
Jõuluvalgustuse 
võistlus
Vallavalitsus kuulutab ka sel aastal välja jõu
luvalgustuse võistluse. Osalemiseks võivad 
inimesed ise endast teada anda, aga kindlasti 
ootame ettepanekuid ka külavanematelt ja kõi
kidelt teistelt vallaelanikelt. Kandidaatidest 
andke teada hiljemalt 20. detsembriks. Komis
jon käib hindamas 22. detsembril ja valib välja 
34 kaunimalt valgustatud kodu. Autasude üle
andmine on traditsiooniliselt uue aasta esimes
tel päevadel.

Kommunaal- ja heakorraamet
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Viimsi koolis on avatud bändiruum  >>  Loe lk 8

Pargi lasteaialapsed 
kirjutasid imejutte.
loe lk 5.

Vallavanema kõne 
Püha Jaakobi kirikus
Oleme täna kogunenud siia pühakotta. Keegi on selle ehitanud sel-
leks, et meil oleks, kuhu tulla. Jõuluootus ja kaunis muusika sobivad 
kenasti kokku: keegi on mõelnud meie peale. Üks ida tarkus soovi-
tab: ära kiru pimedust, vaid süüta küünal.

Täna on esimene advendi püha
päev. On aeg, mil Eestimaal süüda
takse tuhanded küünlad. See pime 
ja külm aeg muutub nendest küü
naldest veidi valgemaks ja sooje
maks. Ka igaüks meist võib süüda
ta küünlad. Need küünlad, millest 
kord kirjutas Anna Haava:
Su südames nüüd pane kõik 
küünlad põlema
Ja ära pimedusel sääl aset anna sa.

Kes oled kurb või haige, sa looda, 
kannata!
Ja usu valukarik saab viimaks 
tühjaks ka.
Ei igavest või kesta siin ükski oht 
ei õnn
Nii sagedast su valu sul 
õnnistuseks on.
Su südames nüüd pane kõik 
küünlad põlema
Ja ehi oma hinge sa taevarahuga.

Seisan siin teie ees vallavanema
na, aga ka Tallinna Taani koguduse 
juhatuse liikmena, ja annan teile 
ja teie läbi ka kõigile viimsilastele 
edasi nii Viimsi vallavalitsuse kui 
ka oma kodukoguduse südamlikud 
jõulusoovid.

Olgu me sel advendiajal rik
kad või vaesed, terved või haiged, 
kesk peret või üksi – igas olukorras 
võib jumal meid puudutada, meile 
kinkida selle, mis meie hinge sära
ma paneb. Aga selleks, et see ime 
võiks sündida, tuleb meilgi anda 
oma osa.

Keegi meist pole nii vaene, et 
ei saaks kellegi päeva ilusamaks 
muuta oma hea sõnaga, oma nae

ratuse ja tunnustusega. Võtkem 
siis täna vastu need ilusad hetked, 
mida meile kingitakse, ja olgem 
need, kes kingivad ilusaid hetki 
neile, kellega kokku puutute.

Selles pühakojas siin tõstab ki
rikuõpetaja iga jumalateenistuse, 
ristimise, laulatuse lõpus üles oma 
käed ja õnnistab kogudust. Mina 
tahaksin igale teist sirutada oma 
käe ja öelda: tänu sulle kõige ilusa 
ja hea eest, mida oled oma elurän
nakul teinud ja öelnud. Õnnistatud 
advendiaega ja kauneid hetki siin 
pühakojas.

Urmas Arumäe
vallavanem

Kallid Viimsi muusikakooli õpila-
sed, õpetajad ja vilistlased! Viimsi 
vallavalitsus tänab Teid aastate-
pikkuse eduka töö eest. Õnnitleme 
Teid 30. aastapäeva puhul ja soovi-
me aktiivse tegutsemise jätku!

Viimsi vallavalitsus

Üks kaunis jõuluvalgustus eelmise 
aasta võistluselt

Viimsi muusikakool ootab oma 

endisi õpilasi ja õpetajaid kooli 

30. aastapäeva kontserdile 

8. detsembril kell 16 ja sellele 

järgnevale vestlusringile 

kohvilauas. Üritus toimub Viimsi 

koolis. Oma osavõtust palume 

teatada telefonil 606 6938 

tööpäevadel kella 13–19ni.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee. 
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid 
nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis 
lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833. 

Toimetaja: Kerttu Moskalik, tel 606 6864.

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

Trükki toimetanud: Ekspressmeedia 
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 21. detsembril.

Advendiaja alguse 
tähistamine Viimsis
2. detsembril toimusid traditsioonilised advendiaja alguse üritused nii Viimsi Jaa-
kobi kirikus kui ka vabaõhumuuseumis. Keskpäeval kirikus toimunud üritusel osa-
lesid vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam ja vallavanem Urmas Arumäe. Pi-
duliku jumalateenistuse pidas Piduliku jumalateenistuse pidas õpetaja Jaan Jaani. 
Muusikat tegi akoridonistide ansambel Tremolo.

VT

Rehe all sai teha oma advendiküünla ja selle 
Kingu talu õuele põlema panna. 

Koguduste vaimulikud Raido Oras, Aare Kimmel ja Jaan 
Tammsalu. 

Akordionistide ansambel Tremolo. 

Inimesed asetavad oma advendiküünlad taluõuele. 

Vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam.

Õpetaja Jaan Jaani. 
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Noorkõivu hinnangul 
peab jõukas vald vaesest 
rohkemgi ponnistama

Detsembri lõpus toimus Har-
jumaa kriisiõppus. Legendi 
järgi juhtus kuskil Harjumaal 
suurõnnetus hommikul pool 
neli.

Loodud olukord oli enam kui 
tõsine: merel oli toimunud õn
netus ja nüüd tuli evakueerida 
Tammneeme ja osaliselt ka 
Kelvingu küla. Päästetöid asu
sid korraldama ligemale 50 ini
mest kaheksas töörühmas.

Võib öelda, et ametkondli
kul tasandil sujus kõik hästi. 
Probleemid hakkasid tekkima, 
kui mõtlesime sellele, kuidas 
inimesi öösel üles ajada ja neid 
siis evakueerida. Kas nad tea
vad mida kaasa võtta? Kas nad 
saavad aru, kui neile öeldakse, 
et teil on lahkumiseks aega üks 
tund? Saavad nad aru olukorra 
tõsidusest?

Asjaolu teeb keeruliseks 
see, et inimeste äratamiseks 
pole kasutada midagi muud 
peale külavanema autosireeni 
ja operatiivautode undamise. 
Kui vähegi on evakueerimise
ga aega, siis tegelikult jõuab ka 
niiviisi inimesi hoiatada. Va

kuulutab välja avaliku konkursi järgmise ametikoha täitmiseks:

KOMMUNAAL- JA 
HEAKORRAAMETI JUHATAJA

Töö sisu 
Viimsi Vallavolikogu poolt kinnitatud kommunaal- ja heakorraameti pädevusse kuuluvate strateegiate 
ja arengukavade elluviimise korraldamine, valla heakorra korraldamine, teedeehituse ja teedehoiu 
ning elamumajanduse korrashoiu korraldamine, teeseadusest ning vee- ja kanalisatsiooni aregukavast 
tulenevate kohustuste tagamine ning ülalmainitud valdkondade arengusuundade väljatöötamine.

Nõudmised kandidaadile:
• tehniline kõrgharidus
• juhtimisalane töökogemus vähemalt 3 aastat (soovitatavalt omavalitsussüsteemis) 
• väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil 
• arvutikasutamisoskus 
• täpsus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus

Kandidaadil palume esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus (CV)
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 
• konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Tööle asumise aeg: jaanuar 2008

Dokumendid palume saata hiljemalt 21. detsembriks 2007. aastal. 
Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi või e-posti teel terje.tiido@viimsivv.ee 

Lisainfo: Jan Trei, abivallavanem, tel. 6066 860, jan@viimsivv.ee

Raske õppustel, kerge lahingus
jalike asjade nimekirja, mida 
evakueerimisel peaks kaasa 
võtma, ei oska aga keegi võõ
ras koostada. Mõni inimene 
võtab kotitäie raamatuid, teine 
kotitäie moosi. Just seda, mis 
kellelegi kallis ja oluline on.

Samas tundus, et paremini 
läheb nendel piirkondadel, kus 
ollakse aktiivselt formeerunud 
naabrivalve piirkonnaks, sest 
siis teatakse oma naabreid ja 
hoolitakse ka oma ümberkaud
sete eest. Nii on lootust, et 
küüti pakutakse ka neile, kel 
puudub auto. Kriisikomisjonis 
jõudsime järeldusele, et küla
de tühjendamine ei olegi väga 
suur probleem.

Kui külad on evakueeritud, 
siis tuleb tagada, et kurikae
lad tühjadesse küladesse ligi 
ei pääseks. Viimsi poolsaare
lisus annab turvalisusele suuri 
eeliseid, sest piisab jõustruk
tuuridest, kes valda suubuva
tele teedele patrulli paneb ja 
tühjenenud küla turvalisus on 
tagatud.

Mäng sai läbi ja kõik sujus. 
Piisavalt suur on tõenäosus, et 
nii suurt õnnetust muidugi ei 

juhtu, kuid parem on valmis 
olla, kui kriisihetkel avastada, 
et me ei oska sellises olukorras 
käituda.

Saab öelda, et vald õppis 
sellest palju. Veendusime veel 
kord, et järgmisel aastal kavan
datud hädaolukorraplaani telli

mine on õige ja vajalik. Lisaks 
peame oma inimesi harima, 
kuidas kriisiolukorras käitu
da. Trükkimiseks on juba ette 
valmistatud käitumisjuhendid. 
Veel on vaja välja töötada ela
nike informeerimise (siree
nide) süsteem. Ühiselt jõuti 

järeldusele, et tuleb pöörduda 
vabariigi valitsuse poole palve
ga, et laevad ei ootaks sadama 
kaikohta rannikule nii lähedal.

Ütleb ju araabia vanasõna: 
„Usalda Allahit, kuid kaamel 
seo ikka kinni”. Meie riskõp
puse kontekstis tähendab see: 

oleme veendunud, et kriisi
olukordi ei tule, kuid nendeks 
valmis olles vähendame riske 
veelgi. Siis on uni rahulikum.

Enno Selirand
kriisikomisjoni liige

Kohaliku omavalitsuse töörühm

Firma Geomedia konsultandi 
ja omavalitsuste uurija Rivo 
Noorkõivu sõnul tagasihoid-
liku majandusarenguga val-
las ühe elaniku kohta võib 
kohaliku elu arendamiseks 
olla rohkem vahendeid kui 
jõukamas vallas. Selle põh-
juseks on riiklik tasandussüs-
teem, mis päästab madalate 
omatuludega vallad suure-
mast hädast.

Noorkõiv ütles, et palgatöötaja 
keskmise brutotulu järgi kuus 
on Viimsi rikas vald. Samuti 
on eelarve maht tulenevalt ela
nike arvu kiirest kasvust vii
mastel aastatel märkimisväär
selt suurenenud. „Samal ajal 
peavad kiire kasvuga vallad 
ka suuremaid investeeringuid 
tegema, et elanike põhjendatud 
nõudmisi rahuldada,” märkis 
ta. Mitmed näitajad on suhteli
sed. Näiteks on Viimsis pikad 
lasteaiajärjekorrad, samas on 
kahaneva laste arvuga valda
des probleeme sellega, kuidas 
lasteaeda säilitada.

Viimsi kooli ehitamine oli 
Noorkõivu hinnangul aga oma
moodi huvitav näide: seda ei 
rahastatud otse valla eelarvest, 
vaid hallatava asutuse kaudu. 
Kui enne oli vallal võlakoor
mus eelarvest üheksa protsen
ti, siis rahandusministeeriumi 

nõudmisel konsolideeriti sinna 
ka kooli ehituseks võetud laen 
ja võlakoormus kerkis 191 
protsendini.

