba neljandat 
aastat järjest Viimsi 
Noortekeskuse ette, sest 
taas jõudis kätte aeg, 
mil sai sõita Venevere 
Puhkekülla lastelaagrisse. 
Esimesel pühapäeval 
jätsid vanematega 
nägemiseni 7–9-aastased 
ning teisel pühapäeval 
10–13-aastased lapsed.

eestlased on suuresti sellest 
kultuuritusest priid. 

Tegevused
Lisaks veeprobleemi aruta-
misele ning vee või veetusega 
seonduvate paikade külasta-
misele oli noortele välja 
mõeldud ka palju teisi põnevaid 
käike ja tegemisi. Mitu 
korda matkati oliivisaludes 
ja looduskaitsealadel. Käidi 
vaatamas nii kohalikku noorte-
keskust kui ka linnavalitsust, 
kus anti isegi väikene pressi-
konverents – eestlaste nimel 
rääkis meie pesamuna Greta 
Elva.

Lisaks leidsid igasuguste 
õlide suhtes pisut konser-
vatiivsed eestlased end ühel 
ilusal hommikul degustee-
rimislauast. Igale osalejale anti 
ette 3 õlitopsi ning koolitaja 
ise oli väga entusiastlik eri-
nevaid oliivitooteid alla 
kulistama. Järeletegemise osas 
jäid eestlased siiski tagasi-
hoidlikeks, ent oliiviõli valmis-
tamist puudutav esitlus ja 
erinevate oliiviõlide vahel 
vahetegemine pakkus põhja-
maalastele huvi küll. 

Huvitavaid tegevusi oli 
teisigi. Näiteks viimasel 
päeval marssisid kõik nagu 
üks mees kõrgest mäest 
üles, et külastada halbadest 
tingimustest päästetud eesleid. 
Viimased olid väga sümpaatsed 
– polnud kedagi, keda 
pikakõrvalised loomakesed 
külmaks oleksid jätnud. 
Lisaks käidi noorsoovahetust 
lõpetamas teises linnas toimu-
nud kallistusfestivalil. Noo-
rsoovahetuse rahvale pöörati 
seal erilist tähelepanu 
ning meid kõiki kaasati 
suuremal või vähemal määral 
performanceisse. Igal rahvusel 
paluti korraks lavale astuda 

ja esitada mõni katkend 
kodumaisest laulust. Eestlased 
otsustasid kiiresti “Põdramaja“ 
kasuks – läks korda!

Rahvused
Kuna kokku oli saanud neli 
rahvust, siis tutvuti ka üksteise 
kultuuri, söökide ja riikidega. 
Igale rahvusele oli pühendatud 
üks õhtu, mis koosnes riiki 
ja kultuuri tutvustavast esit-
lusest ning rahvusliku hõngu-
ga toitude pakkumisest. Loo-
mulikult ei pidanud kaugelt 
kohale sõitnud noored val-
mistama suuri praade ega 
küpsetama ahjuroogi. Val-
mistati hoopis midagi väikest 
ja suupärast, kõrvale pakuti 
rahvusele omast jooki. 

Enamik oli ette valmistanud 
ka mõne rahvatantsu, mille 
õpetamine ja õppimine oli 
kõigile meeltmööda. Eesti 
Kaera-Jaani sai selgeks ka 
viimne kui puujalg. Kiideti 
kõrgelt ka meie pakutud 
kiluvõileiba, Kalevi komme ja 

uuriti musta leiva saladust (ons 
ka jahu teie kandis must?). 

Eestlased ise vaimustusid 
kõige enam itaallaste ime-
heast pastast ja hispaanlaste 
 amenkomuusikast, mida 
lausa kohalikud professio-
naalid esitama olid kutsutud. 
Hispaania kultuuri ja kom-
metega tutvuti muidugi ka 
igapäevaselt ning kui osad 
asjad (näiteks värskelt pressitud 
mahl, toidukõrvane vein, 
lehvikud ja lõunane siesta) 
võeti rõõmuga omaks, siis teiste 
suhtes (suulage vigastavalt 
terav ja kõva hommikusai, 
natuke ebaselge päevakava) 
ilmutati ka eestlastele omaseid 
vingumistunnuseid.

Kõik mured ja lahk-
arvamused lahendas aga 
üleüldine vaba õhkkond ja 
meeldiv suhtlus, õhtune vaba 
aja veetmine väikese Priego 
de Cordoba linna parkides, 
kohvikutes ja tänavatel. 

Oli äärmiselt mõnus 
kohtuda kõigi huvitavate 

inimestega ja neid oli seal 
tõesti päris palju. Loodi ka 
kontakte tulevikuks ning tehti 
kokkulepe organisatsioonide 
ja noortekeskustega hiljemgi 
noorsoovahetuste või mõne 
muu projekti raames koostööd 
teha.

Kõva suhtluse käigus 
laienes ka eestlaste ja välis-
maalaste sõnavara ning kui 
viimasel päeval pika laua 
taga püsti tõusti, et öelda veel 
viimane toost, hõikasid kõik 
kui ühest suust: “Terviseks!“

Väikeses Priego de 
Cordoba linnas toimunud 
noorsoovahetusest võtsid osa 
Mari Tiidus, Greta Elva, Kalev 
Liho, Kadi Vahtra, Kristiina 
Puudersell, Timo Püi, Kaisa 
Püi, Erik Kuldkepp, Hans 
Vaiksaar, Ragnar Nakus, Sigrid 
Jaanus ja Iida-Leena Allik. Suur 
tänu Viimsi Vallavalitsusele ja 
programmile Euroopa Noored 
toetuse ja võimaluse eest!

Iida-Leena Allik,
 noorsootöötaja

Puhkus Veneveres

Sel aastal oli lastelaagrite 
läbivaks teemaks seiklused 
looduses. Seiklusi jagus tõesti 
palju ning ka loodusega tuli 
rinda pista, sest ilmad sattusid 
olema väga tujukad. Meid 
see aga ei heidutanud ning 
päevakavva mahtusid nii 
maastikumängud, võistlused, 
meisterdamised kui ka 
laste lemmikud – diskod ja 
saunaõhtu.

Loodust käisime natuke 
lähemalt uurimas Parika 
looduskaitsealal. Seal sai 
metsa sees teha väiksele jär-
vele ring peale ning süüa 
rohkelt mustikaid. Pärast olid 
kõigil, ka kasvatajatel, sõrmed 
ja suud veel kaua aega sinised. 

Õhtused programmid olid 
sel aastal eriti põnevad. Lapsed 
valmistasid ette näidendi, kus 
pidi etendama näiteks Tarzanit 
tänapäeval jne. Veel mõtlesid 
nad välja tantsukava “Rising 
Star“, laagri laulu ja proovisid 
teha valmis laagri lipu. 

Esimese laagri viimasel 
päeval istutasime pererahva 
lahkel loal ja laste abiga 
laagriplatsi lähedusse ka päris 
oma puu. Järgmisel aastal 
saame vaadata, kas puu on 
ilusti kasvama hakanud. 

Sel aastal olid  esmakordselt 
laagris ka igasugused koolitus-
tunnid. Laagri meditsiinitöötaja 
rääkis lastele hügieenist, tervis-

likust toitumisest ja esmaabi 
andmisest. Laagri juhataja 
viis lastele läbi metsakoolituse 
“Otsi Otti“. Oli näha, et 
lastele see meeldis, sest nad 
kuulasid suure huviga ning ka 
küsimustest polnud puudust.

Laste sõnul meeldisid neile 
kõige rohkem teatevõistlused, 
mängud, etendused, õhtused 
üritused, meisterdamised ning 
muidugi ujumine ja kanuu-
tamine. Nii mõnedki pidasid 
oluliseks seda, et said sõpradega 
koos olla. Meie üllatuseks tõi 
üks laps välja selle, et ta sai 
laagris väga hästi magada. Tõsi 
ta on, pärast põnevaid päevi oli 
öörahu kõrges hinnas. Kõige 
lõpuks jäi kõlama lause: “Koht 
on lahe!“

Täname kõiki laagris osa-
lejaid ja Venevere Puhkeküla 
vahvat pererahvast!

Kadi Vahtra,
noorsootöötaja Võistluspäev Venevere suvelaagris. 

Vasakult: Erik, Naim, Sigrid, Frens, Mari, Iida-Leena ja Luca.

Noored rahvuspargis. Vasakul eesti noormehed Hans ja Ragnar.
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suhtes (suulage vigastavalt 
terav ja kõva hommikusai, 
natuke ebaselge päevakava) 
ilmutati ka eestlastele omaseid 
vingumistunnuseid.

Kõik mured ja lahk-
arvamused lahendas aga 
üleüldine vaba õhkkond ja 
meeldiv suhtlus, õhtune vaba 
aja veetmine väikese Priego 
de Cordoba linna parkides, 
kohvikutes ja tänavatel. 

Oli äärmiselt mõnus 
kohtuda kõigi huvitavate 

inimestega ja neid oli seal 
tõesti päris palju. Loodi ka 
kontakte tulevikuks ning tehti 
kokkulepe organisatsioonide 
ja noortekeskustega hiljemgi 
noorsoovahetuste või mõne 
muu projekti raames koostööd 
teha.

