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Alates 1. septembrist on 
Viimsi vallas õpilastele ühis-
transport tasuta

Pildiallkiri.

Tasuta ühistransport valla 
õpilastele on vallavõimu 
lubadus kogukonnale, mille 
viime ellu juba 1. sep-
tembrist. 

Viimsi Vallavalitsus võttis augus-
ti alguses uuendatud kujul vastu 
määruse “Harjumaa ühistranspor-
di ühtse piletisüsteemi sõidu eest 
tasumise kord ja sõiduõiguse hind 
Viimsi vallas” ehk siis määruse, 
millega nähakse ette täiendavaid 
sõidusoodustusi.

Põhiliseks muudatuseks on õpi-
laste tasuta sõiduõigus alates 1. sep-
tembrist. Tasuta sõiduõigus kehtib 
kõigile Viimsi valda registreeritud 
õpilastele kõigis valla territooriu-
mil sõitvates liinides: vallaliinidel 
V1 kuni V7 ja maakonnaliinil 114 

(lõigul Merivälja kuni Rohunee-
me). Tallinna linnaliini bussides on 
õpilastele sõit juba praegugi tasuta. 
Seega ongi õpilastel nüüd võima-
lik tasuta sõita kõigis Viimsi valla 
territooriumil sõitvates avalikes lii-
nides.

Lisaks koolilastele (põhikooli, 
gümnaasiumi või kutsekooli õpi-
lased) laieneb tasuta sõiduõigus ka 
üliõpilastele ja kaitseväe vormi-
riietuses ajateenijatele.

Täna maksab 2. tsooni soodus-
kuukaart (ühiskaardiga) 8 eurot. 
Alates septembrist hoiavad lapse-
vanemad kokku 8 eurot kuus iga 
lapse pealt, aasta lõikes teeb see 
arvestatava summa. 

Soodustuse annab 
ühiskaart
Tasuta sõiduõiguse annab isikusta-
tud ühiskaart või õpilastel elektroo-
niline õpilaspilet. Sõidu registreeri-
misel kontrollitakse elukohta ning 
EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) 
kannet. Ajateenijal on sõidusoo-
dustuse aluseks väeosa tõend linna-
loal viibimise kohta. 

Määrusega jäävad kehtima ka 
varasemad 11 erinevat soodustust 
tasuta sõiduks. Nii on valla poolt 
tagatud tasuta sõiduõigus õppuri-
tele terve haridustee vältel, alates 
lasteaiast kuni ülikooli lõpuni. Juba 
varasemalt saavad valla territooriu-
mil tasuta sõita kõigil avalikel lii-
nidel pensionärid alates 65. eluaas-
tast. Uue määruse terviktekstiga on 
võimalik tutvuda valla kodulehel 
rubriigi “Ühistransport” all.

Koole külastab
õppebuss
Septembris külastavad meie koole 
Harjumaa Ühistranspordikeskuse 
töötajad koos õppebussiga ning 
toimub ühiskaardi kasutamise tut-
vustus. Väiksematel koolilastel on 
võimalus ise läbi mängida bussile 
minek ja saada teada, mismoodi 
toimub ühiskaardiga sõidu regist-
reerimine ning kuidas töötab val-
laliini bussides asuv validaator, 
mis erineb linnaliinide validaato-
rist. See on kõik selleks, et korrata 
üle põhitõed ning bussile minek 
oleks operatiivne. 

Kooliaasta algab uute 
sõidugraafikutega
Traditsiooniliselt lähevad 1. sep-
tembrist bussid üle uutele sügis-
talvistele sõidugraafikutele. Uute 
valla- ja linnaliinide sõiduplaani-
dega saab tutvuda veebiaadressil 
www.peatus.ee. 

Soovin kõigile õppuritele 1. sep-
tembri puhul toredat teadmiste 
päeva ning mis võiks olla Viimsi 
valla poolt kauneim kingitus alga-
val õppeaastal, kui tasuta koolitee 
võimaldamine.

Jan Trei
Viimsi 

vallavolikogu 
esimees

JaanuariST haKKab vaLLa 
Liine Teenindama hanSa 
buSSiLiinid
Praeguse vallaliinide teenin-
dajaga AS-iga GoBus lõpeb 
leping 31.12.2014. Uus liini-
hange on läbi viidud ning ala-
tes 2015 jaanuarist teenindab 
Viimsi valla liine AS Hansa 
Bussiliinid, kes võitis 7-aastase 
hankeperioodi.

Traditsiooniline viimsi valla turvalisus-
päev ja kooli infolaat on 13. septembril.