Noorkõiv ütles, et selle 
näitajaga on Viimsi vald ra
handusministeeriumi silmis 
täielikus kriisis ja küsimus on 
selles, kuidas olukorrast välja 
tullakse. Ta lisas, et valdade 
finantsseisu ei mõjuta üksnes 
praeguste juhtide otsused, vaid 
ka varasem tegevus ja arenev 
keskkond.

Omavalitsuse suhtelist jõu
kust näitab Noorkõivu sõnul 
elanike keskmine brutotulu, 
mis enamiku valdade puhul 
määrab kohaliku eelarve oma
tulude mahu elaniku kohta. 
„Teisest küljest on ilmne, et 
suurtel omavalitsustel on ka 
eelarve suurem ja võimalused 
avalikke teenuseid arendada 
paremad. Ka võimekus inves
teerida tulevikku on otseselt 
seotud eelarve mahuga. Kui 
maht on väike, siis ei olegi ju 
eriti valikut, kuhu investeeri
da,” lisas ta.

Finantsjuhtimise oskus muu
tub omavalitsustes tulevikus 
senisest olulisemaks. „Seni, 
kuni majandusel läks hästi, oli 
valdadel eelarvetulusid lihtne 
plaanida, sest igale asjale pan
di kümme protsenti otsa. Ja 
kui tulud jäid alla teatud tase
me, siis riik toetas ikka,” ütles 

Noorkõiv. Praegu on omavalit
sustes ilmnenud juba esimesed 
märgid, et nii kiiret laekumiste 
kasvu ei pruugi enam tulla, li
sas ta.

Need vallad, kus eelarved 
on tehtud tulumaksu laekumise 
väga optimistlikest väljavaade
test, peavad hakkama mõtlema, 
kuidas suudetakse alalaekumi
se korral võetud kohustused 
katta. Noorkõivu sõnul on üha 
tähtsam asjaolu, kas osatakse 
oma raha arengufondidest kaas
finantseeringute abil suurenda
da.

Arvamus, et ettevõtete roh
kus tagab ka valla edukuse, 
ei vasta Noorkõivu hinnangul 
tõele. „Eesti kasvukeskuste, 
nagu Tallinna, Tartu ja Pärnu, 
lähivallad saavad endale ette
võtluse, mis on kolinud sinna 
linnast. Näiteks Rae valda koli
nud kommivabrikus Kalev töö
tab kohalikke elanikke ainult 
kümnendik ning seega ei tule 
maksud Rae valda,” märkis ta.

Noorkõiv ütles, et seos ette
võtluse ja valla edukuse vahel 
tuleb välja ehk 3–5 aasta pä
rast. „Pigem näitab töökohta
de olemasolu soodsat kliimat 
investeerimiseks, mille nimel 
vallad ka pingutavad, kuigi ot
sest tulu sellest eelarvesse kohe 
ei tõuse,” lisas ta.

VT
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Tänapäeval, kui inimesed on 
võõrdunud loomulikest elu-
viisidest ning ebaproportsio-
naalselt paljud valdkonnad 
on mehhaniseeritud, suh-
tutakse pahatihti ka tervise 
taastamisse kui tehnilisse 
protsessi. Haigusest püütak-
se valdavalt jagu saada me-
haaniliste võtetega.

Teatud juhtudel on selline lä
henemine muidugi paratamatu. 
Näiteks eluohtlikes kriisisituat
sioonides on vaja erakorralise 
meditsiini vahenditega tagada 
inimese ellujäämine, seega on 
kiirabi või reanimatsioonipa
lati meeskonna ülesanne just 
nimelt tehniliste vahendite 
kasutuselevõtuga töös hoida 
või taastada inimorganismi 
elulised funktsioonid. Ka väga 
raskete haiguste puhul, kui on 
küsimuse all inimese võime 
ellu jääda, on mõistagi õigusta
tud tervisele mehaaniline lähe
nemine. Kuid kaugeltki mitte 
iga kord. Tuleks mõista, et ka 
tugeva toimega ravimite (anti
biootikumid, põletikuvastased 
ravimid, palavikualandajad, 
hormoonravimid jne) kasuta
mine kuulub haiguse mehaani
lise ravimise alla.

Mehaanilise lähenemisega 
on tegemist alati, kui ravida 
püütakse ühte patsiendi sümp
tomitest. Näiteks juhul kui 
patsiendil on ekseem, suuna
takse ta nahaarsti juurde, kes 
teda oma parima äranägemise 
juures hormoonsalvidega ai
data püüab. Seejuures ei ole 
nahaarsti pädevuses tegeleda 
patsiendi muude sümptomi
tega, kuigi samal ajal võib ta 
kannatada ka näiteks kroonilis
te peavalude, kõrvade kohise
mise ja kõhukinnisuse all. Kui 
ülejäänud sümptomid on vanad 
ja ei tekita väga suuri vaevusi, 
siis ei pruugi patsient nendele 
erilist tähelepanu pöörata ega 
arstiga nendest rääkidagi.

Juhul kui ta seda siiski teeb, 
satub ta veel kolme spetsialisti 
juurde, kes tegelevad üksikute 
sümptomitega eraldi. Inimest 
kui tervikut sel juhul ei vaadel
da. Paradoksaalselt peitub aga 
just terviklikkuse arvestamises 
tervise ja täisväärtusliku elu 
võti. Inimorganism on tervik 
ning ükski haigus ei saa ek
sisteerida iseseisvalt, ilma ter
vikut kahjustamata. Tegelikult 
häirub kõigepealt terviktasand 
ehk inimese energeetika ning 
seejärel, kui sellele tähelepanu 
ei pöörata, liiguvad probleemid 
edasi organtasanditele.

Patsienti on alati lihtsam 
aidata alles siis, kui muutused 
piirnevad üksnes energeetilise 
tasandiga ega ole veel organeid 
kahjustanud. Kuna akadeemili
ne meditsiin ei tegele inimese 
energeetikaga, siis on alterna
tiivmeditsiinil siinkohal suur 
tööpõld. Alternatiivmeditsiin 
paneb tähele muudatusi inime

se energeetilisel tasandil ning 
koostöös patsiendiga saab ära 
hoida häire jõudmist organta
sanditele. Mõistagi saab abi ka 
juba materialiseerunud haigus
te puhul.

Oluline on mitte 
kahjustada
On ju üldtuntud tõsiasi, et iga
sugusel medikamendil, olgu 
kas või nohutilkadel või pa
lavikualandajal, on terve rida 
kõrvalmõjusid. Vähem teada 
on aga see, et pääsemine es
mastest kõrvaltoimetest ei tä
henda veel pääsemist nendest 
üldse.

Tavaliselt jätab patsient ra
vimi infolehe sootuks lugema
ta. Kui ta aga siiski seda teeb 
ja saab infot riskidest, lohutab 
end mõttega, et kui kangeid ra
vimeid kasutades kohe lubatud 
uimasust, nahalöövet või kõhu
lahtisust ei teki, siis järelikult 
see ravim talle kahju ei teinud. 
Paraku on asi märksa keeruli
sem. Kangete ravimite tiheda 
manustamisega võib rikkuda 
organismi homöostaasi ning 
niigi nõrga immuunsüsteemi, 
millega kaasneb üldise haigus
liku seisundi (mitte tingimata 
sellesama haiguse) süvenemi
ne.

Alternatiivmeditsiin suhtub 
patsienti säästlikult, lähtudes 
põhimõttest noli nocere (‘ära 
kahjusta’). Alternatiivmedit
siin ei kasuta vahendeid, mis 
suruksid haigussümptomeid 
sügavamale tasandile. Selle 

asemel püüab terapeut haiguse 
kehast välja meelitada.

Alternatiivmeditsiini 
põhiprintsiibid
Nii homöopaatia kui ka ref
leksoloogia kontsentreeruvad 
immuunsüsteemi tugevdamise, 
inimese psüühilise tasakaalu 
taastamise, tema organismi 
puhastussüsteemi käivitamise
le jms inimese üldise homö
ostaasi taasloomise kaudu.

Kõik holistilised ravimee
todid baseeruvad põhimõttel, 
mille järgi haigusseisund tu
leb inimese organismist (ehk 
energeetikast) eemaldada, mit
te seda alla suruda. Kõikide 
kangete ravimite toimemeh
hanismid (isegi juhul, kui nad 
ei tekita infolehel riskidena 
väljatoodud kõrvaltoimeid) 
põhinevad haigussümptomite 
mahasurumisel, mitte väljara
vimisel. Näitena võib vaadel
da kõige lihtsamaid haigus
seisundeid, näiteks allergilist 
nohu või laste nahalöövet. 
Akadeemiline meditsiin pa
kub patsiendile esimesel juhul 
antihistamiinikumi, teisel ju
hul hormoonsalvi. Mõlemad 
ravimid tegelevad otseselt 
sümptomite eemaldamisega. 
Esimene vähendab limaskes
ta turset ja takistab allergilise 
reaktsiooni väljendumist, teine 
viib nahakihtidesse hormoo
nid, mis aitavad nahal uuene
da ning muudavad nahapinna 
siledaks. Haiguse põhjusega ei 
tegele kumbki ravim, seepärast 

Homöopaadi ja 
refleksoloogi vastuvõtt 
toimub nüüd ka Viimsi 

Harmoonikumis, 
Pargi tee 8 

(www.harmoonikum.ee).

Milleks meile 
alternatiivmeditsiin?

ei suuda ka need haigust välja 
ravida. Heaoluseisund kestab 
reeglina niikaua, kuni ravimit 
manustatakse.

Lisaks on vähetuntud tõsi
asi, et sümptomite mahasuru
misega surutakse haigus tegeli
kult sügavamale tasandile. Kui 
ühe, kergema haiguse vastu 
võideldakse sümptomite ee
maldamise tasandil, liigub see 
teatud hetkel uuele tasandile, 
põhjustades sümptomeid min
gis teises organis või organ
süsteemis. Kui seda käsitleda 
nüüd kui uut haigust ning asu
da tegelema selle selle sümp
tomaatikaga, liigub haigus (st 
inimese kui terviku energeetili
se tasandi häire) veelgi sügava
male tasandile ning põhjustab 
raskemaid seisundeid.

Alternatiivmeditsiini, sh 
homöopaatia ja refleksoloo
gia, eesmärk on haigus välja 
ravida ning põhiprintsiibiks 
on inimese holistiline käsitlus. 
Seepärast ei vaatle homöopaat 
ega refleksoloog kunagi ühte 
haigussümptomit eraldi, vaid 
võtab arvesse kogu inimese 
tervikuna koos tema harjumus
te, meeleolude, eelistuste ja 
eripäradega.

Millal homöopaat või 
refleksoloog aitab?
Akuutsete haigustega on mõist
lik homöopaadi või reflekso
loogi poole pöörduda näiteks 
siis, kui tahetakse pääseda kogu 
organismi elutegevust häirivast 
antibiootikumi kuurist, maksa 

kahjustavatest palavikualan
dajatest või tugeva toimega 
valuvaigistitest. Alternatiivme
ditsiin aitab patsiendil akuutse 
haiguse kergemini läbi põdeda, 
samas tugevdades, mitte nõr
gendades immuunsüsteemi. 
Põletikuliste seisundite ravi
misel antibiootikumidega on 
väga tõenäoline, et haigus (kas 
sama või uus) kordub ca kolme 
nädala pärast uuesti. Homö
opaatia või refleksoloogiaga 
saab aga patsiendi homöostaasi 
taastada üldist immuunsust 
kahjustamata.