Kõva suhtluse käigus 
laienes ka eestlaste ja välis-
maalaste sõnavara ning kui 
viimasel päeval pika laua 
taga püsti tõusti, et öelda veel 
viimane toost, hõikasid kõik 
kui ühest suust: “Terviseks!“

Väikeses Priego de 
Cordoba linnas toimunud 
noorsoovahetusest võtsid osa 
Mari Tiidus, Greta Elva, Kalev 
Liho, Kadi Vahtra, Kristiina 
Puudersell, Timo Püi, Kaisa 
Püi, Erik Kuldkepp, Hans 
Vaiksaar, Ragnar Nakus, Sigrid 
Jaanus ja Iida-Leena Allik. Suur 
tänu Viimsi Vallavalitsusele ja 
programmile Euroopa Noored 
toetuse ja võimaluse eest!

Iida-Leena Allik,
 noorsootöötaja

Puhkus Veneveres

Sel aastal oli lastelaagrite 
läbivaks teemaks seiklused 
looduses. Seiklusi jagus tõesti 
palju ning ka loodusega tuli 
rinda pista, sest ilmad sattusid 
olema väga tujukad. Meid 
see aga ei heidutanud ning 
päevakavva mahtusid nii 
maastikumängud, võistlused, 
meisterdamised kui ka 
laste lemmikud – diskod ja 
saunaõhtu.

Loodust käisime natuke 
lähemalt uurimas Parika 
looduskaitsealal. Seal sai 
metsa sees teha väiksele jär-
vele ring peale ning süüa 
rohkelt mustikaid. Pärast olid 
kõigil, ka kasvatajatel, sõrmed 
ja suud veel kaua aega sinised. 

Õhtused programmid olid 
sel aastal eriti põnevad. Lapsed 
valmistasid ette näidendi, kus 
pidi etendama näiteks Tarzanit 
tänapäeval jne. Veel mõtlesid 
nad välja tantsukava “Rising 
Star“, laagri laulu ja proovisid 
teha valmis laagri lipu. 

Esimese laagri viimasel 
päeval istutasime pererahva 
lahkel loal ja laste abiga 
laagriplatsi lähedusse ka päris 
oma puu. Järgmisel aastal 
saame vaadata, kas puu on 
ilusti kasvama hakanud. 

Sel aastal olid  esmakordselt 
laagris ka igasugused koolitus-
tunnid. Laagri meditsiinitöötaja 
rääkis lastele hügieenist, tervis-

likust toitumisest ja esmaabi 
andmisest. Laagri juhataja 
viis lastele läbi metsakoolituse 
“Otsi Otti“. Oli näha, et 
lastele see meeldis, sest nad 
kuulasid suure huviga ning ka 
küsimustest polnud puudust.

Laste sõnul meeldisid neile 
kõige rohkem teatevõistlused, 
mängud, etendused, õhtused 
üritused, meisterdamised ning 
muidugi ujumine ja kanuu-
tamine. Nii mõnedki pidasid 
oluliseks seda, et said sõpradega 
koos olla. Meie üllatuseks tõi 
üks laps välja selle, et ta sai 
laagris väga hästi magada. Tõsi 
ta on, pärast põnevaid päevi oli 
öörahu kõrges hinnas. Kõige 
lõpuks jäi kõlama lause: “Koht 
on lahe!“

Täname kõiki laagris osa-
lejaid ja Venevere Puhkeküla 
vahvat pererahvast!

Kadi Vahtra,
noorsootöötaja Võistluspäev Venevere suvelaagris. 

Vasakult: Erik, Naim, Sigrid, Frens, Mari, Iida-Leena ja Luca.

Noored rahvuspargis. Vasakul eesti noormehed Hans ja Ragnar.
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Viimsi ja Randvere 
Noortekeskuse linna-
laagrid olid põnevad ja 
seiklusterikkad.

Iga suvi algab noortekeskuses 
linnalaagritega, mis juhatavad 
sisse noorte aktiivse ja sisukalt 
planeeritud koolivaheaja. Sel 
aastal toimus linnalaager nii 
Viimsi kui ka Randvere Noorte-
keskuses kahes vahetuses: 
I vahetus 7–9-aastastele ja 
II vahetus 10–13-aastastele 
lastele. Linnalaagrist võttis osa 
ligi 50 Viimsi last.

Tegevused toimusid põhi-
liselt noortekeskustes, kus 
kasvatajad planeeritud kava 
alusel laste päeva sisustasid. 
Võistlesime, meisterdasime 
ning mängisime, lapsed õppi-
sid uusi ja vanu mänge, mida 
nad said ka kodus suvel koos 
sõpradega mängida. Mõle-
mal laagrivahetusel oli ka 
üks väljasõit: 7–9-aastased 
külastasid Vembu-Tembumaad 
ja 10–13-aastased käisid Nõm-
me Seikluspargis.

Linnalaager oli põnev ja 
seiklusterikas ning meeldis nii 

Linnalaagritesse tahetakse uuesti tulla

26. juulil startisid 
viis koolinoort Poola 
väikelinna Sulejoweki 
kunstilaagrisse. Üheskoos 
harjutati kätt erinevate 
kunstiprojektidega
ning tutvuti ka Poola 
vaatamisväärsustega.
Kunstilaagrisse sõitsid 
Viimsi Kooli õpilased 
Kati Koost, Karl Koost 
ja Johanna Tikk ning 
endised õpilased Liina 
Lember ja Liivia-Mari 
Lember. Rühmajuhiks 
oli Kevade tänava 
kunstikoolis õppiv Liina.

Reis Poola algas 26. juuli vara-
hommikul, kui kõik kunsti-
huvilised reisisellid istusid 
varahommikuse Riia bussi 
peale. Riiast istusime ümber 
Euroopasse suunduvale ning 

Reisikiri: kuidas me suvel Poolas 
kunstilaagris käisime

Varssavist läbisõitvale auto-
bussile. Sõit kestis kokku 18 
tundi.

Elama asusime Poola pea-
linna Varssavi külje all asuvasse 
alevikku Sulejowekisse, mis 
on suuruselt võrreldav meie 
armsa Viimsiga. Vallatöötaja 
ning ühtlasi ka  majutaja Mira 
poolt oli organiseeritud maju-
tus kohaliku kooli õpilaste 
peredesse.

Esimestel päevadel ootas 
meid igal hommikul suure-
pärane kogemus suvise kunsti-
kooli praktika näol, kus lõid 
kaasa nii kasuperedes elavad 
noorukid kui ka sama kooli 
õpilased. Rühm koosnes umbes 
14 inimesest. Meisterdasime 
savist anumaid ja kujusid, 
joonistasime erinevaid objekte 
ning maalisime loodust. 
Kolmandal päeval võtsime 

ette jalgrattamatka 200-aastase 
maja juurde ning tutvusime 
lähemalt Poola loodusega. 
Pärast kunstipraktikat käisime 
ka Varssavis, kuhu saime sõita 
moodsa metrooga. 

Esimesel päeval külasta-
sime ka imekaunist Varssa-
vi vanalinna, mis sarnanes 
arhitektuurilt Tallinna vana-
linnaga ning imetlesime 
vaateplatvormilt linna siluetti. 
Teistkordsel külastusel pea-
linna viibisime modernses 
kunstimuuseumis, milles 
avatud näitus põhines video-
installatsioonidel. Tegemist 
oli väga hea väljapanekuga, 
sest ekspositsioonidele oli või-
maldatud  piisavalt ruumi. 
Kolmandal linnakülastusel 
käisime Varssavi ülikoolis, 
mille uus hoone on umbes 
kolm aastat vana – seda annab 
mõista ka huvitav arhitektuur. 
Ülikooli katusele on ehitatud 
suurejooneline aed, kus üli-
õpilased saavad vaba aega 
veeta. Sügava mulje jättis 
ka linna suurim ostukeskus 
Kuldne Terrass. 

Meid kutsus endale külla 
ka Sulejoweki vanem (nagu 
meil linnapea), kes lootis meid 
kõiki ka järgmisel aastal näha 
ning kes oli väga rõõmus, et 
kahe sõpruskonna – Viimsi ja 
Sulejoweki – vahel on nii tihe 
ja huvitav koostöö. 

Pärast kunstipraktika lõp-
pu oli meil võimalus olla 
koos võõrustajate peredega. 
Koos külastasime Varssavi 
kultuuripaleed, käisime looma-

aias ning õppisime nii mõndagi 
huvitavat Poola kohta.

Jäime reisiga väga rahule, 
kuna see muutis oluliselt meie 
senist arvamust Poola kohta. 
Samuti andis see külaskäik 
mõista, et peale ideaalse 
põllumajandusriigi ja “sisse-
sõiduvärava Euroopasse” on 

Linnalaagris mänguhoos.

lastele kui ka kasvatajatele. 
Lastele ja ka vanematele 
meeldis, et mõne uue 
kõrval oli ka vanu tuttavaid 
kasvatajaid, kellega lapsed on 
harjunud aastaid nii laagrites 
kui ka noortekeskuses koos 

tegutsema.
Poiss, kes on meie linna-

laagrites osalenud mitu suve, 
ütles: “Ma olen igal aastal 
linnalaagrist osa võtnud, aga 
ikka on mul huvitav – ikka 
on midagi uut ja põnevat ja 

ma tahan ikka veel tulla!!!“ 
Tüdruk, kes oli meie linna-
laagris esmakordselt, ütles: 
“Ma oskan nüüd nii paljusid 
mänge, et saan terve suve 
ka sõpradele midagi uut 
õpetada!!!“

Küsides lastelt, mis neile 
laagris kõige rohkem meeldis, 
mainiti loomulikult ära 
väljasõidud Vembu-Tembu-
maale ja Nõmme Seiklusparki 
ning ka kasvatajate Kerli ja 
Elge meisterdamistunnid, kus 

valmisid pearätikud, maskid, 
põrkepallid, vaasid, voolitud 
esemed ja palju muud põnevat. 
Lapsed lahkusid laagrist 
rõõmsa meele ja sooviga ka 
järgmisel aastal osaleda.