Turvalisuspäev tuletab meelde turvalisuse põhi-
tõed. Spetsialistid õpetavad, kuidas ennetada õn-
netusi ja kaitsta oma lähedasi. Asjalikke nõuan-
deid saab liiklusturvalisuse, tuleohutuse, koduse 
vara kaitse, vältimatu abi, tervishoiu jm kohta. 

Infolaadal tutvustatakse vaba aja veetmise 
võimalusi, antakse ülevaade Viimsi koolides, 
huvikeskuses ja spordikompleksides töötavatest 
ringidest ja trennidest. Laadal saab tellida koo-
livormi ja Viimsi Kool propageerib taas kooli-
vormi taaskasutust. Üles astuvad paljud Viimsi 
huvialaringid. 

Turvalisuspäeval osalevad: Politsei- ja Piiri-
valveameti Põhja Politseiprefektuuri Ida politsei-
osakond, Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskus, 
Tallinna Kiirabi, MTÜ Eesti Naabrivalve, G4S, 
Securitas Eesti, Kaitseliit, Ohvriabi. Kohal on 
Viimsi Vallavalitsuse ametid, kõik saavad esitada 
valla esindajatele küsimusi. Viimsi konstaablid ja 
noorsoopolitseinikud tutvustavad oma tööd. 

Turvalisuspäev ja laat toimuvad kell 11–14 
Viimsi Kooli siseruumides ja parklas.

Liina rüütel 

Turvalisuspäev 
ja infolaat 
tulevad taas!

ideedest saab 
tegevuskava
20. augustil kogunesid vallamajas taas 
aktiivsed viimsi noored, et alustada 
noortevolikogu tegevusega. 

Noortevolikokku on lisandunud uusi mo-
tiveeritud noori, kes soovivad kaasa rääki-
da Viimsi valla ettevõtmistes, tuues noorte 
soovid ja mõtted vallavalitsusse ning luues 
dialoogi noorte ja valla juhtide vahel. Esi-
mesele kokkusaamisele järgnes koolitus 
koos Tallinna ja Tartu noortega. 

Kokkusaamisel välja pakutud ideedesa-
just on praegu valmimas tegevuskava, mis 
saab sel hooajal Viimsi Noortevolikogu te-
gevuste aluseks.

viimsi noortevolikogu

Viimsi kirikute päevad: kodukirik kutsub! >> loe lk 9
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile nelgi tee 1, 
74001 viimsi, harju maakond.

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

Peatoimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

ajalehe järgmine number ilmub 11. septembril

vaLLavanema veerG

Hea viimsilane!

vallavanem andres Kaarmann. Foto vT

Augustikuu tõi Viimsisse häid uudiseid. 
Tammepõllu tühermaal sai allkirjad Har-
jumaa esimene heade kavatsuste kokkule-
pe riigigümnaasiumi rajamiseks. Paari kuu 
jooksul peaksid head kavatsused juba konk-
reetsema lepinguni jõudma ja ettevalmistu-
sed gümnaasiumi rajamiseks võivad alata. 
Kui suuremaid tagasilööke ei tule, võib uus 
riigigümnaasium õpilastele uksed avada isegi 
varem kui 2018. aastal, nagu esialgu on välja 
hõigatud.

Juba avatud riigigümnaasiumid on en-
nast igati õigustanud ning huvi nende vastu 
on kiirelt kasvanud. Kui haridus- ja teadus-
minister Jaak Aaviksoo eestvedamisel riigi-
gümnaasiumide ideed propageerima hakati, 
oli sellele mõttele vastuseisu päris palju. 
Toonased opositsiooniparteide esindajad 
nõudsid resoluutselt gümnaasiumireformi 
viivitamatut peatamist. Selliseid üleskutseid 
kostis nii riigikogu kõnepuldist kui ka arvu-
katest arvamuslugudest. Täna enam selliseid 
kriitikanooli ei lenda ja riigigümnaasiumide 
osas valitseb päris laiapõhjaline üksmeel.

Hariduspoliitikas ei tohiks olla üldse 
oluline, millised erakonnad Toompeal para-
jasti võimul on. Kõige tähtsam on, et kooli-
desse jätkuks lapsi nii täna kui ka aastaküm-
nete pärast. Viimsi vald õpilaste vähenemise 
pärast muret tundma ei pea. Pigem vastupi-
di – me oleme tõsiste väljakutsete ees, kui-
das kõik õpilased meie koolidesse kenasti 
ära mahuksid. See, et ligi 300 Viimsi noort 
omandab gümnaasiumiharidust väljapool 
koduvalda, on märk sellest, et riigigümnaa-
siumi rajamine Viimsisse on ainuõige otsus. 
Arvan ka, et meil ei ole mõtet luua endale 
illusiooni, et kõik valla noored hakkavad 
tulevikus eelistama riigigümnaasiumi. Aga 
kindlasti saab neid olema oluliselt rohkem, 
kui täna Viimsi Kooli võimalused seda lu-
bavad. 