Märksa sagedamini pöördu
takse homöopaadi ja reflekso
loogi juurde siiski krooniliste 
haigustega. Olenevalt haiguse 
spetsiifikast, raskusest, kestu
sest, patsiendi oma panusest 
tervislike eluviiside juuruta
misse jms on võimalik krooni
lisi haigusi kas üksnes leeven
dada või välja ravida. Sageli on 
sellise haiguse puhul tegemist 
suuresti valedest eluviisidest, 
ennast ja tervist kahjustavatest 
mõttemustritest ja toitumis
harjumustest tingitud problee
miga, mis on kergesti ravitav 
juhul, kui patsiendil jätkub tah
tejõudu valesid mustreid korri
geerida. Siinkohal pakub loo
dusterapeut abi mitte üksnes 
terapeudina, vaid nõustab pat
sienti ka toitumise osas, aitab 
käivitada uusi mõttemustreid 
ning toetab uusi valikuid.

Lisaks allub homöopaatili
sele ravile väga kenasti vald
kond, mis tänapäeva hullunud 
materialismiajastul puudutab 

aegajalt igaüht. See on psüühi
lise diskomforti valdkond, mis 
avaldub väga erinevalt: stressi, 
ärevuse, depressiooni, paa
nikahäirete, hirmu, otsustus
võimetusena jne. See on vald
kond, millega inimene reeglina 
üldse kuhugi pöörduda ei oska. 
Viimasel ajal on hakatud palju 
rääkima abist, mida sellistel 
puhkudel pakuvad psühhiaat
rid. Ka perearsti poole soovita
takse siis pöörduda. Kuid juhul 
kui inimene enda abistamiseks 
midagi muud ette ei võta (st ei 
tegele tekkinud seisundi põh
justega, vaid ainult tagajärge
dega), jääb abi vaid ajutiseks, 
piirdudes antidepressandikuuri 
esilekutsutud kunstliku rahul
olutunde nautimisega.

Enne antidepressantide väl
jaostmist võiks eelnevalt siiski 
kaaluda, mida täpsemalt vaja 
on: kas diskomforti ajutiselt 
mitte tunda või sellest vabane
da. Need on kaks väga erinevat 
vajadust.

Anu Hermlin
MTÜ Eesti Refleksoloogid liige

Tugeva toimega ravimite kasutamine kuulub haiguse mehaanilise ravimise alla. Palaviku puhul võiks juua pigem pärnaõie teed kui võtta 
palavikku alandavaid tablette.
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Viimsi valla pensionäride jõulu pidu toimub 9. detsembril 
kell 13 Viimsi uues koolimajas. Esinevad Viimsi kooli 
õpilased ja Uno Loop. Tantsuks muusika, lisaks kohv ja 
suupisted.

Korraldaja: Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet ning 

kultuuri- ja spordiamet

Kui jõuluaeg on ukse ees,
siis ametis on jõulumees.

Ta nuputab ja murrab pead,
kas on kõik lapsed olnud head.

8. detsembril  2007
Viimsi huvikeskuses ( Nelgi tee 1 )

Teoteatri vahva kogupere muusikaline jõuluetendus

„PÄKAPIKNE“
On jõuluaeg ja päkapikud Pärt, Naatan, Kaarup, Matu ja Pärtel pakivad viimaseid kingi-
tusi. Appi kipub ka härjapõlvlane Ärni, kelle sekkumisest algab üks põnev seiklus. Mille 
poolest päkapikkude jõulud sel korral veel erilised on, saate teada, kui teatrisse tulete. 

Etendus kestab üks tund ja pärast seda tuleb külla jõuluvana!

Etendus kestab 1 tund ja peale seda tuleb külla Jõuluvana!
Etendused toimuvad kell 11 ja 14

Pääse lapsele 100 krooni (sisaldab kommikotti)
Pääse lapsevanemale 75 krooni

Tellimusi võetakse vastu 5. detsembrini!

Info telefonil 606 6838 Viimsi Huvikeskus
e-post: viimsi@huvikeskus.ee
510 3458 Ita-Riina Pedanik

505 9043 Kalle Erm

Viimsi  huvikeskuses ( Nelgi tee 1) 14. detsembril 
kell 19

Jassi  Zahharovi  soolo kontsert

„Südame lähedased 
 laulud”

Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügi-
kohtades ja tund enne algust kohapeal.

Info: 525 7133, 742 2655

www.kontsert.ee

Pargi lasteaialaste imejutud
Pargi lasteaia Võilille rühma lapsed mõtlesid jõulude eel väl-
ja päris oma imejutte. Õpetaja Maris Laanela valis neist välja 
parimad, mille avaldame Viimsi Teatajas.

VT

Mia Marta Ruus, 5aastane

luikede järve teine osa
Odett oli vahepeal oma koju ta
gasi jõudnud ja ta läks nüüd ma
gama. Hommikul ärgates leidis 
ta end jälle imedemetsast. Ven
nake oli aga sel öösel surnud. 
Odett leidis ennast uuesti ime
demetsast – seal ei olnud enam 
järve ja haigeid ka ei olnud seal 
enam. Ta nägi ainult oma vana 
head sõpra ükssarvikut keks
lemas. Ükssarvik küsis: „Kui
das sa siia said?” Odett vastas: 
„Magasin ja leidsin end siit.”

Aga väikesed tähekesed hak
kasid tulema, mis tegid metsa 
jälle endiseks. Odett oli seda 
lihtsalt unes näinud. Ta oli une
maailmas käinud. Ta ärkas koli
na peale üles. Läks akna juurde, 
aga mitte midagi ei olnud näha. 
Üks hele triip paistis ainult.

Andri Sõer, 5aastane

Elas kord jõuluvana. Päkapi
kud käisid peaaegu igal ööl 
kingitusi vedamas. Ükskord pi
did päkapikud väga suure kin
gipaki vedama. Ja siis mõtlesid 
päkapikud, et huvitav, mis jõu
luvana sinna pakkinud on? Ja 
siis läksid päkapikud jõuluva
na juurde ja küsisid: „Mis seal 
pakis on?” Siis jõuluvana ütles: 
„Kiikhobu.”

Ja päkapikud küsisid, et 
miks see siis nii raske on? Ja 
siis jõuluvana ütles, et see on 
võlukiikhobu. Ja siis päkapi
kud küsisid, et kas me võime 
selle lahti teha? Ja jõuluvana 
lubas. Jõuluvana ütles, et pak
kida on imetegu – siis kui kinni 
on vaja pakkida, otsib ta võlu
kepi ülesse. Ja siis päkapikud 
küsisid, et kas mõne paki sees 
küpsiseid ka on – tahaks maits
ta. Ja siis jõuluvana ütles, et on 
küll: „Selle roosa paki sees on 
terve hulk. Need küpsised võib 
pärast sinna karpi tagasi võluda 
minu võlukepiga.”

Maria Rander, 5aastane

Elas kord üks päkapikk. Ja sel
lel päkapikul oli müts. Ja sel
le mütsi otsas oli tutt. Ja see 
päkapikk käis iga kord akna 
taga piilumas. Ükskord pani ta 
kõikidele lastele kingitusi. Ja 
ühel päeval nägi päkapikk, et 
üks laps tegi pahandust, et ta 
valas supitaldriku põrandale ja 
see läks klaasikildudeks. Ja pä
kapikk ütles selle peale, et ma 
sellele lapsele vist kingitust ei 
too. Aga ühel päeval pani see 
laps soki akna peale. Ja päka
pikk nägi seda ilusat sokki ja 
mõtles ümber – ma vist ikka 
toon kingituse.

Eva Katarina Tambets, 
5aastane

Elas kord üks haldjas. Ta oli 
hästi laisk. Ühel päeval nägi 
ta ühte valge habemega meest. 
Tal oli punane kuub seljas. 
Ja siis see haldjas küsis tema 
käest: „Kes sa oled?”

See mees vastas, et ma olen 
jõulumees. Siis ühel päeval läks 
mööda hunt. See hunt küsis ka 
mehe käest: „Kes sina oled?” 
Ja siis jõulumees jälle vastas, 
et ta on jõulumees. Ja siis see 
hunt ehmus. Ja siis ta ütles, et 
ma pole enne sellist jõulumeest 
näinud, et valge habe on ees ja 
punane kuub on seljas.
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SA Viimsi Muuseumid 
lehenäitus
Esimene kabel Rohuneemes 
oli 16. sajandil rajatud Püha 
Jakobi kabel, mille kohta 
pärinevad esimesed teated 
1569. aastast. Legend rää-
gib, et kabeli püstitas mere-
hädast pääsenud inglane ja 
laevakapten. Nimetatud ka-
bel oli kasutusel veel 1759. 
aastal. Hiljem põles püha-
koda teadmata põhjustel 
maha. Kunagist kabelit tä-
histavad kohanimed Kabeli 
kari ja Kabeli neem.

Vanimad teated matustest Ro
huneeme kabeli juures pärine

vad 1736. aasta augustist, kui 
sinna maeti Mikko Joosti naine 
Tio Rohuneemest. Samasugu
sed teated Aegna saarelt on pä
rit 1841. aastast. Legendi järgi 
asub Rohuneeme maaninal 
vana surnuaed, kus kummitab.

1882. aastal valmis Aeg
na saarel kabel. Aegna kabelit 
ja sealset surnuaeda kasutasid 
saareelanikud, Rohuneeme ja 
Püünsi rahvas kuni 1920. aasta
ni. Rannakindlustuste rajamise 

ja elanike evakueerimise tõttu 
Aegna saarelt demonteerisid 
kohalikud elanikud kabeli 1921. 
aasta talvel. Detailid veeti jääd 
mööda Rohuneeme külla. Kabel 
püstitati uuesti Oti talu anneta
tud maatükile, kuhu rajati ühtlasi 
surnuaed.

Selle Rohuneeme Jakobi 
abikiriku hävitasid Leppneeme 
külas platseerunud Nõukogude 
armee hävituspataljoni mehed 
1944. aastal. Pikki aastaid seisid 
kalmistu keskel vaid vundamen
dimüürid.

1960. aastate keskel lasi Ki
rovi kolhoos ehitada kalmistule 
endise kabelivundamendi keske

le väikesemõõtmelise silikaatki
vist surnukuuri. Vana vundament 
lammutati.

2002. aastal alustati Rohunee
me puukabeli taastamistöödega. 
Eestvedaja ja töö põhiline teos
taja oli Sulev Ennomäe. Vana 
kabelikell oli kõik need aastad 
Laine Keesmenti käes hoiul ol
nud. Torni paigaldati vana torni
kell ja taastatud kabel õnnistati 
sisse 2004. aastal.

Aegna saarelt toodud Rohuneeme kabel 1920. aastatel, 
SA Viimsi Muuseumid fotokogu.

Rohuneeme taastatud puukabel 2007. aastal, 
Alar Miku foto.

Appi! ATV-d ründavad!
Viimaste aastatega kogub 
populaarsust ATV soetami-
ne hobisõidukiks. Sõitjate-
le pakuvad need vahendid 
kindlasti palju rõõmu, kuid 
looduskeskkonnale nad küll 
kasuks ei tule. Mind ajendas 
seda artiklit kirjutama pal-
jude ATV-juhtide pidev oma-
volitsemine ning seaduste 
ja eeskirjade eiramine.

Tullakse kohale, kihutatakse, 
kaabitakse, sõidetakse üle ja 
tehakse mida iganes pähe tu
leb. Keegi nagu poleks kuul
nudki, kus maastikusõidukiga 
sõita tohib ja millised piiran
gud sellisele tegevusele on 
seatud. Uurime siis seda asja 
veidi lähemalt.