Viimsi Noortekeskus

selles riigis ja maal nii mõn-
dagi, mida võib mõista ainult 
koos poolakatega elades 
ning nendega lähemalt 
suheldes. Poolakad, keda meie 
kohtasime, on väga suure 
südamega ning nende jaoks 
on väga olulisel kohal  pere ja 
sõbrad.  Loodame meiegi, et 

koostöö kahe valla vahel jätkub 
ning noortel on edaspidigi 
võimalus tundma õppida võõra 
maa kultuuri ning leida endale 
sealt sõpru.

Liina Lember
Annika Remmel
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Palju õnne! 
Linda Jürgens   92

Ella Saul    91

Asta Kaasik    85

Uno Tuulas    80

Laine Šein    80

Alide Pukk    80

Evi Kasvandik   80

Peeter Klaar    75

Heiki Loo    75

Meeri-Margarite Paljasma 75

Arvi Kalk    70

Svetlana Murošejeva  70

Raivo Koik    70

Helgi Asi    70

Taimi Pernik   70

Aili Einmann   70

Eha Kivisild    70

Viktor Berezin   70

Linda-Reet Kask   70

Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse kammerkooril 
on vahvaid traditsioone ja 
üks neist on südasuvine 
nädalavahetus mõnes 
Eestimaa kaunis 
paigas. Nii saame aimu 
kohalikust elust-olust, 
inimestest ja loodusest 
ning anname ka väikese 
kontserdi sealses kirikus. 
Sel aastal esinesime 
Kihnu kohalikus 
rahvamajas.

18. juuli varahommikul sõida-
me Pärnu laevaga Liisi ning 
see on tõesti meeliülendav  
merereis võrratu suveilmaga. 
Elamiseks olime aegsasti 
endale valinud saare legen-
daarse majutuspaiga Rock 
City, mis teatavasti on oma 
nime saanud kuulsa Kihnu 
Jõnnu laeva järgi. 

Elamine sisse seatud tor-
mame rõõmsalt sooja merre. 
Mõned tunnid kuuma ranna-
liiva, korduvad suplused ja 
seamegi sammud kihnlaste 
imekaunisse rahvamajja. Tee-
me hääle- ja lauluproovi, 
et kontrollida, kas ranna-
mõnudega liiale ei mindud, 
ja peagi on õhtune kontserdi 
aeg käes. Publikust suurem 
enamus on naised ja neist 
paljud on kombekohaselt 
körtides ja pearättides. Rahva-
maja ees võtab tulijaid vastu 
torupillimuusika, mängijad 
ikka meie endi hulgast. Kont-
sert ise koosneb läbilõikest 

Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
kammerkoori reis Kihnu

koori vaimulikust repertuaarist 
ja samuti tuntud Eesti koori-
lauludest nagu “Tuljak“ ja “Oh 
laula ja hõiska“. Suurimaks 
tõmbenumbriks on publikule 
aga meie oma armas Hanna-
Liina, kes koos meiega see-
kordse reisi ette võttis ja 
solistina publikut rõõmustab. 
Väikeste Kihnu tüdrukute sil-
mades särab siiras rõõm, kui nad 
“päris“ Hanna-Liinat käega-
katsutavas kauguses laulmas 
jälgivad. Saal on rahvast 
täis ja tundub, et publik jääb 
kontserdiga rahule.

Vaatamata pikale päevale 
jätkub koorirahval laululusti 
omakeskis laulmiseks pea 
koiduni.  Hommik tervitab meid 
jälle karastava meresuplusega 

ja seejärel võtame ette põhja-
liku tutvumise saarega. Üks 
osa teeb seda autokastis 
(kohapealne teenus), teised 
oma kahel jalal, matkates 
läbi kõik olulisemad paigad 
saarel. Hilisel pealelõunal 
tuleb asuda taas laevapardale. 
Merel näeme päikest ja äikest, 
paduvihma ja süngeid pilvi, 
aga miski ei varjuta meie 
rõõmu saarel veedetud kahest 
kaunist päevast.

Sel sügisel tähistame 
oma 15. aastapäeva ja soo-
vime tähistamiseks anda 
tänukontserdi ka Viimsi rahvale. 
Kui 10. aastapäeva kontsert 
toimus Tallinna Toomkirikus, 
siis 15. juubelit peame meie 
oma uues kodukirikus. Nime 

poolest oleme küll koguduse 
kammerkoor, kuid samas lau-
lame ka mujal, kuhu meid 
on esinema või osalema kut-
sutud. Kasvõi läinudsuvisel 
üldlaulpeol. Oma iganädalased 
lauluharjutused toimetame 
Viimsi Koolis. Suur-suur tänu 
siinkohal selle lahke võimaluse 
eest!  Kõik need 15 aastat on 
meie koori hing ja juht olnud 
Andrus Kalvet, kes on teinud 
seda tööd täiesti tasuta. Koori 
tänu kuulub talle!

Olete südamest oodatud 
osalema meie 15. aastapäeva 
kontserdil, mis toimub 7. no-
vembril Püha Jaakobi kirikus.

Airi Vaher
koori pikaajaline laulja

Kuidas, ei midagi? 
Mäletad, naabrinaine 
rääkis sulle, kuidas 
uutmoodi õunamoosi 
keeta, laps õpetas täitsa 
mitu uut ingliskeelset 
sõna... Tähendab õppisid 
küll!

Tõsi on, et õppimine leiab üha 
rohkem kõlapinda. Nii toimub 
selgi aastal 2.–9. oktoobrini 
XII täiskasvanud õppija 
nädal (TÕN), mil inimeste 
õpijulgust taas tunnustatakse. 

Mida sa eile õppisid?
Traditsiooniks saanud avaüri-
tusel, sedapuhku 2. oktoobril 
Põltsamaal astuvad lavalauda-
dele Eesti aasta õppija, kooli-
taja, koolitussõbralikum orga-
nisatsioon ja omavalitsus. On 
hea tõdeda, et esile tõstmist leiab 
ka miski, mida meetriga mõõta 
ja kullakottides kaaluda ei saa 
– elukestev õpe ja õppimis-
sõbralikkus.

Ehk on just Euroopa Liidu 
loovuse ja innovatsiooni aasta 
sobilik oma ellu muutuste ja 
uuenduste toomiseks? Laenates 
Viljandimaa aasta õppija 
kandidaadi Raul Järve sõnu: 
“Minu arvates täiskasvanu-
õppega on sama lugu mis 
paljuräägitud innovatsiooniga. 
Tihti mõeldakse, et see peab 
olema midagi suurt, keerulist ja 
teaduslikku. Võib, aga ei pea. 
Eelkõige on tähtis, et oskust ja 
teadmisi kasutatakse ning need 
aitavad meil midagi kiiremini, 
paremini ja odavamalt teha või 
saavutada.”

Loo algusse naastes on 
selge, et sa oled õppimisega 
alustanud. Järgmine samm on 
teha seda teadlikult. Enese-

arendamise teel ei pea 
saavutusi tingimata mõõtma 
harjumuspäraste edu para-
meetritega. Kui õppimise 
järel pole kohe tulnud palga-
kõrgendust või kõrgemat ameti-
kohta, ei tohiks käega lüüa. 
Tegelik kordaminek on see, et 
julged otsustada ja muuta oma 
elu. Investeering iseendasse on 
jääv.

Õppimine avab ukse võima-
lustele. Alusta juba täna ja usu, 
homme vaatad maailma uute 
silmadega!

Kuula:
Vikerraadios igal reedel 
“Huvitaja” saates k 10–11 
juttu täiskasvanuharidusest. 
Järelkuulatav internetis 
www.err.ee.

Vaata:
ETV ekraanil igal laupäeval 
k 18 saade “Tagatargemad”, 
www.err.ee.

Loe:
Ajakirja “Õpitrepp” teine 
number ilmub 15. septembril. 
Küsi kohalikust raamatukogust 

ja omavalitsusest või loe 
www.andras.ee.

Informatsiooni õpi-
võimaluste kohta 
leiab:
1) Haridus- ja Teadusministee-
riumi kodulehelt www.hm.ee 
rubriigist „Õppijale”;
2) kutseõppeasutuse või kõrg-
kooli täiskasvanute koolituse 
osakonnas on võimalik osaleda 
erinevatel kursustel – info 
õppeasutuse koduleheküljelt ja 
www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolitus-
keskuses (rahvaülikool, rahva-
kool, huvialakool) on samuti 
võimalik osaleda erine-
vatel kursustel – info 
www.vabaharidusliit.ee ja 
koolituskeskuste kodulehe-
külgedelt.

Õpibuss Harjumaal 12. 
septembril k 12 Tuula laadal.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID SEISUGA 
07.09.2009

Tere tulemast!
Kerti Rannistol ja Aare Palmil sündis 17. augustil 

tütar Brita.

Merle ja Peeter Pihol sündis 17. augustil tütar 
Helena.

Diana ja Ivar Rannalal sündis 17. augustil poeg 
Martti.