Õpilaste arv jätkab lähiaastatel jõuliselt 
kasvu ja see on juba täna pannud suure sur-
ve alla meie põhikoolid. Olen nõus nendega, 
kes ütlevad, et väikesed klassid on toredad. 
Aga olukorras, kus paari aasta pärast jäävad 

ka olemasolevad koolimajad meie lastele 
kitsaks, ei saa me endale sellist luksust lu-
bada. Minult on korduvalt küsitud, miks riik 
käsib meil moodustada klassikomplekte, kus 
õpib vähemalt 24 last. Keegi ei käsi meil 
seda teha, aga nii on lihtsalt mõistlik. Riik 
eraldab meie õpetajatele palgaraha arvestu-
sega, et klassides oleks vähemalt 24 õpilast. 
Mida vähem õpilasi klassis, seda väiksem on 
riigipoolne palgatoetus ning kesisemad või-
malused õpetajatele korralikku palka maks-
ta. Tarku koolivõrku puudutavaid otsuseid 
tehes ei ole eesmärk raha kokku hoida. Ees-
märk on raha suunata sinna, millest kõige 
rohkem sõltub hariduse kvaliteet – õpetaja-
tesse. Olgem ausad, motiveeritud ja pühen-
dunud õpetajale ei ole koolis ühtegi tõsiselt-
võetavat alternatiivi.    

Head õpilased, koolipered ja lapsevane-
mad – toredat algavat kooliaastat teile kõi-
gile!

andres Kaarmann 
vallavanem

19. augusti vallavolikogu 
istungil määrati ametisse 
viimsi abivallavanem 
mati mätlik. 

Tema peamisteks töövaldkonda-
deks on kommunaal- ja ehitus-
temaatika, AS Viimsi Vesi, valla 
saared.  Viimased 2,5 aastat on 
Mati Mätlik töötanud hankeju-
hina Politsei- ja Piirivalveame-
tis. Enne seda on ta olnud tegev 
õigusmaastikul, seda nii era- kui 
ka avalikus sektoris. 

Mis seondub Teil mere ja Viim-
siga? 

Lapsepõlve veetsin mere 
ääres, olen sündinud ja kasva-
nud  Haapsalus. Meri oli, on 
ja jääb ning ilma selleta ma ei 
saa. Ka see, et asusin üheksa 
aastat tagasi Viimsi valda ela-
ma, oli teadlik valik – meri 
peab olema kodu lähedal. 

Viimsist on saanud minu 
perekonna kodu. Pojad õpivad 
Viimsi Koolis ning tütar käib 
siin lasteaias. Löön aktiivselt 
kaasa Viimsi hariduselu kujun-
damisel. Kandideerisin ka vii-
mastel kohalike omavalitsuste 
valimistel valimisliidus Partei-
vaba Viimsi, kuid ei osutunud 
valituks.

Millised on olnud Teie kokku-
puuted vallaelanikuna Viimsi 
valla ametitega?

Eelkõige olen kokku puutu-
nud haridusametiga, seda MLA 
Viimsi Lasteaiad hoolekogu-
liikme ja Viimsi Kooli hoole-
kogu esimehena. Kommunaal-
ametiga olen kokku puutunud 
nagu enamik viimsilasi: huvi-
tab teehooldus, bussigraafikud 
jms.

Millised on olnud Teie esime-
sed mõtted ja kogemus Viim-
si vallavalitsuses töötades?

Minu koordineerida on kom-
munaalamet ja saared, ehitusamet 
ja AS Viimsi Vesi. Mul on väga 
hea meel, et kolleegid on mind 
hästi vastu võtnud.  

Kuna erinevate probleemi-
de tõttu on paljud minu vald-
konna teemad praegu peatatud, 

Uus abivallavanem 
on Mati Mätlik

siis tuleb kõigepealt “tulekah-
jud“ ära kustutada, seejärel 
hakkame tegelema arenduse ja 
plaanidega. 

Millised on esimesed asjad, et 
minna õigele rajale?

Alustuseks taastame töö-
rutiini, seejärel vaatame üle 
paberimajanduse ja töö efek-
tiivsuse. 

Mida tuleb Viimsi vallas aren-
dada? 

Olen pea üheksa aastat 
Viimsi vallas elanud, ent tööl 
käinud Tallinnas. Usun, et rää-
kida tuleb kahest suuremast 
arendusvaldkonnast: vaba aja 
veetmise võimalused ja tööko-
had.