ATV, ametlikult All Ter
rain Vehicle, tähendab tõlkes 
‘iga maastiku sõiduk’. ATVd 
tulid müügile juba 1970. aas
tatel, olles esialgu kolmeratta
lised, rahvakeeli väiketraktori 
ja mootorratta ristsugutised. 
Neljarattalised ATVd tõi 
1980. aastate alguses müügi
lettidele Suzuki. Sellest ajast 
peale on mudelid pidevalt 
uuenenud, täienenud ja võim
samaks muutunud, välja on 
töötatud spetsiifiliste ülesan
nete täitmiseks mõeldud ATV
d. Tänapäeval varieerub moo
tori maht nendel sõiduriistadel 
49–950 kuubikuni. Sama keh
tib ka hinna kohta, mis algab 
9000 kroonist ja võib ulatuda 
mitmesaja tuhande kroonini. 
Välimust arvestamata saab 
neid hinnaklassi, suunitluse ja 
võimsuse alusel klassifitsee
rida tavasõidu, võidusõidu, 
mägimaastiku, lahtisel pinna
sel sõidu maasturiks jm.

Nagu eespool mainitud, on 
ATVde puhul mitu tüüpi, mis 
sõltuvalt mootori võimsusest 
ja masina ülesehitusest kuni 
ratasteni on mõeldud erisugus
te funktsioonide täitmiseks. 
Näiteks sügava kummimust
riga madalarõhulised rehvid 
ja võimas mootor on mõeldud 
kivisel järsakulisel pinnasel 
liikumiseks. Kui aga selline 
masin meie metsades sõidab, 
lõhub see samblikke, kaabib 
üles pinnast jne. Selle taga ei 
pruugigi olla sõitja pahataht
likkus, vaid tihtipeale on tegu 
teadmatusega. Keskkonna
ministeeriumi tellitud uuring 
näitas, et 85% vastanutest 
siiski teadis looduses mootor
sõidukiga liikumist piiravatest 
reeglitest. Reeglite sisuga oli 
mõningal määral kursis alla 
poole vastanutest.

Asudes ATVd ostma, tuleb 
hoolikalt läbi mõelda, kus sel
lega sõitma hakatakse, milli
sed omadused peavad sõidukil 
olema, kas on üldse kohti, kus 
sellega sõita? Oleks ju ime
lik, kui Sahara kõrbe asukas 
ostaks endale suures õhinas 
paadi ja hakkaks hiljem mõt
lema, mida sellega peale haka
ta. Esimeseks sammuks peaks 
ikkagi olema plaanimine – kas 

ja kuidas ja miks. Kui asi on 
läbi mõeldud ja tingimused 
ning seadused selged, siis pole 
muud, kui poodi ostma. Para
ku kipub tegelik olukord natu
kene teistsuguseks kujunema: 
kõigepealt minnakse poodi, 
ostetakse sõiduriist, sõidetak
se siinseal ja alles siis, olude 
sunnil, hakatakse reglemendi
ga tutvuma.

Keskkonna 
kahjustamisest
Sel aastal on olnud ajakirjan
duses palju juttu maaomanik
ke pahandavatest ATVdest, 
mis kihutavad rahvuspargis 
või rikuvad haljastust. Sama 
probleem valmistab peava
lu ka Viimsis. Vallavalitsuse 
keskkonnaameti juhataja Sig
rid Rajangu sõnul on ATV
dega keskkonna kahjustamise 
kohta laekunud hulgaliselt 
kaebusi ning paljud metsas 
igapäevast tervisejooksu tege
vad inimesed on juhtide hooli
matust suhtumisest nördinud.

Keskkonnainspektoritel on 
ka järelevalvet keerukas teha, 
sest mööda metsa ATVdel 
kihutavaid korrarikkujaid on 
raske tabada. Tavaliselt tuvas
tatakse ainult teo tagajärgi: 
suured rööpavaod, lõhutud 
puud ja pinnas. „Me peame 
seda tegevust suunama, loo
ma eeldused, et ekstreemsusi 
armastavad nädalavahetuse 
sportlased ja keskkond suu
daksid üheskoos eksisteerida, 
luues näiteks märgistatud ra
jad ja alad just sellise tegevu
se tarvis. Loomulikult eeldab 
see vastutustunnet, reeglitest 
kinnipidamist ja respekti meid 
ümbritseva suhtes,” ütles Ra
jangu.

Ainuüksi minu kodutalus 
Leppneemes on viimaste aas
tate jooksul olnud ATVdega 
mitu ebameeldivat vahejuh
tumit. Üks värvikaim leidis 
aset eelmise aasta kevadel, kui 
ATV tuli eramaa sildi alt läbi, 
sõitis üle rohumaa ja peenarde 
ja tagatipuks ka üle aia. Ei tea, 
kas juht soovis lähemalt talu

eluga tutvuda või eksis lihtsalt 
teelt.

Paar nädalat tagasi olin õh
tul koeri toitmas ja jälle nägin 
metsa poolt kahe läheneva 
ATV tulesid. Sõideti välja 
rohumaale ja siis hakati tii
rutama ja maad kaapima. Pä
rast põrutati metsa tagasi. Sel 
korral viskas kopsu üle mak
sa, võtsin taskulambi ja jook
sin metsateele ning pidasin 
sõidukid kinni. Tuli välja, et 
roolis olid soliidses eas mees 
ja naine, kes suurte silmadega 
mulle otsa vaatasid ja minu 
pahameele üle imestasid. Lu
gesin neile veidi moraali ja 
tutvustasin seadust ning lasin 
siis edasi sõita.

ATV sissesõidetud teed 
klindiveerel, mäepervel põh
justavad erosiooni. Meie 
metsades kahjustavad ATVd 
taimkatet, mille taastumiseks 
kulub aastakümneid. Pealegi 
segab müra kevaditi aprillist 
kuni juunini loomade sigimist 
ja aprillist juulini kestvat lin
dude pesitsemist. Kui lindu 

ATV jäljed Vinnuniidu talu rohumaal
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haudeperioodil häiritakse, 
võib ta pesa hüljata. Need on 
vaid mõned loetletud seigad, 
mida maastikusõiduki tegevus 
endaga looduskeskkonnale 
kaasa toob.

Mida ütleb seadus?
Seadusaktid käsitlevad ATVd 
maastikusõidukina. Liiklus
seaduse 13. peatükis on kirju
tatud, et maastikusõidukiga on 
lubatud sõita teel jõgede, teede 
ja muude takistuste ületamis
kohtades ning lumega kaetud 
teel, mis ei ole mootorsõiduki
tele ajutiselt läbitav. Eespool 
nimetatud teel liikudes ei või 
sõita kiiremini kui 50 kilo
meetrit tunnis. Tavaolukorras 
maastikusõidukiga teel (sh 
kõnni ja autoteel) sõita ei või. 
Maastikul võib maastikusõi
dukiga sõita või seda parkida 
üksnes maavaldaja loal.

Viimsi poolsaare metsi hal
dava Anija metskonna esin
daja sõnul seab riigimetsade 
kohta piirangud metsaseadus, 

mis ütleb, et väljaspool teid 
mootorsõidukiga sõita ei tohi. 
Tee on registrisse kantud ob
jekt, mitte aga metsarada või 
siht, nagu seda pahatihti ar
vatakse. Veekogust tohib sõi
ta 200 meetri kaugusel, mitte 
mööda rannaniite või luiteid. 
Vabariigi valitsuse kinnitatud 
„Maastikusõidukite liiklemi
se eeskiri” sätestab lisaette
kirjutisi maastikusõidukiga 
liikumisel. Samuti on Viimsi 
vallavalitsusel õigus maasti
kusõidukite liiklemisele keh
testada lisanõudeid oma valla 
territooriumil. Seega, tutvudes 
seadustega, võime teha väga 
lihtsa ja arusaadava järeldu
se – ATVga tohib omanik 
Viimsi vallas sõita vaid oma 
koduaias.

Maastikusõidualad
Riigimetsa Majandamise Kes
kus (RMK) avas 30. oktoobril 
Harjumaal kolm spetsiaalselt 
looduses tähistatud maasti
kusõiduala, mille eesmärk on 

vältida maastikusõiduki kasu
tamisega võimaliku kahju teki
tamist keskkonnale ja maaval
dajale ning tagada liiklusohu
tus. Kõik maastikusõidualad 
asuvad metsamajanduslikult 
väheväärtuslikel paikades, kus 
pole looduskaitselisi väärtusi.

Maastikusõidualad asuvad: 
Padise vallas – Padise maas
tikusõidurada, Anija vallas 
– Mustjõe maastikusõiduala 
ning Kuusalu vallas – Aru 
maastikusõiduala. Maastiku
sõiduvõimalused on jagatud 
tinglikult kaheks: maastiku
sõidualadeks ning maastiku
sõiduradadeks. Maastikusõi
duala on looduses piiritletud 
ringpiiriga, mille sees võib 
igal pool sõita. Maastikusõi
durada on aga kindlasuunaline 
mahamärgitud rada.

Seega, kui aed on väike ja 
seal ATVga sõitma ei mahu, 
siis pane maastur autokasti ja 
mine sõida maastikualal!

Alar Mik
Peale oma koduaia võib ATV-ga sõita vaid maastikusõidualal.
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Toomas Vanem käivitas 
Viimsis noortele Bändiruumi           
Toomas Vanem veab no-
vembris Viimsi kooli ruumi-
des tegutsemist alustanud 
huvialaringi Bändiruum, ki-
tarrikoolitusele baseeruvat 
stuudiot. Kõigil huvilistel, nii 
Viimsi kooli õpilastel kui ka 
teistel soovijatel on võimalik 
Toomas Vanema käe all õp-
pida kitarri ja basskitarri.

Õpilasi käib muusikastuudios 
praegu kokku kümme: viis 
kitarrimänguhuvilist ja sama 
palju trummiõpilasi, keda ju
hendab Jaan Karp. Õpinguid 
alustatakse vastavalt noorte 
pillimeeste tasemele. Enamik 
Bändiruumis käijatest on ühek
sandatest klassidest, kuigi Too
mase noorim basskitarriõpilane 
on alles neljanda klassi tüdruk. 
Kevadeks loodetakse kokku 
panna bänd ja siis algavad juba 
ansamblitunnid.

Viimsi kool andis Bändiruu
mi kasutusse akustiliselt sum
mutatud ruumi, mis on selleks 
otstarbeks ideaalne. Toomas 
Vanema sõnul saaks kooli saa
lis korraldada tulevikus ka mit
meid üritusi kontsertidest kuni 
noortebändide festivalideni.

Praegu on igal õpilasel üks 
individuaaltund nädalas. „See 
on alguses piisav koormus, sest 
kodus peab jääma aega ka har
jutamiseks. Igas tunnis antakse 
ülesanne kaasa,” rääkis Va
nem. Tema sõnul võiks noortes 
muusika vastu suuremat huvi 
tekitada. Bändiruum saaks veel 
palju õpilasi vastu võtta ja alati 
on võimalik kaasata uusi õpe
tajaid.

„Bändiruumi on huvitav 
teha: lapsed arenevad ja õpi
vad kiiresti ning ka ise arened 
alati teisi õpetades,” ütles oma 
muusikutegevusele uue väl

ja „Summer Samba”. „Selle 
DVD tegemisel osalemine an
dis tõuke ka oma sooloprojek
tiga tegelemiseks. Mõlemad 
lood ilmuvad ka minu esime
sel albumil”.

Toomas Vanem on mänginud arvukates bändides.

jundi leidnud Toomas Vanem. 
„Kunagi sai ka Otsa muusika
koolis kitarri õpetatud, kuid 
pidin ajapuuduse tõttu lõpeta
ma. Bändi tegemine oli tol ajal 
tähtsam.”

Muusik Toomas Vanem on 
Viimsis elanud viimased neli 
aastat. Raplamaalt pärit kitar
risti muusikaõpingud algasid 
Kohila keskkooli muusikaklas
sis. Tallinna Georg Otsa muu
sikakooli lõpetas ta 1985. aas
tal kitarri erialal.