Mari-Liis Pärtil ja Henri Jaskal sündis 19. augustil 
poeg Rasmus.

Sylvi Rammol ja Mallor Türnal sündis 21. augustil 
poeg Krister Remy.

Maarika ja Jaanus Lemberil sündis 22. augustil 
tütar Maarja.

Olga Krasnoval ja Aleksandr Kukotal sündis 22. 
augustil tütar Emilia.

Julika Silma-Tiidel ja Olari Tiidel sündisid 23. 
augustil kaksikud Henri ja Helena Liisi.

Diana Silvetil ja Raivo Väntil sündis 23. augustil 
tütar Delissa.

Romi ja Harri Petteri Hasal sündis 28. augustil 
poeg Luka.

Oksana ja Dmitri Velbaumil sündis 4. septembril 
poeg Devid.



11. september 2009  11

Kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to 
Freedom“
Fotonäitus “NATO”
“Roman Tavast ja tema Väärtkk
metallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17, giid 
tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Fotonäitus “Rannarahva pildikk
album enne 1940”
Avatud T–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon “Muinasajas 
piki rannajoont”
Avatud T–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon “Rannarahva 
elukolu”
Avatud T–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Kuni 25. septembrini 
Heikki Ylöneni (Soome) isikukk
näitus “Tundeviirus”
Pirkko Lundqvisti isikunäitus 
“Juured”
Avatud T–L k 12–17
Rannarahva Muuseumi galeriis 
Ark Royal

Kuni septembri lõpuni
“Alter Estonia Week” vabaõhukk
näitused
Õlimahutites Viimsi Kooli taga

Fotonäitus “Prangli saare rahkk
vamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Hobifotograaf Laidi Koppeli 
fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

Raamatunäitus 
“Lasteentsüklopeediad”
Prangli Raamatukogus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Vallamajas

TALUTURG
Laupäeviti k 10–14
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Võimlemine ja vestlusring 
lapseootel emadele
Teisipäeviti k 18–20
Harmoonikumis Pargi tee 8

11. september k 17
Köögis ainult poisid
Osalustasu 15 krooni
Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee või 
606 4034
Randvere Noortekeskuses

12. september k 10 
Viimsi Kultuuriloo Seltsi kodukk
looringi kokkusaamine
Prangli saare minevikust ja 
tänapäevast räägib Viimsi 
vallavanem Haldo Oravas
Rannarahva Muuseumis 

12. september k 10 
Tennise välishooaja lõpetamikk
ne – Igamehe paarismäng 
Korraldajad A. Ojassalu Tennikk
seklubi / Viimsi Vallavalitsus 
Viimsi Mõisapargis
  
12. september k 11–21 
Harjumaa lahtised esimeistrikk
võistlused kiikingus
Korraldaja Eesti Kiikingu Liit 
Viimsi Mõisapargis
   

12. september k 11.�0 
Prangli Rahvamaja 55. juubelikk
aastapäeva aktus 
Õhtul mängib tantsuks 
ansambel
Sissepääs tasuta! 
Prangli Rahvamajas

12. september k 11–17 
Koolitusseminar “Väikelapse 
areng. Ideid arendavateks 
tegelusteks väikelastega”
Vajalik eelregistreerimine 
info@lillelapsed.ee 
Osalustasu 250 krooni
Harmoonikumis, Pargi tee 8
 
12. september k 18 
Eesti Filharmoonia Kammerkk
koori kontsert 
Dirigent Daniel Reuss 
Kavas Mendelssohn, Kreek 
Sissepääs tasuta! 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12. september k 21 
Bänd President 
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas 
   
1�. september k 11 
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus 
  
1�. september k 11 
Perejumalateenistus. Laste 
pühapäevakooli avamine. 
Jutlus Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus 
  
1�. september k 14.�0 
Jumalateenistus. 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus
 
1�. september k 1�–15
Sulgpallipühapäev algajatele 
igas vanuses
Korraldaja Viimsi Sulgpalliklubi
Viimsi Spordihallis

14. september k 17, 
18 või 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Registreerimine 
adi@huvikeskus.ee või 
606 4034
Randvere Noortekeskuses

14. september k 18–20 
Mahekosmeetika valmistamise 
õpituba
Osalustasu 500 krooni 
Info ja registreerimine 
tel 601 1717, 
www.harmoonikum.ee 
Harmoonikumis, Pargi tee 8 
  
15. september k 11 
Väikelaste rannajooks
Korraldaja MLA Viimsi Lastekk
aiad 
Haabneeme rannas

15. september k 17–18.�0
Muffinite küpsetamine
Osalemine tasuta!
Registreerimine ja info noorkk
sootöötaja juures
Viimsi Noortekeskuses

15. september k 18
Loovusk ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
    
16.–�0. september  
Raamatunäitus 
“Edgar Valter 80“
Viimsi Raamatukogus
 

16. september k 18 
Filmiõhtu 
“Elavad valgustunud” 
Harmoonikumis, Pargi tee 8
   
16. september k 19 
Koguduse kool. Kaminasaalis 
«Jumala uus maailm». Juhatab 
Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus 
  
17. september k 19 
Kristlust tutvustav “Alfa 
kursus” 
“Kristlus – kas igav, iganenud 
ja kasutu?” 1/15 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. september k 14
Hooaja avamine
Hinge Jürgensoni maalinäituse 
avamine
Kontsert Püünsi Kooli õpilastelt
Ansambel Levi – Leida ja Viktor 
Kuusmaa
Randvere Päevakeskuses

18.–20. september  
Riina Tartu 15. parfüümide 
näitus “Armulugu iseendaga” 
Näituse avamine 
18. septembril k 18 
Esinevad Eve Lukk, Silva 
Valdt ja Kaili Lass improvisatk
sioonilise lõhnamuusikaga
Riina Tartu lõhnaloeng ja 
soovi korral personaalne kinek
sioloogiline lihastest lõhna 
sobivusest
Info www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses   
 
19. september k 10–15 
Rannarahva täika 
“Sügisõhtute kaaslased” 
raamatute, muusika ja filmide 
laat 
Müügikohtade eelregistreerikk
mine riina@viimsivald.ee, tel 
50 94 272
Rannarahva Muuseumi õuel

19. september k 19 
Esineb Henry Laks 
Sissepääs 25 krooni 
Prangli Rahvamajas 
  
19. september k 21 
Sada ja seened 
Jussi Õlletoas 

20. september k 11 
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikk
kus 
  
20. september k 11 
Jumalateenistus. 
Jutlus Raido Oras
Muusikat vanamuusikaankk
samblilt Tuli taevast
Viimsi Vabakoguduse kirikus 
  
20. september k 14.�0 
Jumalateenistus. 
Teenib Margus Kirja 
EELK Randvere Peetri kirikus
   
21. september k 18–20 
Kokakool – supikeedu saladused 
Osalustasu 300 krooni
Info tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis, Pargi tee 8

21. september k 17, 
18 või 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses

21. september k 17
Võistluspäev

Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

22. september k 15.�0–19
Alustab tegevust Sotsiaalteatri 
ring
12–16kaastastele noortele
Mängime, arutleme, teeme 
etüüde ja väikesi etendusi
Osalemine tasuta!
Registreerimine ja info 
noorsootöötaja juures või 
tel 606 6826
Viimsi Noortekeskuses 

22. september k 18
Loovusk ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

22. september k 19
Shindokjooga 
Osalustasu 95 krooni
Vajalik eelregistreerimine 
info@lillelapsed.ee
Lillelaste eralasteaias, Sõstra tee 1

2�. september
Näitus “Kõik on trois”
Avatud 30. oktoobrini 2009, 
T–L k 12–17
Näitus “Võrgu ilu”
Avatud 23. jaanuarini 2010, 
T–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

2�. september k 15.�0–19
DJkkoolitus
Tulla võivad kõik, kes asjast 
huvitatud, osalemine tasuta!
Registreerimine ja info noorkk
sootöötaja juures või 
tel 606 6826
Viimsi Noortekeskuses

2�. september k 18
Sügiskohvik
Randvere Noortekeskuses
 
2�. september k 18–21 
Leivaküpsetamise õpituba. 
Juhendaja Annely Maksan
Tasu 300 krooni 
Harmoonikumis, Pargi tee 8 
  
2�. september k 19 
Koguduse kool. Kaminasaalis 
“Apostlik usutunnistus”. 
Juhatab Matthew Edminster 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. september k 1� 
Sügishooaja avamine
Huvialaringide tutvustus ja 
ringidesse registreerumine
E. Parsi lapitekkide näituse 
“Uuesti uus“ avamine
Kontsert ja koosviibimine
Külalised kaugelt ja lähedalt! 
Viimsi Päevakeskuse saalis 
  
24. september k 18 
Terviseloengute sari 
“Loo endale tervis”
Lektor homöopaatkrefleksoloog 
Anu Hermlin 
Osalustasu 150 krooni 
Info tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis, Pargi tee 8 
  
24. september k 19 
“Alfa kursus” – “Kes on Jeekk
sus?” Loeng Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. september k 20 
Olav Ehala laulud – esinevad 
Liisi Koikson, Mikk Saar, Lauri 
Liiv, Olav Ehala, 
vokaalansambel Meelega 
Sissepääs 200 krooni 
Info Tiina Raal 52 73 049, 
Mati Raal 50 51 490 

Viimsi Antiigi ja Vanavara 
Galeriis, Mõisa tee 2
   
25. september k 17
Tüdrukute Klubi
Osavõtutasu 15 krooni
Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee 
või 606 4034
Randvere Noortekeskuses