Meie vald on Tallinna kesk-
linnale lähedal, arenenud inf-
rastruktuur ja ühistransport la-
sevad paljudel valla elanikel 
sõita Viimsist eemale tööle ja 
vaba aega veetma. Kui võrrel-
da end suurte keskustega, siis 
täna Viimsis vaba aja veetmise 

võimalusi veel napib. Ent hea 
meel on näha arenguid. Loo-
mulikult tuleb arendada töö-
kohti Viimsi vallas. 

Mati, kui Teil on kas eraelus 
või tööl abivallavanemana va-
ja külalistele tutvustada Viim-
si valda, siis kuhu Te külali-
sed kindlasti viite? Miks just 
sinna?  

Rannarahva Muuseumisse 
ja Viimsi Vabaõhumuuseumis-
se. Kogukonna ajaloo kaudu 
on hea tutvustada Viimsi tule-
vikuvisioone ja arenguid.  

Milliste küsimustega võivad 
vallaelanikud Teie poole pöör-
duda?

Minu ja minu kureeritavate 
ametite poole pöördudes saate 
vastused ühistranspordi, valla 
teede (ehitus, hooldus), ehitu-
se (ehitusload jmt), sadamate, 
saarte (transport jne) ja AS-i 
Viimsi Vesi teemadel.

Liina rüütel 

avalikud arutelud
10.09.2014 kell 16.00 toimub viimsi vallama-
ja i korruse saalis (nelgi tee 1, viimsi alevik) 
Prangli saare Kelnase küla Prangli Tuulejõud i 
maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust 
ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on 9,4 ha, see asub 
Soome lahe ääres ning piirneb Taga-Palmi, Rät-
sepa-Madise 1, Otiloo ja Kadaka 1 kinnistute-
ga. Planeeringu koostamise eesmärk on Prangli 
Tuulejõud I kinnistusraamatu kohase sihtotstar-
be ja Prangli saare üldplaneeringu kohase maa-
kasutuse juhtfunktsiooni tootmismaa – tööstuse 
ja ladude maa (tähistab erinevat liiki tööstuset-
tevõtete, elektrijaama, sadamate alust ja nen-
de teenindamiseks vajalikku maad) – muutmine 
kaitsehaljastuse maaks ja elamukrundile ehitus-
õiguse määramine üksikelamule ja abihoonetele 
ning sellele juurdepääsutee rajamiseks.

15.09.2014 kell 17.00 toimub viimsi val-

hea viimsi elanik!
Tuletan meelde, et viimsi vallavalitsus on 
ette valmistanud viimsi valla arengukava 
2014–2020 projekti. volikogus oli see esi-
mesel lugemisel 19. augustil. 

Arengukava on üks valla olulisemaid ja 
tähtsamaid dokumente, sest seal lepime kok-
ku valla peamised arengusuunad ja visioonid.

Arengukava projektiga on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebileheküljel.

Mul on hea meel, et vallaelanikud on juba 
oma mõtteid arengukavva edastanud. 

Ootame Sinu tähelepanekuid, mõtteid ja et-
tepanekuid valla arengukavva hiljemalt 1. sep-
tembriks, kas elektrooniliselt e-posti aadressil 
arengukava@viimsivv.ee või paberkandjal aad-
ressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Jan Trei
vallavolikogu esimees

lamaja ii korruse saalis Pringi küla kinnis-
tute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, 
riigi reservmaa piiriettepanekuga ala 
aT0804280264 ja osaliselt rannavälja tee 
detailplaneeringu eskiislahendust ja lähte-
seisukohti tutvustav teine avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on 6,3 ha, see asub 
Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja 
põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81, Uus-And-
rese ja Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planee-
ringu koostamise eesmärk on 16 enam kui 3300 m2 
suuruse üldplaneeringu kohase elamukrundi 
moodustamine. Planeeringuga määratakse Ran-
navälja tee pikenduse asukoht Vardi teeni, alasi-
sene teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning 
kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoone 
ehitamiseks.

Eskiisidega on võimalik tutvuda valla veebi-
lehel: www.viimsivald.ee.

mati mätlik elab viimsis üheksandat aastat. Foto randar Lohu
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20. oktoobril 2013. aastal Viimsi vallas toimu-
nud kohalike omavalitsuste volikogude valimis-
tel kogus Isamaa ja Res Publica Liit 6 mandaati, 
valimisliit Parteivaba Viimsi 3 mandaati, vali-
misliit Rannarahvas 1 mandaadi ja Reformi-
erakonna nimekirjas kandideerinud Meelis Sa-
luneem 1 mandaadi.