Oma tihedat muusikukar
jääri meenutaval Toomas Va
nemal on paljudest ansambli
test, kellega koostööd tehtud, 
eredamalt meeles Venemaa üks 
tolle aja tippbände Dialog. Nel
ja aasta jooksul, mil koos sai 
mängitud, reisiti bändiga palju: 
Poolas, Tšehhoslovakkias, Ida 
ja LääneSaksamaal. Kontserte 
anti ka Pariisis ja Luxembour
gis. „Sellest perioodist on palju 
positiivseid mälestusi. Bänd 
tegi tõsist rokkmuusikat ja 
nendega oli lahe mängida. Esi
nesime suurtel lavadel ja staa
dionidel. See aeg oli kindlasti 
mu bänditegemistest üks ere
daim. Kahjuks kestis see vaid 
niikaua, kuni Eesti sai vabaks, 
ja pärast seda oli minul selles 
bändis võimatu mängida, sest 
piirid läksid kinni ja reisida oli 
raske,” rääkis ta.

Praeguseks on Toomase pil
limäng läinud rohkem projek
tipõhiseks ning koostööd teeb 
ta mitmete bändide ja artistide
ga. Sel aastal osales ta ka dvd 
“Eesti improvisatsioonid  ki
tarr” salvestamisel, mis sisal
dab üle kolme tunni muusikat 
kahekümne kahe Eesti parima 
kitarristi esituses. 

Toomas Vanemalt on seal 
kaks koos bändiga salves
tatud lugu: „Flower Power” 

Toomas Vanem on oma soo
loprojekti Limited Edition kal
lal töötanud juba paar aastat. 
Esimene album peaks ilmuma 
järgmisel aastal. „Plaat on pi
gem selleks, et oma mõtted ja 

unistused teoks teha, et märk 
saaks maha pandud,” ütles ta.

„Muusika on mu enda kir
jutatud ja stiiliks on instru
mentaalrokk. Kuigi ma män
gin mitmeid stiile, on kõige 

hingelähedasem ikkagi rokk. 
Lugusid salvestame koos bän
diga: trumme mängib Dmitri 
Dmitrenko ja bassi Tanel Lii
berg. Sooloplaadi lood on ole
mas, kuid salvestamine nõuab 
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Järgmiseks kevadeks loodab Toomas Vanem panna kokku noortebändi ning 
alustada siis ansamblitundidega.

Sündisime Viimsi kunsti-
kooliga 1977. aasta sügi-
sel Kirovi kalurikolhoosi 
koolidena, olles seega 
ainukesed n-ö erakoolid 
tolleaegses Eestis. Aastast 
1991 oleme Viimsi valla 
kool ja anname muusika-
list põhiharidust valla las-
tele ja noortele.

Kui alustasime, saime pak
kuda klaveri, akordioni ja 
viiuliõppe võimalust. Aega
mööda hakkas lisanduma ka 
teisi pille: kitarr 1978. aastal, 
flööt ja plokkflööt 1986. aas
tal ning trompet 1987. aas
tal. Esimesele kahekümnele 
aastale pani oma piirid meie 
kodu aadressil Rohuneeme 9, 
väikene endine individuaal
elamu: puudus saal, ruumi 
oli seitsme klassi jaoks vaid 
75 ruutmeetrit. Meie kahe
kümnes sünnipäev oli seetõt
tu ajalooline: kolisime uude 
majja, Rohuneeme tee 38. 
Avaramad ruumid on andnud 
võimaluse laiendada õpeta
tavate instrumentide valikut. 
Lisandunud on saksofoni, 
kontrabassi, löökpillide, 
tšello ja mitmete vaskpillide 
õppimise võimalus. Õpilas
te arv on aastaaastalt tõus
nud. Praegu omandab Viimsi 
muusikakoolis uusi teadmisi 
ja oskusi 142 õpilast. Tunnid 
toimuvad ka akendeta noo
dikoguruumis. Ring on täis: 
juba ammu õpivad koolis 
meie „lapselapsed”.

Oma saal uues majas an
dis võimaluse pöörata suure
mat tähelepanu koosmängu
le. Tegutsema hakkas džäss
bänd ja mõne aasta eest ka 
orkester. Viimane saab meie 
saalis küll ainult harjutada, 
sest publikut sinna ei ma
huta. Džässbändi areng on 
selleks aastaks jõudnud juba 
üsna kiidetavale tasemele. 
Seda märkisid ka pärast tä
navust Saue džässfestivali ka 
kriitikud. Tõsiasi, et nii väi
kesel koolil on oma orkester, 
on üsna haruldane. Orkestri 
tasemest annavad tunnistust 
koostöös Viimsi kooliteat
riga sündinud etendused L. 
Bernsteini „West Side Story” 
ja „Valge tee kutse” Raimond 
Valgre elust ja loomingust. 
Orkestri tegevuses osalevad 
ka mitu vilistlast.

Kuid ega ansamblidor
kestrid saa sündida tühja 
koha pealt. Selle eelduseks 

Viimsi 
muusikakool 
tähistab oma 
30. sünnipäeva

on professionaalne peda
googitöö, mille üks tõestus 
on meie õpilaste tublid esi
nemised nii maakondlikel 
kui ka regionaalsetel võist
lustel. Paljud on jõudnud 
välja ka üleriigilistesse voo
rudesse ning sealgi end hästi 
näidanud. Kõrgeim saavutus 
on Kristi Hüüdma III koht 
üleriigilisel saksofoniõpi
laste konkursil 2007. aastal. 
Oleme tublisid mängijaid 
salvestanud ka laserplaati
dele. Juubeliks valmis kooli 
kolmas CD.

Pedagoogidest rääkides 
tuleks alustada nendest, kes 
kooli algusest Viimsi muu
sikakoolis on töötanud: Reet 
Leinuste (viiul), Irene Ruuse 
(flööt), Henn Rebane (akor
dion), Mare Silber ja Helve 
Kask (üldained). Rohkem 
kui kümme aastat on laste
le klaverit õpetanud Õnnela 
Brambat ja Marju Mägi. Uue 
maja suurenemise tõttu noo
renes ka pedagoogikaader. 
Meie kitarriklassi alusepani
ja Heiki Mätliku on tänaseks 
välja vahetanud tema õpila
sed Jelena Ossipova ja Lau
ri Jõeleht, klaveriõpetajate 
ridu on täiendanud Kristina 
Teresa Kurg ja Kairi Vavi
lov, viiuliõpetajana töötab 
juba mõned aastad Marilys
Mirjam Kurg. Oma õpilasest 
trompetiõpetajat tuli ajutiselt 
asendama Eesti muusikaaka
deemia professor Aavo Ots 
ja on nüüd meiega jäänudki. 
Praegu saame uhkustada ka 
teise Eesti muusikaakadee
mia professoriga, Olavi Ka
semaaga, kes tuli ajutiselt 
asendama oma endist õpi
last. Olavi Kasemaa kõrval 
teeb esimesi pedagoogisam
me tema järjekordne õpila
ne Maret Melesk. Löökpille 
õpetab pikaajalise ERSO
staažiga Enn Tammik, kont
rabassi Estonia teatri prakti
kaga Marek Mere. Teist aas
tat saab meil õppida tšellot 
Kalev Vaidla eestvedamisel. 
Koolil on vedanud, et an
samblit ja orkestrit juhendab 
Ott Kask, kellel peale diri
gendioskuste on ka suured 
kogemused arranžeerimises. 
Kontsertmeistritena toetavad 
õpilasi Kaisa Laasik ja Liivi 
Arder.

Kool on püüdnud ka 
üldainetes õppetöö vorme 
uuendada ja mitmekesistada. 
Aastatel 2004–2007 osale
sime Eesti ja Soome muusi
kakoolide liidu ühisprojektis 

„Soiva Silta”, milleks saime 
toetust Interreg IIIA prog
rammilt. Tänu sellele projek
tile saame kasutada üldainete 
õpetamisel tänapäeva info
tehnoloogiat ja arvutipõhist 
õppematerjali.

Kolmekümne aasta jook
sul on Viimsi muusikakoolis 
käinud tarkust taga nõud
mas suur hulk noori ini
mesi. Mõni on koormusele 
vastu pidanud (seitse aastat 
on pikk aeg!), mõne huvid 
muutunud, mõne südikus ka
dunud. Loodame, et enamik 
neist on siiski saanud eluks 
kaasa midagi vajalikku.

Mitu Viimsi muusika
kooli lõpetanut on ka oma 
õpinguid jätkamas. Viimaste 
aastate lõpetanutest võib ni
metada Kersti Tuulikut, kes 
paralleelselt keskkooliga õp
pis G. Otsa muusikakoolis ja 
on nüüd esimest aastat Eesti 
muusikaakadeemia tudeng. 
Otsa koolis õpivad praegu 
Sigrid Luide, Käll Haarde, 
Regina Udod. Paralleelselt 
Tartu ülikooliga jätkab oma 
õpinguid H. Elleri muusika
koolis Ann Kuut. Muusika
akadeemias jätkab praegu 
haridusteed ka Ulvi Oismann 
kooli viiendast lennust.

Kuid ega professionaa
lide ettevalmistamine pole 
kooli ainuke ega kõige olu
lisem eesmärk. Oluline on, 
et noored, kes meil õppinud, 
oskavad muusikast rõõmu ja 
lohutust leida, sellega elu
le lisavärve anda. Ka Eestis 
võib ju olla kunagi advo
kaatide sümfooniaorkester 
või tippkirurgide džässbänd, 
nii nagu seda kohtab praegu 
mõneski Euroopa riigis.

Soovin kõigile õpetajatele 
jätkuvat töötahet ja rõõmu 
oma õpilaste arengust. Kõi
gile õpilastele jätkuvat soo
vi osata ja tahet selle nimel 
vaeva näha. Maailmas on ju 
palju asju, mis kergemini ja 
kiiremini kui pillimänguos
kus kätte tulevad. Palju õnne 
ja edu!

Kutsume kõiki endisi 
õpilasi, õpetajaid, endisi 
ja praegusi lapsevanemaid 
ja lihtsalt muusikasõpru 
meie sünnipäevakontserdile 
8. detsembril kell 16 Viimsi 
keskkooli saali. Olete ooda
tud!

Urvi Haasma
Viimsi muusikakooli direktor

 


























 

oma aja. Mängin paljudes pro
jektides ning teinekord öösel 
kell kaks koju jõudes mõtlen, 
et oma plaadiga pole jälle ol
nud aega tegeleda. Kuigi ega 
aega juurde teki, see tuleb liht
salt millegi arvelt võtta,” lisas 
ta.

Toomas Vanem teeb oma 
plaadiga suurema töö ise: lin
distab kogu materjali oma stuu

dios, mängib kitarripartiid ja 
salvestab, kõik see võtab aega. 
Ühe loo vormistamisele kulub 
keskmiselt üks kuu ja plaadile 
tuleb 12–14 lugu.

Toomas on helistuudio ehi
tanud koju. „Stuudiot rentida 
on kallis ja ainult stuudio tege
misele ka pühenduda ei taha, 
kuigi sellest on saanud üks osa 
minu tegevusest,” rääkis ta.

“Ma ei tahaks olla tulevikus 
selline inimene, kes on muusi
kas tippu jõudnud ja kõik enda 
ümber unustanud ning seetõttu 
jäänud üksi” ütles ta. “Isaroll on 
minu elus väga oluline: ei saa 
ju ümbritsevat ja lähedasi mär
kamata tegeleda vaid pillimän
guga,  eelkõige tuleb arvestada 
ikka oma pere ja lastega”.