25. september k 18
5–7kaastaste laste “Tarkade 
kooli” avamine
Lillelaste eralasteaias 
(Sõstra tee 1, Haabneeme)

26. september k 12
Kindral Johan Laidoneri 
X Olümpiateatejooks
Võistkondade registreerimine 
19. septembrini 
lea@eestikalev.ee või 
tel 644 4886
Viimsi mõisa pargis

26. september k 21 
Laulab Vello Orumets
Sissepääs tasuta! 
Info ja broneerimine 
tel 55 542 588, 601 0317, 
623 8696 
info@jussikas.ee, 
www.jussikas.ee 
Jussi Õlletoas 

26. september k 10–1�.�0
Inglise keel täiskasvanutele
 Lühikursus minigrupile
inimest 6–4
 Kõik tasemed – individuaalne
lähenemine
Registreerimine ja info kajavakk
hi@hot.ee
MTÜ Kaja Vahi Koolitus
www.koolitusinfo.ee/kajavahi
Viimsi Huvikeskuses Päikesekk
pesa ruumis I korrusel

27. september k 12 
Laste hommik 
Tibude disko koolieelsetele 
lastele
Lastega tantsivad vahvad muikk
nasjututegelased
Avatud on joonistamistuba ja 
mahlakohvik
Info www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
  
27. september k 11 
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
 
27. september k 11 
Jumalateenistus. 
Jutlus Raido Oras 
Muusika “Tulemine” 
k 18
Peregrupp kohvikuruumis. 
Arutelu juhivad Margus ja 
Triin Laurik 
Viimsi Vabakoguduse kirikus 
  
27. september k 14.�0
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

28. september k 17, 
18 või 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses

29. september k 15–17
Loovusring – meisterdame 
savist esemeid
Kõigile osalejatele tasuta!
Registreerimine ja info 
tel 55 615 413
Viimsi Noortekeskuses

29. september k 18
Loovusk ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

�0. september k 18
ArvamusCafe
Randvere Noortekeskuses
  
�0. september k 18 
Filmiõhtu “Illusioon” 
Harmoonikumis, Pargi tee 8 
   
1. oktoober k 1� 
Kontserdisari “Kammerk
muusika mõisakoolides”  
Esineb pianist Diana Liiv 
kavaga “Ballett klaveril. 
Romeo, Julia ja Petruska”. 
Kaastegevad Viljandi Kultuurik
akadeemia tantsutudengid. 
Esitamisele tulevad katked 
Sergei Prokofjevi ja Igor 
Stravinski ballettidest. 
Kontsert on tasuta!
Korralda ja MTÜ Muusikak
sõprade Selts 
Kindral Laidoneri Muuseumis

1.–�1. oktoober
Raamatunäitus 
“Sügis looduses”
Prangli Raamatukogus 

2. oktoober k 1�
Eakatepäeva tähistamine.
Vestlusring “Millest sõltub 
eaka inimese elukvaliteet ja 
heaolu?”
Viimsi Päevakeskuses
  
2. oktoober k 17
Köögis ainult poisid
Osavõtutasu 15 krooni
Registreerimine 
kadi@huvikeskus.ee või 
606 4034
Randvere Noortekeskuses

2. oktoober k 21
Lasteöö
Randvere Noortekeskuses

�. oktoober k 11
KRIBUkKRABU TURG
Kasutatud asjade täika – kõik 
müügiks!
Müügikohtade eelregistreerikk
mine – kes ees, see mees! 
Kohamaksu ei ole
Info www.huvikeskus.ee, 
itariina@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

4. oktoober k 11 
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13 
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Mikk Leedjärv 
Rohuneeme kabelis

4. oktoober k 11
Jumalateenistus leivamurdmikk
sega. Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

4. oktoober k 14.�0
Jumalateenistus. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info 
Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
ekpost marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee

Viimsi valla kultuurikalender
11. september – 4. oktoober

v
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sport

Tule taipoksi!
Treeningud algajatele (alates 13. elukk
aastast) toimuvad alates 15. septembkk
rist k 19.30 Viimsi Koolis. Info Kristjan 
Raudsepp, tel 56 237 581. 

Viimsi Taipoksi Klubi

Viimsi Mõisapargis on 
12. septembril kiikingi 
ehk üle võlli kiikumise 
võistlused. Osa võivad 
võtta kõik, kes julgevad.

Kas oskate ette kujutada, mis 
tunne on olla maapinnast ummm
bes 12 meetri kõrgusel, pea 
alaspidi? Inimesi, kes seda 
tunnet on tundnud, on Eestis 
umbkaudu 100 ringis. Mujal 
maailmas neid peaaegu polegi. 
Miks ei ole? Aga sellepärast, 
et selline spordiala nagu kiimm
king ehk üle võlli kiikumine 
on leiutatud Eestis. 

Kindlasti on palkidest tehmm
tud külakiiged tuttavad enamimm
kule eestlastest ja nii mõnedki 
on proovinud sellistega ka üle 
võlli kiikuda. Ühest sellisest 
Viljandimaal asuvast kiigest sai 
alguse ka kiikingikiige idee. 
Kaks meest, Ado Kosk ja Tarmm
mo Männigo avastasid ühel 
hetkel, et mida kõrgem on kiik, 
seda raskem on sellega üle 
võlli saada. See tekitas huvi, 
et kui kõrge kiigega see üldse 
võimalik on. Vaja oli sellist 
kiike, mille kõrgust oleks lihtmm
ne muuta. 1996. aastal valmis 
esimene kiikingikiik, millistemm
ga kiigutakse praegugi.

Kiikingimkiiged on valmismm
tatud tugevast süsinikterasest, 
neid on lihtne lahti võtta ja 
uuesti teises kohas püsti panmm
na. Kiige kõrguse muutmise 
teeb võimalikuks nn teleskoopm
konstruktsioon, mis tähendab 
seda, et nii kiige raam kui ka 
aisad koosnevad ülemisest ja 
alumisest osast, mis liiguvad 
üksteise sees. Võimalik on 
seada kiige kõrgust 3 kuni 8 
meetrini. 

Alates aastast 1997 on igal 
aastal korraldatud Eesti erinemm
vais paigus kiikinguvõistlusi. 

Võistluste põhimõte on 
mingil määral sarnane kõrgusmm
hüppega: võistleja paneb kirja 
algkõrguse ja kui ta on saanud 
sellise aistepikkusega kiigega 
ühe korra üle võlli, loetakse 
katse sooritatuks ning võistleja 
nimetab järgmise kõrguse. Igal 
võistlejal on õigus sooritada 
5 katset. Tulemus mõõdetakmm
se kiige võllist lauani, millel 
võistleja seisab. Kiikujal peamm
vad kindlasti olema kinnitatud 
mõlemad käed ja mõlemad 
jalad spetsiaalsete rihmadega. 
Võistlusklasse on kümme: 5 
meestele ja 5 naistele.

Kiikingiga tegelevad inimm
mesed ütlevad, et kiiking algab 

16. septembril algavad 
Lillelaste eralasteaias 
shindo tunnid lastele ja 
täiskasvanutele.

Jaapanist pärit shindo sarnaneb 
joogam või võimlemistunniga, 
mille käigus tehakse koos erimm
nevaid venitusm ja hingamismm
harjutusi. Ei midagi rasket, 
kuid samas toimub see kerge 
massaaži ja hoolsa kontrolli 
all. Shindo on abiks nii sügisemm
se köhamnohu ennetamisel kui 
ka allergiast vabanemisel.

Shindo looja Sensei Kazuko 
Kuratomi töötas selle meetodi 
välja oma allergilise ja muude 
terviseprobleemide käes vaevmm
leva lapse raviks, toetudes 
iidsetele Jaapani ja ida traditmm
sioonidele põhinevatele ravimm
meetoditele.

Shindo venitusm ja hingamm
misharjutuste ning neid toetamm
va massaaži käigus hoitakse 
korras inimese sees kulgevaid 

ning kõiki meie siseorganeid 
ühendavaid meridiaanide süsmm
teemi. Meridiaanid voolavad 
meie sees nagu väikesed jõed. 
Jõgi puhastub siis, kui on vool, 
ja inimene puhastub, kui temm
mas voolavad energiad. Kehas 
tekib palju nn nurgataguseid, 
kuhu ladestub jääkaineid ehk 
energiaplokke, millest orgamm
nism pole suutnud vabaneda. 
Siin saabki abi shindost. 

Lillelaste shindo tundimm
de läbiviija Kaari Hindreko 
on saanud sertifikaadi Sensei 
Kazuko Kuratomi käest isikmm
likult, nagu öeldakse – saanud 
õpetaja puudutuse. 

“Olen aastaid otsinud ja 
uurinud erinevaid ravitsemismm
meetodeid, õppinud psühhomm
loogiat Tallinna Ülikoolis, 
psühhoteraapiat Gestaldi Insmm
tituudis, tegelenud pilatese ja 
joogaga, osalenud tai chi ja wu 
shu treeningutes,” räägib Kaamm
ri Hindreko. “Shindod tehes 

12 . september k 10 
Tennise välishooaja lõpetamine – IGA--
MEHE PAARISMÄNG, täiskasvanutele. 
Viimsi Mõisapargi tenniseväljakud. Korralmm
daja A. Ojassalu Tenniseklubi / Viimsi Valmm
lavalitsus. Vajalik eelregistreerimine: Kristmm
jan Pakk, kristjanpakk@gmail.com või tel 
56 226 004

1�. september  k 1�–15
SULGPALLIPÜHAPÄEV algajaile igas 
vanuses. Viimsi Sprdihall. Korraldaja Viimsi 
Sulgpalliklubi. Soovitav eelregistreerimine 
Aigar Tõnus tel 56 90 2481 või aigartonus@
hotmail.com. 