Osapooled on kokku leppinud koalitsiooni 
moodustamises valimisperioodiks 2014–2017, 
ühistegevuseks Viimsi Vallavolikogus ning 
Viimsi Vallavalitsuse ühises moodustamises. 
Koalitsioonipartnerid tahavad sel perioodil va-
litseda Viimsi valda üksmeeles, nad on kokku 
leppinud allpool kirjas olevates poliitilistes ja 
valla elu edendavates ülesannetes ning põhimõ-
tetes ja kohustuvad neid koostöös ellu viima.

1. ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1. Aus vallajuhtimine. 
1.2. Maksumaksja raha heaperemehelik kasuta-
mine. 
1.3. Hariduse väärtustamine.
1.4. Lapse- ja peresõbralikkus. 
1.5. Tervise ja tervislike eluviiside väärtustami-
ne.
1.6. Tähelepanelikkus ja hoolivus eakate suhtes. 
1.7. Erivajadustega inimeste toetamine. 
1.8. Inimsõbralik ja kvaliteetne elukeskkond.
1.9. Roheline mõttelaad.
1.10. Ettevõtluse soodustamine.
1.11. Ajaloolise kultuuripärandi austamine. 

2. VALLA JUHTIMINE
2.10. Jätame Viimsi viimsilastele! Koalitsiooni-
partnerid seisavad selle eest, et Viimsi jääb ise-
seisvaks omavalitsuseks.
2.11. Hoiame kokku. Peame tähtsaks kogukon-
na ühtsustunnet. Me ei poolda külapoliitilist vae-
nutsemist, vaid toetame ühistegevust ja sünergiat.
2.12. Efektiivne ja eetiline valla juhtimine. Vä-
hendame jätkuvalt valitsemiskulusid. Seisame 
vastu volikogu liikmete isiklike huvide 
eelistamisele.
2.13. Valla koduleht uudiste kandjaks. Viimsi 
valla koduleht olgu ajakohane informatsiooni ja 
uudiste edastaja. Loome kodulehele keskkonna, 
milles elanikud saavad oma muredega ametnike 
poole pöörduda. 

3. HARIDUS JA KULTUUR
3.1. Investeerime haridusse:
3.1.1. tagame Viimsi õpilastele tasuta ühistrans-
pordi;
3.1.2. kindlustame gümnaasiumiõpilastele tasu-
ta koolilõuna;
3.1.3. tagame lasteaiaõpetajatele, eripedagoo-
gidele ja huvihariduse eripedagoogidele sama-
väärse palgatõusu, kui on kooliõpetajatel;
3.1.4. loome uusi lasteaia- ja koolikohti. Selleks 
ehitame valmis Uus-Pärtle lasteaia ning rajame 
Haabneeme koolile juurdeehituse;
3.1.5. viime valla huvihariduse uuele taseme-
le, luues uusi huvihariduse õppekohti. Loome 
eeldused Kaunite Kunstide Kooli asutamiseks 
Viimsi alevikku;
3.1.6. alustame toiminguid uue koolihoone raja-
miseks Pärnamäe küla piirkonda;
3.1.7. toetame riigigümnaasiumi rajamist Viim-
sisse;
3.1.8. ehitame Randvere koolile spordiplatsi;
3.1.9. loome lasteaedadesse juurde sõimerühmi;
3.1.10. kindlustame, et kõik ühe pere lapsed 
saaksid soovi korral käia samas lasteaias;
3.1.11. vähendame paljulapselistele peredele las-
teaia kohatasu;
3.1.12. tagame kõigile Viimsi koolilõpetajatele 
võimaluse saada autojuhi- ja väikelaevajuhi-
load. Kutsume ellu väikelaevajuhtide kursused;
3.1.2. jätkame koostööd eralasteaedadega vä-
hendamaks valla lasteaiakohtade järjekorda;
3.1.3. toetame kutsekeskhariduse omandamist 
ja koolituste, sh ümberõppe korraldamist;

3.1.4. toetame huviharidust, huvikoolide, huvi-
ringe ja noorte sporti. 