Kerttu Valt
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kuni jaan 2008

Alari Kivisaare fotonäi-
tus „Mereäärne Viimsi”
Külastamiseks avatud N, R, 
L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis

nov – 14. dets

Tekstiilikunstnik Anu 
Raua gobeläänikavan-
dite ja -vaipade näitus
Avatud E–R 10–16
Viimsi päevakeskuse saalis

nov – 31. dets

Viimsi kunstikool 30 
– õpilastööde näitus
Avatud E–R 15–19
Viimsi huvikeskuses

kuni 31. dets

Raamatunäitus „Silvia 
Truu ja Juhan Kunder”

Näärikaartide näitus 
„Siis kui inglitest ei 
räägitud”
Viimsi keskkooli raamatu-
kogus

kuni 31. dets

Prangli õpilastööde 
jõulunäitus
Prangli rahvamajas

kuni 24. dets

Raamatunäitus „Jõulu-
raamat”
Viimsi raamatukogus

kuni 21. dets

Raamatunäitus „Jõu-
lud”
Prangli raamatukogus

7. dets kell 19

Noorteõhtu
(15aastased ja vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

8. dets kell 10

Viimsi mitmereketitur-
niir
Viimsi spordihallis

8. dets kell 11 ja 14

Laste jõuluetendus „Pä-
kapikne” koos jõuluva-
naga
Pääse vanemale 75 krooni, 
lapsele 100 krooni (sisaldab 
kommikotti)
Info 606 6838, 510 3458, 
505 9043
Viimsi huvikeskuses

8. dets kell 16

Viimsi muusikakooli 
30. aastapäeva kont-
sert 
Viimsi koolis

9. dets kell 13–18

Viimsi valla eakate 
jõulupidu
Esinevad Viimsi kooliõpila-
sed ja Uno Loop, tantsuks 
muusika, lisaks kohv ja 
suupisted.
Viimsi keskkoolis

9. dets kell 11

II advendi jumalatee-
nistus
Juhatavad noored, teenistu-
se ajal tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

9. dets kell 11

II advendi 
 jumalateenistus
Diakon Kalle Rebane
EELK Prangli Püha Laurentsi-
use kabelis

9. dets kell 11.30

Kirikukontsert
Eesti koorijuhtide naiskoor 
ja Revalia kammermees-
koor

kell 13

II advendi jumalatee-
nistus armulauaga
Vaimulik J. Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

kell 14.30

IX loeng-leeritund: 
meie isa palve
Viimsi koduloomuuseumis

kell 18

Kirikukontsert
Laulab ja saadab end kitarril 
Diorisy
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. dets kell 14.30

II advendi jumalatee-
nistus armulauaga
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

10. dets

Advendihommik
Püünsi koolis

10.–14. dets kell 16–19

Jõulukohvik
Lasteaias Piilupesa

13. dets kell 19

Noorte Piiblitund „Ini-
mesest ja patust”
Kõneleb Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

13. dets kell 19

Kirikukontsert „Avatud 
uks”
Esineb Kait Tamra (vokaal, 
klaver)
Pilet 60 krooni / 100 kroo-
ni, kuni 16 a lapsed tasuta.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. dets kell 13

Üritus eakatele „Toome 
jõulud tuppa!”
Ideede laegas, meisterda-
mise töötoad. Eesti rahva-
kombed ja regilaulud.
Jõululaulude kontsert vo-
kaalsolistide trupilt Kantaro
Viimsi päevakeskuse saalis

14. dets kell 19

Noorteõhtu (15aasta-
sed ja vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

14. dets kell 19

Jassi Zahharovi kontsert 
„Südamelähedased lau-
lud”
Piletid müügil Piletilevi ja 
Piletimaailma müügikohta-
des ning kohapeal.
Viimsi huvikeskuses

14. dets kell 20

Viimsilaste tervisetund 
„Kogu perega ujuma”
Eelreg: Tiia Tamm, 
tel 609 0980, 
tiia@viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas

14.–20. dets

Jõulupeod kooliõpilas-
tele
Viimsi koolis

15.dets kell 11

Viimsi CUP ilurulluisuta-
mises
Korraldaja: spordiklubi 
Rullest
Viimsi spordihallis

15. dets kell 17
Kirikukontsert
Esineb Tallinna Ülikooli 
meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. dets kell 19

Heategevuslik aastalõ-
puball
Piletid 300 krooni, müügil 
Viimsi vallavalitsuse infole-
tis ja Viimsi keskkoolis (Sirje 
Sakkov, kl 9–17)
Viimsi koolis

16. dets kell 11

III advendi kontsert-ju-
malateenistus
Jutlus: Raido Oras
Muusika: Kalju koguduse 
noortekoor
Teenistuse ajal tasuta las-
tehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

16. dets kell 13

III advendi jumalatee-
nistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu, 
laulab segakoor Sõprus.

kell 14.30

Kirikukontsert
Esineb Tallinna tehnikaüli-
kooli puhkpilliorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

kell 14.30

X loeng-leeritund: 
sakramendid
Viimsi koduloomuuseumis

16. dets kell 14.30

III advendi jumalatee-
nistus, pühendatud 
EELK ja Eesti Vabariigi 
90. aastapäevale
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel

Kirikukontsert
Segakoor Kaleva esitab 
G. Saint-Saensi „Jõuluora-
tooriumi”
EELK Randvere Peetri kirikus

17. dets

Advendihommik
Püünsi koolis

17. dets kell 18

Jõulukontsert
Esinevad õpilased.
Püünsi koolis

18. dets kell 18

Loeng esi- ja keskaja 
kultuuriloost
Lektor Anu Allikvee
Viimsi koduloomuuseumis

19. dets kell 19

Meeste osadusõhtu
Juhatab Raido Oras
Etteteatamisel teenistu-
se ajal tasuta lastehoid 
(saro@ekklesia.ee).
Viimsi vabakoguduse kirikus

20. dets kell 18

Jõulukontsert
Esinevad õpilased.
Viimsi kooli aatriumis

20. dets kell 18

Disko
Püünsi koolis

21. dets

Jõuluhommik
Viimsi kooli aatriumis

21. dets

Jõuluhommik
Püünsi koolis

21. dets

Jõulukontsert ja kooli-
laste näidend
Kaetud kohvilaud.
Prangli rahvamajas

21. dets kell 16

Viimsi valla taasasuta-
mise aastapäeva tähis-
tamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

kell 17
Viimsi valla taasasutamise 
aastapäeva tähistamine
Viimsi koduloomuuseumis

21. dets kell 18.30

Kirikukontsert
Esinevad Nõmme muusika-
kooli õpilased.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

21. dets kell 19

Noorteõhtu (15aasta-
sed ja vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

23. dets kell 11

Neljanda advendi ju-
malateenistus
Jutlus: Raido Oras
Teenistuse ajal tasuta las-
tehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

 Viimsi valla kultuurikalender 7.–�1. detsember �007

Info: Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator, tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee
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Heategevuslik 
aastalõpuball – 
imeline jõuluaja 
algus
15. detsembril kell 19 toimub 
Viimsi koolis suurejooneline 
heategevuslik aastalõpuball, 
kus publiku ette astuvad 
Mart Sander ja orkester Bel-
Etage, Rein Rannap ja Taavi 
Peterson, Lea Liitmaa, Han-
na-Liina Võsa, Lauri Lagle, 
Heiki Mätlik, Carmen Miki-
ver, Cathy Tullkvist ja Viimsi 
muusikakooli sümfooniaor-
kester. Kogu balliga teenitud 
tulu läheb Viimsi valla eriva-
jadustega laste delfiiniteraa-
pia finantseerimiseks.

Head mõtted saavad 
alati teoks
Sel sügisel pidas Viimsi kool 
plaani taastada vana hea aas
talõpuballide traditsioon, mis 
aastaid meelitas heast muu
sikast lugu pidavaid inimesi 
Viimsi kooli jalga keerutama. 
Mälestused kunagisest tradit
sioonilisest sündmusest ärgita
sid korraldajaid mõtteid mõl
gutama, kuidas uue koolimaja 
paremaid võimalusi – avara
mad ruumid, suurepärane teh
nika – ära kasutada ning panna 
algus uutmoodi traditsioonile.

„Viimsi vanas koolimajas 
tegime balle kokku kümme aas
tat ning need olid enam kui po
pulaarsed nii viimsilaste kui ka 
nende kaugemalt tulnud sõpra
de seas. Meie ballidelt käis läbi 
enamik tolle aja menubände: 
Karavan, Kukerpillid, Modern 
Fox, L’Dorado jne. Põhiliseks 
tõmbenumbriks olid õpetaja
te etendused, mis alati võeti 
vastu tohutu aplausiga. Tunda 
oli, et ballile tuldi meelsasti, 
tuju oli ülev ning lahku mindi 
alati, naeratus huultel,ja kallis
tustega, ning üksteisele lubati, 

et järgmisel aastal kohtutakse 
kindlasti taas,” kommenteeris 
toonaste Viimsi kooli ballide 
populaarsust balli hing ning 
peakorraldaja Külli Talmar.

MTÜ Viimsi Invaühing 
soovis jätkata 
heategevuslikke 
üritusi
Viimsi invaühing korraldas eel
misel aastal Viimsi koolis popu
laarse heategevusliku kontserdi 
„Lootus ja armastus”. Sellega 
sai alguse Viimsi heategevusli
ke sündmuste traditsioon, mil
lega sooviti aidata Viimsi valla 
erivajadustega lapsi. Õnnelike 
juhuste kokkulangemise tõttu 
otsustasid Viimsi kool ja inva
ühing jõupingutused ühendada 
ning koos täita mõlema ees
märk: korraldada meeldejääv 
ball ning aidata sellega oma 
valla lapsi.

Balli energiline 
korraldustoimkond
Nii suurejoonelise balli korral
damine pole aga lihtne ülesan
ne. Juba oktoobri alguses ko
gunes energiliste naiste selts
kond, et paika panna ajakava 
ning ühiselt ära jagada kohus
tused. Kandvaks jõuks ja toeks 
oli invaühingu aktiivne nais
kond, kellel balli ettevalmistu
sel kõige suurem roll. Rõõm on 
tõdeda, et leidub hulk firmasid 
ja organisatsioone, kes on nõus 
korralduspoole pealt aitama: 
kes muretseb suupisteid, kes 
aitab nõudega, kes peab läbi
rääkimisi artistidega.

„Toimekad ja edukad nai
sed on leidnud mitmeid abi
lisisponsoreid, kes on toeta
nud toorainega, tänu millele 
katavad invaühingu emad ja 

õpetajad maitsva suupistelaua. 
Samuti on nad leidnud kunst
nikke, kes meeleldi annetavad 
oma tööd oksjonile,” rõõmus
tab toetajate suure hulga üle 
MTÜ Viimsi Invaühing juhatu
se esimees Jana Skripnikov.

Ballil esinevad 
nimekad artistid
Balli programmi eest vastutab 
Külli Talmar Viimsi koolist. 
Kõik artistid, kellega läbirää
kimisi peeti, olid hea meelega 
nõus esinema. Lisaks väljakuu
lutatud nimedele on ka üllatus
esineja, keda kindlasti tasub 
oma silmaga vaatama tulla. 
Ball on mõeldud eelkõige oma 
valla inimestele, et anda ava
akord jõulude ja aastavahetuse 
piduliku meeleolu loomiseks. 
Tulge ja saage osa sellest ai
nukordsest võimalusest ning 
lubage endale üks meeldejääv 
õhtu! Lisainfo Viimsi kooli ko
dulehel www.viimsi.edu.ee.

Annika Remmel
Viimsi kool

24. detsembril 
kell 14.30 toimub 

Randvere kirikus Püha 
jõuluõhtu liturgiline 

jumalateenistus. 

Andrus Kalveti 
juhatusel laulab 

Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse 

kammerkoor, solist 
Hanna-Liina Võsa

Teenib vaimulik Erkki 
Juhandi.