15. september k 11 
VÄIKELASTE RANNAJOOKS kodustemm
le kuni 7maastatele lastele. Korraldaja MLA 
Viimsi Lasteaiad.

Kõik kiikuma
alles siis, kui jalad on kõrgemm
mal kui pea – kuni sinnamaani 
on tegemist kiikumisega.

Eesti on väike ja meid on 
vähe – sellelt tasandilt vaadamm
tuna on lausa imetlusväärne, et 
oleme jõudnud Guinnessi Remm
kordite raamatusse. Ja arvake 
ära, millega? Need on kiikingis 
püstitatud rekordid. 2004. aasmm
tal ilmunud raamatus on need 
rekordid alajaotuse “Tavatud 
jõuproovid” alt: meeste rekord 
7,01 m on püstitatud Rakveres 
2000. aastal Andrus Aasamäe 
poolt ja naiste rekord 5,86 m 
Pärnus 2001. aastal Kätlin 
Kinki poolt. Järgmisse, 2006. 
aastal ilmunud raamatusse said 
kirja juba uued rekordid: 7,02 m 
ja 5,91 m, kusjuures rekordite 
omanikud on samad! 

12. septembril on Viimsi 
Mõisapargis kõigil võimalus 
need rekordid üle lüüa, sest 
tegemist on lahtiste võistlusmm
tega ja osa võivad võtta kõik, 
kes julgevad. Tule vaatama või 
proovima – info ja võistlusjumm
hend www.kiiking.ee!

Urmas Laansalu
Eesti Kiikingi Liidu juhatuse 

esimees

18. september  
Harjumaa koolidevahelised meistrivõist--
lused STAADIONITEATEJOOKSUDES. 
Kose staadion. Korraldaja Harjumaa Spordim
liit.

24.–29. september 
Harjumaa koolidevahelised meistrivõist--
lused JALGPALLIS (poisid kuni 7. klass; 
8. –9. klass ja 10.–12. klass). Korraldaja Harmm
jumaa Spordiliit.

26. september k 12
X Kindral Johan Laidoneri OLÜMPIA--
TEATEJOOKS. Laidoneri mõis. Korraldamm
ja J. Laidoneri Selts

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Üritustest tulemas

Shindo peletab nohu 
ja köha

olen aga lausa füüsiliselt omal 
nahal tunda saanud seda, et 
kui varem vaevas mind talviti 
pidev nohu ja köha, siis nüüd 
pole seda enam juhtunud. Kui 
tunnen haiguse lähenemist, 
teen shindo harjutusi, ja see 
taandub juba algstaadiumis. 
Oma lastega neid harjutusi temm
hes tunnen peale raviva toime 
ka lihtsalt kahepoolset mängumm
lusti.”

Shindost on saanud tänamm
seks ülemaailmselt levinud ja 
mitmekülgne, ent samas lihtmm
ne eneseabimeetod. See sobib 
kõigile – igas vanuses ja erinemm
vas füüsilises vormis olevatele 
inimestele. Ja nagu öeldud, on 
see hea ka lastele, kelle jaoks 
see algselt loodigi. Täpsemalt 
saab shindo tundide toimumm
misaegadest lugeda Lillelaste 
eralasteaia koduleheküljelt 
www.lillelapsed.ee. 

Annaliisa Sisask-Silla

Eakate ujumine
Viimsi SPA-s toimub eakate ujumine 
alates septembrist taas kaks korda 
nädalas.
Tingimused on samad, mis eelmisel 
aastal, vaid kolmapäev on vahetuses 
teisipäevaga.

Seega on meil kord nädalas teisikk
päeval või reedel õigus kasutada ujulat 
soodushinnaga – 40 krooni.

Ujumine toimub: teisipäeviti k 12–14 
ja reedeti k 12–14.

Edukat uut hooaega!

MTÜ Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatus



11. september 2009  1�

Lõbusad meremehed teel Naissaarele.

Purjetamine – kogu pere ühine rõõm
Purjetamine on suurepä--
rane ettevõtmine, millest 
saab täiel määral osa 
kogu pere. 

Viimsi randadel jalutajad 
näevad merel pea alati mõnd 

purje. Lähemat seost nendega 
on vähestel. Viimsilased on 
justkui rannam ja mererahvas, 
ometi on purjetamine enamumm
sele võõras ning seegi vähene, 
mis sellega meeltes mõlgub, 
on seotud võistluspurjetamimm

sega. Viiskümmend aastat nn 
musta auku on kustutanud termm
ve peatüki meie meresõidutramm
ditsioonist. 

Purjed, mida päevast päemm
va möödumas näeme, kuulumm
vad valdavalt Soome lipu all 

seilavatele lõbusõidujahtidemm
le, millega sõidavad põhjamm
maalased igal aastal sadade 
tuhadete kaupa. Purjetatakse 
pere, sõprade ja kolleegidega. 
Purjetatakse seetõttu, et see on 
nii palju pakkuv ning meie summ

vesse on raske sobitada mõnd 
paremat puhkamise ja enda 
talveks laadimise moodust.

Eestlased ei tea ega oska 
enam tahtagi puhkust purjede 
all. Ometi ei ole purjetamises 
midagi pööraselt keerulist ega 
rasket, samuti pole see vaid 
hulljugete meeste iseäralik ja 
kallis lõbu. 

Perepurjetamine Eesti moomm
di tähendab aga pikki seletusi 
tuttavatele, et tõepoolest veemm
dame puhkuse merel ja tõepoomm
lest kogu perega. Jutuajamise 
tipphetkeks saab alati moment, 
kus saab selgeks, et ka pere 
noorim sõitis kaasa juba ammu 
enne seda aega, kui omad jalad 
alla võttis. Raviks hämmeldumm
se vastu aitab vestluskaaslase 
merele meelitamine. Kes kord 
proovinud, see enam selliseid 
küsimusi ei esita. 

Purjetamine on ja jääb 
teatud riskidega seotud tegemm
vuseks. Kuid arvestava suhmm
tumise, vajalike teadmiste ja 
kogemustega saab muuta purmm
jetamise kogu perele fantastilimm
seks ajaveetmise võimaluseks. 
Ainuüksi enda lähiümbruses 
on avastatavat rohkem kui küll. 
Kogemuste kasvades avardub 
maailm veelgi. Imelised vaamm
ted, päikesetõusud merel, avamm
rus ja lõbus sadamaelu – see 
kõik on purjetajate argipäev.

Tõsi on, et ühe perepurjeka 
meeskond võib koosneda õige 
erinevatest tegelastest ja nende 

kõigi vajadustega arvestamimm
ne nõuab üpris palju ettevõtmm
likkust ja nutikust. Ujuvkodu 
tuleb muuta lastekindlaks ning 
lisada sinna terve hulk iseäramm
likke vahendeid, et pikemadki 
sõidud lõbusad oleks. Kuid 
samasugune nuputamine käib 
meiega tegelikult alati kaasas 
ka maa peal. Seega pole ujuva 
kodu sisustamises midagi üle 
mõistuse käivat. 

Ka meie pere purjekas on 
saanud hulgaliselt täiendumm
si. Vahel ajab ennastki muimm
gama, kui köögikapist mõni 
mäguloom välja tuleb või peab 
raadio juhtmeni jõudmiseks 
enne klotsidest läbi kaevama. 
Jalgaratast pole tarvis algusest 
peale ise uuesti leiutada, mismm
tõttu võtame huvilisi pardale, 
jagame meelsasti oma kogemm
musi ja nutikana välja kukkumm
nud ideid. Purjetamine on suumm
repärane ja üks neist asjadest, 
millest saab täiel rinnal osa 
võtta kogu pere korraga. Edasi 
kaovad ära ka vaidlused järgmm
mise suvepuhkuse veetmise 
asjaolude osas.  

Perepurjetamise pisiku lem
vitamine on meie eesmärk. 
Loodame, et see toob mereäärmm
se elu taas lähemale mereelule, 
mis meil kaduma on läinud. 

Purjejaht Margareta ja tema 
tegemiste kohta saab rohkem 
lugeda www.swest.eu. 

Ingrid Randlaht

Viimsi treener osaleb FIBA koolituses
Korvpalliklubi Viimsi 
treener Tanel Einaste 
osaleb Rahvusvaheli--
se Korvpalliliidu (FIBA) 
üleeuroopalises koolitus--
programmis Fiba Europe 
Coaching Certificate (FECC).

FECC näol on tegemist kolmm
meaastase projektiga, kus 60 
treenerit kõikjalt Euroopast 
igal aastal seitsme päeva jookmm
sul lisaks loengute kuulamisemm
le vaatavad ja võtavad osa ka 
näidistreeningutest ning soorimm
tavad iseseisvaid töid Euroopa 
ja maailma juhtivate treenerite 
ja spetsialistide juhendamisel. 
Kogu FECC projekti mentomm
riks on maailmakuulus treener 
Svetsislav Pesic, kelle auhinmm
nakapis on nii Euroopa kui ka 
maailmameistritiitlid ning ka 
Euroliiga karikas.