4. SPORT, NOORSOOTÖÖ JA VABA AEG
4.1. Ehitame 2015. aasta sügiseks  valmis Viim-
si Kooli kergejõustikustaadioni.
4.2. Kujundame Karulaugu tee piirkonda kogu-
pere spordikeskuse: 
4.2.1. jätkame valgustatud terviseradade välja-
ehitamist Lubja klindiastangule;
4.2.2. toetame tennise- ja fitnessihalli ehitamist 
ja seikluspargi laiendamist Karulaugu teel;
4.2.3. täiustame skateparki;
4.3.4. käivitame suusa- ja lumelauanõlva, snow-
tube’i ning laste lumepargi tuletorni juures.
4.3. Toetame rahvasporti:
4.3.1. jätkame kergliiklusteede võrgustiku välja-
ehitamist ning ühendame valla idaranniku kerg-
liiklusteede võrgustiku, rajades Tammneeme ja 
Randvere küla vahele välisvalgustusega kerg-
liiklustee; 
4.3.2. jätkame Viimsi Rattaretke üritust. Propa-
geerime ning soosime vallas jalgrattaga liikle-
mist, rajame juurde jalgrattateid ja paigaldame 
parkimisraame;
4.3.3. rajame valgustatud suusaradu ja ühenda-
me olemasolevad Rohuneeme suusarajad Lubja 
klindiastangu omadega. Arendame Tädu val-
gustatud suusaradu koostöös RMK-ga;
4.3.4. arendame merelisi spordialasid; toetame 
ujumisõpet;
4.3.5. rajame koos külaseltsidega külakeskus-
tesse lihtsamaid spordiväljakuid ja korvpalli-
platse. 
4.4. Muudame noorte elu huvitavamaks:
4.4.1. loome eeldused uute noortekeskuste loo-
miseks, arvestades noorte ettepanekuid ja vaja-
dusi. Kavandame koos ettevõtjatega noortekoh-
viku;
4.4.2. suurendame õpilasmalevasse võetavate laste 
arvu ja kindlustame õpilasmaleva koordineeri-
tud töö;
4.4.3. rajame elamukvartalitesse uusi mängu-
väljakuid ja hoiame korras olemasolevaid;
4.4.4. peame oluliseks sidusust noortega, kaasa-
tes noortevolikogu valla juhtimisse.

5. SOTSIAALSED TAGATISED
5.1. Hoolime eakatest:
5.1.1. loome eeldused sotsiaalteenuste keskuse 
loomiseks SA Rannapere Sotsiaalkeskus baasil, 
kus on suhtlemiskeskus ja eakate päevahoid, 
toitlustus, erivajadustega laste päevahoid, ava-
hoolduse teenus ning turvamajutus;
5.1.2. kaasame eakaid rohkem igapäevaellu, moo-
dustades tugigruppe nende murede lahendami-
seks ja seltsielu elavdamiseks;
5.1.3. arendame avahooldusteenuse süsteemi, mis 
pakub erivajadustega elanikele sotsiaalteenuseid 
ja toetusi, arvestades igaühe soove ja vajadusi;
5.1.4. leiame järk-järgult rohkem võimalusi pen-
sionäridele ravikulude kompenseerimiseks.
5.2. Hoolime lastega peredest:
5.2.1. kindlustame tasuta koolitoidu algkooli-, 
põhikooli- ja gümnaasiumiastmes ning õpilaste-
le tasuta ühistranspordi;
5.2.2. peame vajalikuks hüvitada kuni kahe aas-
taste laste emade taastus-tervisespordi kulusid;
5.2.3. toetame erivajadustega laste vanemaid 
ning edendame heategevust selles valdkonnas. 
Rajame erivajadustega lastele päevahoiuteenuse 
ning õppekeskuse.
5.3. Mitmekesistame kultuurielu:
5.3.1. loome struktuuriüksuse Viimsi Konve-
rentsid nii Viimsit kui ka kogu Eestit puuduta-
vate probleemide avalikuks aruteluks;
5.3.2. rajame 100 tamme pargi Eesti Vabariigi 
100. aastapäeva auks;
5.3.3. toetame Viimsisse (suve)teatri loomist;
5.3.4. toetame Viimsi popp-džässkooride festi-
vali traditsiooni;
5.3.5. kaasajastame Viimsi raamatukoguvõrku;

5.3.6. aitame kaasa AHHAA-keskuse rajamisele 
Viimsis;
5.3.7. muudame Rannarahva Muuseumi viimsi-
laste interaktiivseks suhtlemiskeskuseks;
5.3.8. toetame Viimsi taluturu arendamist;
5.3.9. tähistame kodu- ja ajaloolised kohad ning 
objektid vallas. Toetame valla traditsioonilisi rah-
vaüritusi: külade jaanipidusid, merepäevi, kala-
päeva jt;
5.3.10. jätkame Viimsi pühakodade restaureeri-
mist ja toetamist;
5.3.11. toetame Viimsisse laululava ja rahvaüri-
tuste korraldamise koha loomist koos sinna juur-
de kuuluva taristuga.