23. dets kell 11

IV advendi jumalatee-
nistus
Diakon Kalle Rebane
EELK Prangli Püha Laurentsi-
use kabelis

23. dets kell 13

IV advendi jumalatee-
nistus armulauaga. 
Leeripüha
Vaimulik Jaan Tammsalu

kell 19

Kirikukontsert
Esinevad Kersti Alar-Murr, 
Triin Maran, Jaak Lutsoja, 
Peeter Altpere ja Andres 
Mutso. Kõlab jõulumuusika.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. dets kell 14.30

IV advendi jumalatee-
nistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere kirikus

23. dets kell 15.30

Jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
Viimsi päevakeskuse saalis

24. dets kell 14.30

Püha jõuluõhtu liturgili-
ne jumalateenistus
Diakon Erkki Juhandi
EELK Randvere Peetri kirikus

24. dets kell 16 

Püha jõuluõhtu liturgili-
ne jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu, 
kaastegev kirikukoor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. dets kell 17

Jõulujumalateenistus
Jutlus: Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

24. dets

Jõululaupäeva jumala-
teenistus
EELK Prangli Püha Laurentsi-
use kabelis

25. dets kell 11

I jõulupüha jumalatee-
nistus
Diakon Kalle Rebane
EELK Prangli Püha Laurentsi-
use kabelis

25. dets kell 13

I jõulupüha jumalatee-
nistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. dets kell 14.30

I jõulupüha jumalatee-
nistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

26. dets kell 19

Jõuluõhtu Tammnee-
mes
Süütame lõkke ja küünlad 
(soe kohv ja soojad riided 
kaasa).
Tammneeme mereäärsel 
ürituste väljakul

27. dets kell 19

Maskipidu
Viimsi koduloomuuseumis

27. dets – 7. jaan

Raamatunäitus „Mida 
toob aasta uus?
Viimsi Raamatukogus

28. dets kell 19

Noorteõhtu
(15aastased ja vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

28. dets kell 19

Kirikukontsert. Prantsu-
se jõulumuusikat
Esineb varajase muusika 

stuudio Cantores Vagan-
tes
Pilet 100 krooni / 50 
krooni
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. dets kell 11

Jumalateenistus
Jutlus: Raido Oras
Teenistuse ajal tasuta 
lastehoid.
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

30. dets kell 13

Jumalateenistus ar-
mulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. dets kell 14.30

Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri 
kirikus

31. dets kell 14.30

Vana-aastaõhtu ju-
malateenistus armu-
lauaga
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri 
kirikus

31. dets

Uusaasta vastuvõtt 
ilutulestikuga ning 
tants uues aastas
Prangli rahvamajas

31. dets kell 23.30

Vana aasta ärasaat-
mine ja uue vastu-
võtmine Tammnee-
mes
Süütame lõkke ja laseme 
taevasse kaasa toodud 
ilutulestikku (kaasa soo-
jad joogid, soojad riided 
ja hea tuju).
Tammneemes mereäär-
sel ürituste väljkul
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	Jaana ja Martti Põllul 
sündis 22. oktoobril 
tütar Melina

	Liia ja Reiu Tüüril sündis 
12. novembril tütar 
Marta

	Anne-Ly Ridalil ja 
Jaanus Sarvel sündis 
13. novembril tütar 
Silvia

	Valeria ja Valeri 
 Gaitšonokil sündis 
14. novembril tütar Alisa

	Kairi ja Kardo Jõekäärul 
sündis 14. novembril 
tütar Hanneloore

	Eva Mõttusel ja Marti 
Zuppingul sündis 
15. novembril tütar 
Eliise-Ly

	Eveli Kasel ja Ken 
Koplimägil sündis 
17. novembril poeg 
Oskar

	Esta Järvel ja Lau-
ri Vaheril sündis 
22. novembril poeg 
Petter

	Tuuli ja Veikko Hormil 
sündis 23. novembril 
tütar Helena

	Vilve Roosioksal ja 
 Urmas Kaldmal sündis 
23. novembril poeg 
Oskar Kiur

Tere tulemast!

sÜnnIPÄeVAd

Palju õnne!
Õie Kivistik 13.12 85

uudo Raja 08.12 80

Irene Kutser 21.12 80

Vsevolod Koljadko 
24.12 80

evdokia Avdeenko 
28.12 80

Helmi laasma 15.12 75

Hillar ets 23.12 75

linda Vahur 25.12 75

Juta leek 31.12 75

ljudmilla Trusnikova 
01.12 70

naima seenmaa 
05.12 70

Jaak Harvo 07.12 70

ulvi Ivantcikova 13.12 70

Viivi Mehide 13.12 70

Helju gross 17.12 70

Hilda linholm 17.12 70

eino Kirss 18.12 70

Raul Muinast 20.12 70

evi-Maret Männik 
24.12 70

Helle Kirss 16.12 �5

Aino Võtting 16.12 �5

ene-Mall Brigader 
17.12 �5

Peep simson 25.12 �5

Maie Kasepõld 28.12 �5

Iraida Agasarjan 
31.12 �5

MTÜ Viimsi Invaühing ja  Viimsi  Kool

kutsuvad Sind

Aastalõpu Heategevusballile
mis toimub 15. detsembril kell 19.00 Viimsi Koolis

Publiku ette astuvad Cathy Tullkvist, Mart Sander, 
Rein Rannap ja Taavi Peterson, Lea Liitmaa, 

Hanna-Liina Võsa, Carmen Mikiver, Lauri Lagle, 
Heiki Mätlik ja Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester

Tantsuks mängib Bel-Etage
Õhtu tippsündmusteks oksjon ning üllatusesineja

Heategevusballiga kogutakse raha  
Viimsi erivajadustega laste delfiiniteraapiaks

Ballipileti alghind ühele inimesele 300 krooni.

Ballikutsed müügil Viimsi Vallavalitsuse infoletis ja 
Viimsi Koolis (Sirje Sakkov, kell 9.00-17.00). 

Võimalik tasuda ülekandega (Hansapank, a/a 221026358968, 
MTÜ Viimsi Invaühing, selgituseks märkida: ball, maksja nimi).

Info ja müük telefonil: 50 59 388 (Jana).
MTÜ Viimsi Invaühing on kantud Maksu-ja Tolliameti 

poolt tulumaksusoodustusega ühingute registrisse.

Aitame üheskoos neid, kes seda väga vajavad!

Kait Tamra nimi ja muusika 
Eestimaal erilist tutvustamist 
ei vaja. Detsembrikuus tuleb 
ta Viimsi rahvale laulma: 
neljapäeval, 13. detsembril 
toimub Viimsi Püha Jaako-
bi kirikus kontsert „Avatud 
uks”.

Mõni armastab ta laule, mõni 
mitte, kuid ükskõikseks see 
omapärane ja üdini eestipärane 
muusika küll ei jäta. Tundub, 
et Kait Tamra looming kasvab 
Eesti loodusega ühest pinna
sest. Kui tahaks neile nukra ala
tooniga lauludele mingi ühise 
määratluse anda – nagu näiteks 
jõulumuusika või võidupüha
marsid –, siis ehk oleks Tamra 
looming hingedeaja muusika. 
Laulud on suures osas inspi
reeritud eesti luuleklassikast 
(Haava, Adson, Alver, Runnel, 
Kaplinski, Viiding). Kuid loo
meallikaks on kõik, mida näeb 
silm ja tunneb süda, kõik see, 
mis siin ilmas mõtlema paneb.

Nõukogude ajal andsid 
Tamra protestimeelest kantud 
laulud kuulajatele jõudu selga 
sirutada. Praeguseks oleme tei
ses ajas ja Viimsi kontserdiga 
on rõõm tähistada Eesti Vaba
riigi 90. aastapäeva.

Kait Tamra avab 
Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus muusikaukse

Kait Tamra on pärit põli
sest muusikute suguvõsast. Ta 
vanavanaisa oli koolmeister ja 
organist Pindi kirikus. Samas 
kirikus mängis orelit ka tema 
isa Ako Tamra, kes oli Võrus 
tuntud koorijuht ja viiuliõpe
taja. Vanavanemate kodus mu
sitseerisid koos isa vend Kalle 
Tamra, Viljandi muusikakooli 
kauaaegne direktor, ja ta pojad 
Tonio ja Kulvo.

Kait Tamra ise õppis Võru 
muusikakoolis viiulit ja tegut
ses kuni 2000. aastani rahva
muusikuna. Ise hakkas ta lugu
sid kirjutama 1970. aastate tei
sel poolel ja 2002. aasta sügisel 
koguti need esimesele CDle. 
Sestsaadik on Kait Tamra and
nud Eestimaa kontserdisaali
des ja kirikutes sadu kontserte. 
Suur osa neist on soolokont
serdid, kuid ta on esinenud ka 
koos teiste muusikute, eriti 
Siiri Sisaski, Tajo Kadajase, 
Tõnis Mägiga, samuti Hirvo 
Survo juhatatud Revalia kam
merkooriga.

Ka sellel detsembriõhtu 
kontserdil on uks avatud, et 
minna koos lauljaga „all nõl
va sarapikku”, käia „varjuliste 
puie all”, „läbi äreva vere” ja 
vaadata „aja voogude sisse”.

VT
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spordiüritusi oktoobrikuus

11. detsember kl 10
TV 10 OLÜMPIASTARTI
Tallinna spordihall
2008. aasta Harjumaa I etapp
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

14. detsember kl 20
Viimsilaste tervisetund „Kogu perega uju-
ma!”
Viimsi spaa
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Vajalik eelregistreerimine: 609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee

15.detsember kl 11
Viimsi CUP ilurulluisutamises
Viimsi spordihall
Korraldaja: spordiklubi Rullest

26. ja 29.detsember
Eesti maakoolide aastalõputurniir jalgpallis 
B- ja D-klassi poistele
Tallinna spordihall
Korraldaja: Eesti Jalgpalli Liit

Viimsi valla 2007. aasta meister korvpallis BC 
Haabneeme. Esireas Erki Biene, Aimar Kubber, Kaido 
Groos ja Andrus Väljaots. Tagareas Andri Väljaots, Sven 
Freiberg, Raldi Vellau, Kaspar Kägu, Kristjan Urm, Alar 
Piller ja Raivo Lindsaar.

17. veebruaril 2008 on taas tulemas 
Tartu suusamaraton. Kui Viimsi 
suusatajatel on soov sõita maratonile 
bussiga, palun andke sellest teada 
tel 609 0980 või e-posti teel 
tiia@viimsivald.ee.

24. ja 25. novembril peeti  
Kehra gümnaasiumis Harju-
maa meistrivõistlused ko-
roona paarismängudes.

Naispaaridest tulid võitjaks 
koroonaklubi Tirts ridades 
mängivad viimsilased Kai Me
rerand ja MariLiis Muulmann. 
16 meespaarist sai teise koha 
Urmas Mererand, kes seekord 
mängis paaris Anija valla mehe 
Ahmet Kingiga. Segapaaris 
tuli Urmas Mererand koos 
Talvi Tarbega (Kose vald) kol
mandale kohale ning Kai Me
rerandTarmo Tarbe jäid seits
mendaks.

Viimsi valla meistrivõist
lused korvpallis peeti 1. det
sembril Viimsi koolis. Kahe
päevaseks kuulutatud võist
lused peeti meeste soovile 
vastu tulles ühe pika päevaga, 
osalemas üheksa võistkonda. 
Hommikul toimusid alagru
pimängud ja veerandfinaalid, 
pärast kolmetunnist hingetõm
bepausi algasid poolfinaalid 
ja kohamängud. Õhtusesse 
vahetusse polnud vaja tulla 
võistkondadel Meresihi, BC 
Tammekännu ja PiimTiim, kes 
jäid jagama 7.–9. kohta. Va
rem said õhtule ka 5.–6. koha
le platseerunud BC Pastelli ja 
Viimsi Vändad.