Koos treener Pesiciga jagamm
sid sel aastal oma kogemusi ja 
teadmisi kolleegidele Nihat Izic 
(Serbia), Rutenis Paulauskas 
(Leedu), Rob Meurs (Holmm
land), Sasa Jakovlevic (Serbia) 
ja Janez Dvaric (Sloveenia). 

Lisaks tavapärasele õppemm
tööle loenguruumis ja pallisaamm

lis on koolituse suurepäraseks 
lisaväärtuseks võimalus kaasa 
elada ning jälgida korvpalli ja 
mängijate arengut igal aastal 
vastavalt ühel noortekorvpalli 
suurturniiril – U16, U18 või 
U20 Euroopa meistrivõistluste 
finaalturniiril.

Käesoleval aastal startimm
nute näol on tegu FECC teise 
“lennuga”. 2007. aastal alusmm
tasid ja 2009. aastal lõpetasid 
ning pälvisid eduka eksami 
korral FIBA Euroopa rahvusmm
vahelised treeneritunnistused 
esimesed vastava programmi 
vilistlased. Esimeses FECC 
lennus osalesid ning sooritasid 
edukalt ka eksami Eesti treemm
nerid Rait Käbin (KK Pärnu), 
Alar Varrak (Audentes, Kalev/
Cramo) ja Indrek Ruut (KK 
Rapla). FECC teises lennus 
täiendavad oma teadmisi limm
saks KK Viimsi treener Tanel 
Einastele ka Märt Raam (Rakmm
vere Spordikool) ja Janne Rits 
(BC Star). Seega peaks kolme 
aasta pärast olema Eestis juba 
kuus tänapäevase korvpallihamm
riduse ning laia silmaringi ja 
mõtlemisega korvpallitreenemm
rit.

FECC teise lennu käesmm
oleva aasta koolitus ja ka U16 
noormeeste Euroopa meistrimm
võistluste finaalturniir toimus 
Leedus Kaunases 9.–17. aumm
gustini. Seitse pikka päeva täis 
korvpalli, mis venisid tihti isemm
gi 16 tunni pikkuseks, andsid 
kõikidele osalejatele väga tumm
gevad teoreetilised ja ka prakmm
tilised teadmised sellest, mida 
teha ja kuidas arendada noori 
mängijaid oma kodumaal. 
Suurimaks sõnumiks, mis treemm
neritele kaasa anti, võib pidamm
da: arendage mängijat, mitte 
ärge otsige lihtsamat võitu 
taktikast. S. Pesic: “Taktikaga 
võidetakse mõni mäng, heade 
põhioskustega kogu karjäär!” 
Kasulikuks võib pidada toimumm
nud vestlusringe, kus treenerid 
said omavahel vahetada mõtmm
teid ja küsida küsimusi.

Suures plaanis ei leiutatud 
jalgratast üheski valdkonnas, 
aga pühendumus käsikäes 
nõudlikkusega, on need asjad, 
mis eristavad halba heast ja 
head suurepärasest. Treenerimm
tel avanes võimalus täiendada 
oma harjutusvara, aga eeskätt 
saada teadmisi, mis oskusi ja 

omadusi mingis vanuses arenmm
dada ning märgata hädavamm
jalikke pisidetaile ka üldiselt 
kõigile teada küsimustes.

Eesti treenereid tegi enim 
kurvaks süsteemitus, mis meie 
korvpallis ja mängijate arendamm
mises toimub ning mille vilju 
me täna rahvuskoondise mänmm
gu ja mängijate juures näeme. 
Muu maailm on metoodikas, 
mängijate arendamises ja korvm
palli mängustiilis meist valmm
gusaasta kaugusel ees. Lisaks 
toimivad pea igas riigis korvmm
palliakadeemiad või kogutakmm
se perspektiivikad mängijad 
eri programmidesse, kus nenmm
dega tehakse järjepidevat tööd. 
See on mõttekoht siinkohal 
nii kõigile meie treeneritele, 
ametnikele kui ka mängijatemm
le. S. Pesic: “Sa ei pea tegema 
seda, mis sulle meeldib, aga 
see, mida sa teed, peab sulle 
meeldima!”

Olles siiralt vaimustunud 
nähtust ja kogetust hindab 
Tanel programmi hindega 5+, 
oodates juba huviga järgmisi 
õppepäevi. “See on suurepämm
rane võimalus ennast täiendamm
da värskeima teabega ja näha 

noorte tippkorvpalli. Istudes 
siin oma “konnatiigis” ei ole 
arengut loota. Korvpall meil 
ja mujal on täna nagu kaks erimm
nevat mängu. Kuigi meie rahmm
vuskoondisel läks just nii nagu 
läks, ei ole see kindlasti korvmm
palli lõpp, pigem loodan, et 
restart. Eks parastada on alati 
lihtne – kuigi on raske, tuleb 
siit seisust välja rabeleda. Tumm
leb lõpetada enesepettus, arvamm
tes, et kõik on meie korvpallis 
suurepärane, ja hakata lõpuks 
reaalselt tööle. Seda ootaks ka 

meie alaliidult ja just noortemm
korvpallis!”

Tõstes sel aastal oma kutsemm
kvalifikatsiooni Korvpallitree-m
ner  II astmelt Korvpallitreener 
IIImle, osaledes selleks Tallinna 
Ülikooli loengutes, osa võttes 
Eesti Korvpallitreenerite Liimm
du seminaridest Kuremaal, 
külastades 2008. aastal Belgmm
radi treenerite seminari Sermm
bias ning osaledes nüüd FECC 
programmis, on Tanel Einaste 
üks enim koolitusi läbinud 
korvpallitreener Eestis. 

Janne Rits, Tanel Einaste ja Märt Raam.

sport
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Vene kõnekeel ja grammatika 
lastele ja täiskasvanutele. 
Õppimine individuaalselt ja 
rühmas (2–3 in). Hinnad: alla 
16-aastased 70 krooni, üle 
16-aastased 100 krooni. 
Tel 52 20 687.

Raamatupidamisteenus.
http://www.hot.ee/vilmer-
teenused, tel 53 631 011. 

Kõik pottsepatööd. Toivo 
Arthur, tel 55 23 522.

Kõrgharidusega ja 
kogemustega raamatupidaja 
osutab raamatupidamisteenust 
äriühingutele, FIE-dele ja 
korteriühistutele. Lisainfo www.
bairam.ee, tel 53 412 898.

Inglise keele eratunnid. 
Tel 56 125 407.

Annan järeleaitamistunde 
Viimsis 1.–4. klassi õpilasele 
kõikides ainetes. Info tel 
56 240 460.

Müün hulgi ja korraga 60m3

50 cm kuivi küttepuid (hall 
lepp). Puud asuvad Raplamaal, 
85 km kaugusel Tallinnast. Hind 
transpordita 21 000 krooni. Tel 
51 960 330.

Kogemustega raamatupidaja 
osutab väikefirmadele raamatu-
pidamisteenust. Olemas vajalik 
programm. Tel 51 00 055, Kadri.

Osutan raamatupidamis-
teenust väikeettevõtetele. 
Lisainformatsioon tel 
53 429 188.

Kõige soodsamad küttepuud! 
Lepp alates 350.-/ruum, kask 
alates 430.-/ruum. Konteineris 
alates 1090.-/tk. Toome 
puud Harjumaal tasuta koju! 
Tellimiseks helista tel 670 7110, 
52 00 093 või täida tellimisleht 
internetis www.puu24.ee.

KUULUTUSED

Forestry OÜ ostab kasvavat 
metsa, kuuse-männipalki ja 
paberipuud. Abistame paberite 
vormistamisel ja raietöödel. 
Oma transport. 
www.forestryest.ee,
tel 56 636 076, 56 638 551.

Otsin majja koristajat. Tel 
55 602 897.

Haljastusprojektide ja 
eskiiside koostamine. Rõdu-
haljastus, terrassihaljastus. 
Haljastuse hooldus. Istutusalade 
rajamine ja taimede istuta-
mine. Murude rajamine. 
Haljastusalane konsultatsioon. 
Pajuvitstest kandilised, 
ümmargused peenraäärised, 
kompostikastid, aialambid 
jpm. Firmalt OÜ GARDENMAID 
(Tallinna Lillefestivalil osaleja). 
Julika Korv tel 51 40 524, Liina 
Heck tel 56 565 509. 

Kujundame, hooldame ja 
lõikame sirgeks Teie hekid ning 
teeme sügisesi aiahooldustöid. 
Tel 50 89 294.

Ostan ära Teie vanad sõidu-
autod, ARK-is kustutamine. Paku 
kõike, ostan ka vanarauda. Tel 
55 997 092.

Korstnaabi OÜ teostab gaasi- 
ja diiselkateldele metallhülsside 
paigaldamist, korstnate remonti 
ja uute korstnate ehitamist, 
lisaks pottsepatööd. 
www.korstnaabi.ee, tel 
58 277 727.

Ära anda 2-kuused kassipojad 
– hoolitseva kassiemme poolt 
hästi kasvatatud. Tel 50 66 971.

Vahetan Karulaugu lasteaia 
koha Randvere lasteaia koha 
vastu. Laps 3-aastane. Tel 
51 01 766, Riina.

Perekond võtab pikaajaliseks 
perioodiks üürile 4-toalise 

korteri, ridaelamu või kahe-
peremaja Viimsis. Eeliseks 
oleks mööbliga, samuti ilma 
maakleritasuta. Vaatame üle 
kõik pakkumised. Tel 
58 435 897 või 55 597 269 
(räägime vene keeles).