6. TEED JA LIIKLUS
6.1. Kiire ja mugav ühistransport:
6.1.1. peame oluliseks kiire ja mugava ühis-
transpordi edasiarendamist. Loome uusi parki-
miskohti olulisematesse bussipeatustesse. Loo-
me Pargi ja Reisi süsteemi;
6.1.2. tegutseme koostöös Tallinna linnaga sel-
les suunas, et vähendada ummikuid tipptundi-
del;
6.1.2.1. peame läbirääkimisi Tallinna linnaga 
kiirtrammiliini käima panemiseks Viimsi ja Tal-
linna vahel;
6.1.2.2. täiustame Viimsi – Tallinna koolibusside 
süsteemi;
6.1.2.3. toetame bussiliini nr 114 ja näeme ette 
vallapoolsed sõidusoodustused;
6.1.2.4. kavandame koos Harjumaa Ühistrans-
pordi Keskusega bussiliini nr 115 taasavamist 
ning Tallinna – Viimsi ööbussiliini; 
6.1.2.5. võimaldame koostöös Tallinna linnaga 
viimsilastele tasuta ühistranspordi valla ja Tal-
linna vahel.
6.2. Teeme teed korda:
6.2.1. suurendame valla teedeehituse mahtu;
6.2.2. jätkame valgustatud sõiduteede ning 
kergliiklusteede rekonstrueerimist ja ehitamist: 
6.2.2.1. rajame koostöös Maanteeametiga Lepp-
neeme tee ja Randvere tee äärde (Tammneeme 
piirkonnas) puuduvad kergliiklusteede lõigud;
6.2.2.2. ehitame liiklusohtliku Pargi tee äärde 
kõnnitee; 
6.2.2.3. käivitame Reinu tee renoveerimise koos 
Randvere – Rohuneeme maanteid ühendava kerg-
liiklusteega;
6.2.3. muudame liikluse ohutumaks ja piirame 
raskeveokite transiitliiklust elamute piirkonnas.

7. INIMSÕBRALIK VALLARUUM
7.1. Endiste aiandusühistute ning põliste elamu 
asumipiirkondade kaasajastamine:
7.1.1. pöörame tähelepanu sealsete tehnosüstee-
mide ja teede kaasajastamisele.
7.2. Piir sisserändele:
7.2.1. vähendame valglinnastumist. Me ei toeta 
kõrgehitisi ega kavanda Viimsisse uusi korter-
elamukvartaleid. Juba vastuvõetud detailplanee-
ringutega kinnistutel vaatame üle ehitiste mak-
simumkõrgused ja ehitustiheduse;
7.2.2. eelistame planeeringutes eramaju ja ma-
daltihedat hoonestuslaadi;
7.2.3. jätkame kohaliku tähtsusega maastiku-
kaitsealade parendamist ja loome uusi matka-
radu.
7.3. Edendame külaelu:
7.3.1. arendame välja külakeskused. Asutame 
külavanemate ümarlaua ja kaasame selle valla 
juhtimisse; 
7.3.2. leiame igale külale oma pakendikonteine-
rite ja vanametalli kogumise koha ning paigal-
dame ohtlike jäätmete kasti;
7.3.3. organiseerime koos külavanematega kü-
ladevahelisi spordivõistlusi;
7.3.4. korraldame külades heakorratalguid;
7.3.5. rajame Haabneeme-Viimsi keskusesse 
koerte jalutus- ja mänguväljaku.
7.4. Viimsi on merevaimu vald:
7.4.1. teeme korda väikesadamad ja kavandame 

uute rajamist, et soodustada mereturismi;
7.4.2. kaardistame lautrikohad ja paadisillad;
7.4.3. väärtustame elu väikesaartel;
7.4.4. peame oluliseks rannakalandust ja seisa-
me selle eest, et hüvitataks põliste kalurite püü-
giload;
7.4.5. arendame rannakultuuri ja merelist ning 
merehariduslikku tegevust;
7.4.6. hoiame Viimsi rannad korras;
7.4.7. käivitame energeetikaprogrammi alter-
natiivsete võimaluste leidmiseks koolide, las-
teaedade jt valla allasutuste küttesüsteemide 
uuendamiseks ning alustame otsinguid jäätmete 
kasutamiseks energia tootmisel.