3.–4. koha mängus võit
lesid medalite eest eelmise 
aasta pronksmehed SoSoja 
võistkonnast ning Viimsi Va
lev. Valevlased Mihkel Maa
sik, Dan Nurmik, Alo ja Are 

Saalihoki Eesti meistrivõist-
luste esiliigas jätkab täisedu-
ga spordiklubi Viimsi Kepp. 
Kolmest mängust on saadud 
kolm võitu ning praegu ol-
lakse esiliiga liidrid.

Esimeses mängus mindi vas
tamisi Viskoosa I meeskonna
ga, kes päev varem oli võitnud 
esiliiga ühte favoriiti Nõmme 
Kondorsit, kuid Viimsi Kepi 
vastu neil püssirohtu ei jätku
nud ning Viimsi Kepp võttis 
kindla võidu tulemusega 6 : 2.

Teise mängu pidas Viimsi 
Kepp Tallinna Kalevi vastu: 
võistlus oli väga pingeline ning 
tasavägine ja kuigi Kalev suu
tis mängu juhtima minna pärast 
lõpusireeni, olid tablool Viimsi 
Kepi võidunumbrid 3 : 2. Kol
mandas mängus võttis Viimsi 
Kepp kerge võidu Saku Fortu
na II meeskonna üle: kohtumi
ne lõppes tulemusega 9 : 1.

Eduka hooaja algus on 
meeskonnale andnud kõvasti 
enesekindlust ning hea märk 
on ka see, et tiimile on esilii
gas visatud kõige vähem vära
vaid. Suurt rolli selles mängib 
võistkonna esiväravavaht Olari 
Püvi, kes on praegu liigas pa

Pildil ülemises reas vasakult: Velle Hammer, Tanel Rebane, Kert Karelson, Aivar 
Urm, Andri Väljaots, Mihkel Kruusmägi, Anti Roots, Marek Ulman. Alumises reas 
vasakult: Mathias Suup, Allan Dobrõš, Taavi Ottoson, Erko Karna, Julius Stokas, 
Robert Tarenõmm, Marko Mäepea ja Kristofer Kask.

Sport
Kudeviita, Ago Võsu, Urho 
Juhansoo, Kristjan Koik, Erki 
Joost ja Randy Raud said napi 
võiduga 42 : 40 sel aastal kol
manda koha.

Hinnalisemate medalite pä
rast tulid väljakule juba vanad 
rivaalid: korvpalliklubi Viimsi 
ja BC Haabneeme. Tasavägises 
kohtumises kandus mänguõnn 
ikka rohkem eelmise aasta 
võitja BC Haabneeme poole 
ja nii saidki nad rändkarika sel 
korral päriseks enda valdusse. 
Kuldses meeskonnas mängisid 
Raldi Vellau, Kristjan Urm, 
Sven Freiberg, Kaspar Kägu, 
Kaido Groos, Andrus Väljaots, 
Andri Väljaots, Raivo Lind
saar, Aimar Kubber, Alar Piller 
ja Erki Biene. Teisele kohale 
jäänud korvpalliklubi Viimsi 
mängis koosseisus Anti Kalle, 
Kristian Kalle, Teet Tiisvelt, 
Tanel Einaste, Jaak Laanemets, 
Taivo Liigend, Indrek Koort, 
Sven Arop, Valdo Lips ja Too
mas Lepasaar.

Võitjameeskonnal on au 
ja kohustus kokku panna val
la korvpallikoondis, et minna 
19.–20. jaanuaril võitlema Ees
ti valdade talimängude finaa
lipääsu eest. Meistrivõistluste 
korraldamise rasket vankrit 
vedasid korvpalliklubi Viimsi 
treenerid Teet ja Tanel, kõik 
sujus nagu õlitatult, aitäh Tei
le! Tänu ka teistele toetajatele: 
Nike’ile ja Sportlandile.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Saalihoki esiliigat juhib 
spordiklubi Viimsi Kepp

rima tõrjeprotsendiga värava
vaht. Väga korralik on olnud 
ka mängupilt ning võistkond 
on olnud üsna resultatiivne: 
ühes mängus on keskmiselt 

visatud kuus väravat, mis on 
liigas üks parim näitaja.

Järgmise mängu peab Viimsi 
Kepp 12. jaanuaril Wiedeman
ni spordihoones Haapsalus. 
Rohkem infot spordiklubi te

gemistest leiate veebilehelt 
www.viimsikepp.pri.ee.

Kristofer Kask
SK Viimsi Kepp esindaja
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	Ilusalong Iiris võtab oma 
kollektiivi juurde juuksuri, 
kosmeetiku, küünetehni
ku ja massööri. Info 5695 
3482.

	Puude raie, võsa ja heki
lõikus ning muud haljastuse 
hooldusega seotud tööd. Tel 
5563 7666.

	Müüa Viimsis Roosi tee 2 
heas korras 2toaline korter 
(3/5). Hind 1 320 000 kr. Tel 
601 1810.

	Odavalt müüa roheline dii
van ja kaks tugitooli. Viimsi 
Haabneeme aadress Astilbe 
tee 8–8. Asta Raud, tel 609 
1238.

KuuluTused

	Otsime toredat hoidjatädi 
oma 1,7aastasele tütreke
sele vähemalt neljal päeval 
nädalas. Võimalusel eelis
taksime hoidmist meie ko
dus Viimsis. Hind kokku
leppel ning muu info tel 513 
4968.

	Miidurannas asuv firma ot
sib külmlattu 2–3 tunniks 
päevas ausat ja positiivse el
lusuhtumisega komplektee
rijat. Kontakt tel 512 6076.

	Võtan hoida lapse oma koju, 
mängukaaslane olemas. Ela
me Viimsis, täpsem info tel 
516 8439.

	Soovin üürida Viimsis 2 või 
3toalist korterit, soovitavalt 
möbleeritud, hind kuni 5500 

kr/kuus + kommunaalkulud. 
Tel 505 8794.

	Restaureerin täispuitantiik
mööblit, asukoht Tallinnas 
Nõmmel, tel 5568 3629. 

	Ehitus ja remonditööd. Tel 
5664 6709.

	Raamatupidaja otsib kodust 
lisatööd, programm Firs
tOffice. Igakuine jooksev 
arvestus, aruandlus, dekla
ratsioonid, aastaaruanded. 
Asukoht Viimsis. Kristina, 
tel 525 0707.

	5. klassi õpilane vajab abi
õpetajat matemaatikas. Soo
vitavalt Viimsi, Haabneeme 
või Rohuneeme piirkonnas. 
Tel 5341 9000.

Maniküüri-, pediküüri- 
ja kunstküünteteenus
Kontakt:
Helesi Hannes
tel 5345 6740
www.beautyandnails.pri.ee

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

RAAMATU-
pIdAMIs-

TEENUsEd
Info

tel 515 7524
või

meilil ann05@hot.ee.

H A M B A R A V I
P R A K S J A K Ü Ü T S

Hambaravi Proteesitööd

Kirurgia Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? 
WiFi ebastabiilne?

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee

Liitumine 0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

Vali WiMAX-internet!

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Eelmine versioon, nelja suureneva tähega.

Parandatud “S” ja “t”, nelja ja viie tähega variandid.

TanTs. Muusika. Pidu.
MeelelahuTusagenTuur.

starFact agency OÜ www.starfact.ee. 
Tel 5690 6724,  starfact@starfact

Püünsi põhikool
vajab

eesti keele õpetajat 
ja ajalooõpetajat
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saa-
ta aadressile Kooli tee 33, 74013 Püünsi küla, Harjumaa või 
e-postile birgit@pyynsi.edu.ee hiljemalt 5. detsembriks 2007. 
Info telefonil 606 6919.

Kaubakonteinereid tootev ettevõte 
Tallinnas pakub tööd ja head teenistust 
järgmistele kogenud töölistele:

KeevITajad
eeldame:
poolautomaat-elektrikeevituse kvalifikatsiooni

tööjooniste lugemise oskust

sobivust brigaaditööks

Kasuks tuleb kehtiva sertifikaadi olemasolu.

moNTaažIluKKsepad
eeldame:
erialast haridust

töökogemust lukksepatöös

valmisolekut vahetustega brigaaditööks

Kontakt: Peterburi tee 49, Tallinn, tel 638 0645

Stuudio Cantores Vagantes ja Tallinna Barokkorkestri

jõulukontsert
toimub reedel 28. detsembril kell 19.00 Viimsi Püha Jakobi Kirikus.
Kavas on  prantsuse 17.-18. sajandi instrumentaalne jõulumuusika.
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Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünni-
päevi või  firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel 
ja laupäeval kl 11–24.
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901, 
www.elavatule.ee

Pakume järgmiseid ehitusgeodeesia teenuseid: 

• kinnistute jagamine • geodeetilised 
 alusplaanid •  hoonete märkimine
www.geomap.ee ; geomap@geomap.ee

tel 6620708

Tule veeda lõbus sünnipäev või 
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!

Pakume mitmeid pakette nii lastele 
kui ka täiskasvanutele.

Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee

www.bowlingclub.ee

 

 

Täpsem info: 
 

Pakasepoisid OÜ Tel. 687 0990 e-post info@pakasepoisid.ee http://www.pakasepoisid.ee 

Talve saabumisega mõtlevad korterite ja majade omanikud ning rentnikud üha 
kasvavatele küttekuludele. Hinnad tõusevad kõikides valdkondades ning tundub, 
et mõistliku hinnaga kodusoojus on juba minevik... 

Pakasepoisid OÜ  pakub teile soojuspumpadel põhinevaid kütte ja jahutuse 
lahendusi alates paigaldusest kuni hoolduseni. Omame kogemust ning 
kvalifitseeritud tööjõudu ja mis peamine – meie teenuste ja toodete hinnad pole 
kasvava hinnatõusuga kaasa läinud. 

maasoojuspumbad; õhksoojuspumbad; õhk-vesi 
soojuspumbad; konditsioneerid; õhkkardinad 

 

müük, paigaldus, hooldus 

20

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422

TeosTame  sÕIdu- ja paKIauTode 
KeRe- NING vÄRvITÖId. avaRIIjÄRGNe 
RemoNT Ka KINdlusTusselTsIdele

E-R  9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501

info@sambora.ee, www.sambora.ee

OÜ Viimsi SPA pakub tööd:

kosmeetikule

koristaja-perenaisele

CV koos sooviavaldusega 
palume saata aadressileOÜ 

Viimsi SPA, Randvere 
tee 11, 74001 Viimsi 
vald, Harjumaa või 

e-postile kai@viimsispa.ee. 
Tel 606 1102, 507 3696

PÕNNIPESA 
LASTEHOID

Kogupäeva rühm 8.00 – 18.00

Poolepäeva rühmad 8.00 – 13.00 
ja 14.00 – 18.00

Lastehoid E ja T õhtuti: 18:00 
– 20:00 (1 – 6 a.)

Ootame lastehoidu lapsi 
vanuses 2-6 eluaastat.

Lisainfo: 
www.pesa.ee või 5665 6665

PÕNNIPESA LASTEKESKUS

Otsib oma toredasse seltskonda

LAPSEHOIDJAT
Kandideerimiseks palume saata 

CV märgusõnaga “CV”

e-mailile pesa@pesa.ee või tulla 

Põnnipesasse, Kaluri tee 5. 

Info: 56 65 66 65 (Kristiina) ja 

www.pesa.ee.
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•  Tootmine   •   Müük   •   Paigaldus  •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa

Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee
www.standoor.ee

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Haiglaravi, 
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Sünnitusabi

����������

liuguksed
liugustega kapid
Garderoobid
projektist paigalduseni

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719, 
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee, 
www.liuguksed.ee

Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

LU ENM
HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072
www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

Uudis!
Hammaste
laservalgendus