Naisterahvas, 45-aastane, aus 
ja korralik, otsib tööd koristajana 
eramajas või korteris. Tel 
53 908 257, Olga. 

Tänavakivide paigaldus. 
Puitterrassid. Haljastustööd. Tel 
50 87 397.

Soovin üürida garaaži või 
koha autole garaažis talveks. Tel 
55 562 272.

Terrassid. Sauna puitosad. 
Piirdeaiad. Kergehitised. 
Ehitus. Remont. Siseviimistlus. 
Plekitööd. Pottsepatööd. Tel 
56 646 709. 

Elektritööd. Teostan igasuguse 
keerukusega elektritöid. Sise- ja 
välitööd, rikete kõrvaldamine 
jne. Tel 50 83 895. 
www.elektrik.fie.ee.

Metalli koristamine, prügi 
koristamine ja äravedu. 
Koormavedu väikekaubikuga. 
Tel 56 957 713, Aleksander.

Terrassid. Sauna puitosad. 
Piirdeaiad. Kergehitised. 
Ehitus. Remont. Siseviimistlus. 
Plekitööd. Pottsepatööd. Tel 
56 646 709. 

Elektritööd. Teostan igasuguse 
keerukusega elektritöid. Sise- ja 
välitööd, rikete kõrvaldamine 
jne. Tel 50 83 895. 
www.elektrik.fie.ee.

Teostame muruniitmist, 
hekilõikust, puude raiet ja 
haljastusega seotud töid. Tel 
55 637 666.

Tööandjad Viimsi vallas !   
Kui otsite omale töötajaid (ka ajutisi), küsige infot Viimsi valla Tööotsija Infopunktist. Meil 
on kaardistatud vallas elavate tööotsijate ametioskused ja kvalifikatsioon ning kõigil neil on 
soov töötada kodule võimalikult lähedal.

Tänaseks on juba nii mõnigi valla tööandja ja tööotsija üksteist leidnud ning kui olete 
missioonitundega, siis helistage telefonil 606 6935 või saatke oma soov e-postile info@scoopest.com.

Infovahendus on tasuta, ka siis, kui tööotsija tööle vormistatakse. Tööotsija Infopunkti 
tegevuskulud katab Euroopa Sotsiaalfond projekti nr. 1.3.0102.09-0072 “Viimsi valla mitteaktiivsete 
inimeste hõivesse toomine ja tööturu riskigruppide tööellu integreerimine” raames. 

SvenSimson,
projektijuht, Scoopest OÜ

Harjumaal Anija vallas Lilli külas 
toimub 19. septembril perepäev. 
Lilli küla Arendamise Selts 
korraldab perepäeva eesmärgiga 
koguda raha seltsimaja ja 
spordihoone ehitamiseks. 

Selts on teist aastat saanud 
PRIA-lt toetust, et külaelu 
paremaks muuta, kuid kahjuks 
pole veel koos omaosaluseks 
ette nähtud 10%. Selleks nüüd 
tehaksegi heategevusüritus, kus 
tutvustatakse kohalikku kultuuri, 
mahetoodangumüüjaid ja -too-
teid ning kästööd, pakutakse 
meelelahutust ja tegevust igale 
eale.

Perepäev tuleb Raadiku küüni 
vahetus läheduses tulevase 
seltsimaja ja spordihoone platsil. 

Päev algab kell 12, seda juhib 
viimsilane Lauri Abel. Muusikat 
teevad ansamblid Vanaviisi ja 
MTÜ. Esinevad segakoor Helin, 
rahvatantsugrupid, naisansambel 
Kodu ja Sirje tantsutüdrukud, 
Kehra kunstide kooli solistid 
ja Šoti rahvatantsijad. Näeb 
koertega tantsijaid ja kõhutantsu, 
ka publikut õpetatakse tantsima. 

Tegutsevad käsitöö- ja mängu-
toad, tehakse näomaalinguid ja 
kuulatakse muinasjutte. Külad 
võistlevad osavusmängudes 
ning valitakse tublim küla. Võis-
teldakse vigursõidus ATV-ga ja 
veetakse köiega Nissan Navarat. 
Kohal on saunabuss. 

Oodatud on kõik, kes soo-
vivad osaleda heategevusliku 

ettevõtmisega (kohvik, oksjon, 
õnneloos jm). Teretulnud on 
igasugune sponsorlus. Heatege-
vusmüüki oodatakse igasugust 
kraami.

Kauplejail palutakse registree-
ruda www.lillikyla.ee, info tel 
50 46 476.

Heategevuspilet 25 krooni, 
õhtul 50 krooni, VIP-pilet 500 
krooni. Kõik piletid osalevad 
õnneloosis. Kehrast on bussi-
transport. Korraldajad lubavad, 
et perepäev toimub igasuguse 
ilmaga.

Lillisse pääseb Peterburi 
maanteelt Nelijärve poole sõites 
ja enne Soodlat ära keerates või 
Kehrast Soodla poole sõites. 

Heategevuslik perepäev Anija vallas Lilli külas

Alustame oma kaheksandat hooaega ning kutsume 
treeningule korvpallihuvilisi poisse!

Treeningrühmad:
1991/92/93  sündinud poisid

1995 sündinud poisid
1996/97 sündinud poisid
1998/99 sündinud poisid

2000 sündinud poisid

Uus 2001/2002 sündinud poiste rühm

TULE, PANEME PALLI KÄIMA!

Täpsem info ja registreerimine:
tanel@kkviimsi.ee, 50 48 422 Tanel

Korvpalliklubi Viimsi on kaasaegne spordiklubi, mis pakub oma õpilastele 
parimaid treeningu- ja võistlustingimusi motiveeritud ja koolitatud 

treenerite käe all.

Lisainfo: www.kkviimsi.ee

INGLISE KEEL TÄISKASVANUTELE
LÜHIKURSUS MINIGRUPILE
Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1)
Laupäeval, 26. septembril 10.00 - 13.30
Tundide arv: 4x45 minutit  *Grupi suurus: 4–6 
inimest
Kõik tasemed – individuaalne lähenemine 
Hind: 400 krooni 
Kursuse eest tasutakse arve alusel ettemaksuna.
Registreerimine e-maili teel: kajavahi@hot.ee
MTÜ Kaja Vahi Koolitus
www.koolitusinfo.ee/kajavahi

PÕNNIPESA LASTEHOID
Lastehoius toimuvad MUUSIKATUNNID, 
VÕIMLEMISTUNNID JA KUNSTITUNNID!

Lastehoiu lastele valmistab toitu 
PÕNNIPESA KOKATÄDI!

Põnnipesal on nüüd ka oma MÄNGUPLATS! 
PESA KOOL 4–6-aastastele lastele

JUDO 2–6-aastastele lastele
Viimsi vald kompenseerib 50% lastehoiu 

kuuarvest.
Lisainfo WWW.PESA.EE ja 56 656 665

PÕNNIPESA PEOD
E – N: 18.00 – 21.00  800.-
R: 18.00 – 21.00  1100.-
L ja P: 10.00 – 13.00  800.-
 14.00 – 17.00  1100 .-
          18.00 – 21.00  1100.-

Peo hinna sisse kuulub kohv, tee ja vesi ning 
peale pidu jääb peoruumide koristamine 

Põnnipesa hoolde.
Põnnipesa pidu saab broneerida 
www.pesa.ee või 56 656 665.

Riina Tartu 15. parfüümide näituse
ARMULUGU ISEENDAGA

avamine
18. septembril kell 18 

Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1)
* Esinevad Eve Lukk, Silva Valdt ja 

Kaili Lass improvisatsioonilise lõhnamuusikaga
* Autori lõhnaloeng ja soovi korral personaalne 

kinesioloogiline lihastest 
lõhna sobivusest

Lõhnadele on kaunid kodud loonud 
klaasikunstnikud Maie Ann Raun, Kairi 

Orgusaar, Kai koppel ja Eili Soon
Sisustusdisainer Kaja Alandi on loonud maalid 

ja Viktoria Shibina kaunid
tikandid kollektsioonile ARMULUGU 

ISEENDAGA 
Riina Tartu: “Armastan oma tööd ja minu 

missioon on tuua maailma vägevate privileegi 
– looduslikud puhtad lõhnad meie kodu-Eestis 

iga inimeseni, sest sellest, mida hingame, sõltub 
edaspidi meie vaimne, hingeline ja 

füüsiline tervis.“
Näitus on avatud 

18.–20.  september 2009 
www.huvikeskus.ee

Ootame kõiki jalgpalli- 
huvilisi registreerima ennast 

jalgpallitrenni.
Treeninggruppidesse on 

oodatud 5–6-aastased ja 7–8- 
aastased lapsed.

Treeningud toimuvad kaks 
korda nädalas.

Treener: Jan Õun
Registreerimine e-posti 

aadressil: info@ookami.ee
tel: 55 528 574

Jalgpallitrenni kuutasu 
on 400 krooni

14 11. september 2009
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KINNISVARAHALDUS
Kogemused alates 1992. aastast                                                     

Haldusteenus
Hooldusteenus
Heakorrateenus

Raamatupidamisteenus
24h avariiteenus

Tel 660 8847   
www.olemar.ee, info@olemar.ee
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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.143
Tel. 60 66 863

E-mail info@viimsiarendus.ee