8. KESKKOND JA TURVALISUS
8.1. Viimsi – roheline elupaik:
8.1.1. koduvald jääb roheliseks. Säilitame Ro-
huneeme metsaalad;
8.1.2. mets ja meri on meie suurimad väärtused. 
Säilitame looduslikud paigad vallaelanike puh-
kealadena;
8.1.3. teeme Viimsi mõisapargist miljööväärtus-
liku ja looduskauni perepargi. 
8.2. Viimsisse kvaliteetne joogivesi ning oma 
reoveepuhasti:
8.2.1. viime lõpuni poolsaare ühtse veesüsteemi 
rajamise ning ehitame Muuga sadamasse auto-
noomse ja kaasaegse puhastussüsteemi, et viim-
silaste reovee- ja veeteenusehind ei sõltuks naa-
beromavalitsuste vee-ettevõtete hinnapoliitikast.
8.3. Muuga ja Miiduranna sadama riskid mini-
maalseiks: 
8.3.1. nõuame kõrgendatud tegevusriskiga sada-
maoperaatoritelt (suurõnnetuse ohuga ettevõte-
telt) kindlustust;
8.3.2. korraldame päästeõppusi Muuga sadamas 
koos Päästeameti jt riigistruktuuridega, et olla 
kursis suurõnnetuse riskidega;
8.3.3. mõistame Muuga sadama tähtsust Eesti 
riigile ja majandusele, kuid arengud majanduses 
ei saa toimuda elanike tervise ja elukeskkonna 
arvelt. Muuga sadamas ei tohi toimuda aren-
guid, mis suurendavad veelgi keemiatööstus-
toodete ja plahvatusohtlike kaupade käitlemise 
osas tänast ohtu.
8.4. Tagame koduvalla turvalisuse:
8.4.1. aitame tagada turvalisust koduvallas val-
gus- ja turvakaameraid paigutades;
8.4.2. toetame kogukonna turvalisust tõstvate 
naabrivalvepiirkondade loomist;
8.4.3. jätkame Viimsi turvalisuspäevade korral-
damist.

9. TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUSE ELAV-
DAMINE
9.1. Äripinnad loovad töökohti:
9.1.1. loome soodsad tingimused Viimsi kes-
kuse – Haabneeme kaubandus-, äri- ja meele-
lahutuskeskuse väljaehitamiseks, luues uusi 
kodulähedasi ja eeskätt intelligentseid töökohti 
koostöös eraettevõtjatega;
9.1.2. toetame äripindade ehitamist Viimsisse. 
Loome tingimused ettevõtluse alustamiseks ja 
toimimiseks, et vähendada igapäevast pendel-
rännet Tallinna ja Viimsi vahel; 
9.1.3. loome soodsa arengukliima teadusmahu-
ka ettevõtluse Viimsisse meelitamiseks. 
9.2. Arvestame majandussurutise mõju elanike-
le:
9.2.1. toetame abivajajaid ja loome vajaliku eel-
arvereservi. Alandame vee- ja kanalisatsiooni-
trassidega liitumise tasusid ja jätkame põlisela-
nikele vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumi-
se hüvitamist. 

Käesolevale koalitsioonilepingu on allkirjasta-
nud: Mari-Ann Kelam, Priit Robas, Jan Trei, 
Rein Madissoon, Haldo Oravas, Meelis Sa-
luneem, Kairi Uuk, Aarne Saluveer, Madis 
Saretok, Aarne Jõgimaa, Kristina Kams, Jüri 
Kruusvee.

Koalitsioonileping ühiseks tegutsemiseks 
Viimsis aastatel 2014–2017

OK



Merekivi MM
Pühapäeval, 17. augustil peeti Leppneemes 
Kiigemäe rannas sportlikku perepäeva.  

See traditsiooniline üritus toimus meil juba kuuendat suve 
järjest. Mõõtu võeti hüppe-, jooksu- ja viskeosavuses. 
Osavõtjaid oli rekordiliselt – üle poolesaja. See näitab, et 
enne kooliaasta algust on ühine spordipäev Kiigemäe las-
te ja noorte seas oodatud sündmus. 

Võistluste avadefileeks rivistuti kell 11, riigihümni ühis-
laulmise saatel heisati siis võistluslipp. Lipu heiskamise au 
usaldati Viimsi vallavolikogu esimehele Jan Treile koos võist-
luste noorima osaleja, alla aastavanuse spordimehe Danieliga. 

Särav päike, puhas mereõhk ja sündmuspaigal küpse-
tatud pannkoogid mustika toormoosiga andsid võistleja-
tele kosutava dopingusüsti. Võisteldi seitsmes vanuseka-
tegoorias, alates kolmeaastastest kuni kuldsetes kuueküm-
nendates olijateni välja. Võistluste käik näitas, et mida 
noorema vanuseklassi start, seda põnevam, tasavägisem 
ja humoorikam oli jõukatsumine. 

Võistluste peakorraldajal, teenekal pedagoogil ja oma-
aegsel kergejõustiklasel Virve Maasikul (Villemson) oli ko-
hati tükk tegemist, et võistlejate temperamenti ohjeldada ja 
õiglus jalule seada. 

Noorimast vanuseklassist alates osutusid tublimateks: 
Karl Müür (kuni 3 a), Nora Olivia Adamson (kuni 5 a), Ste-
fan Leibur (kuni 7 a), Rihard Lõoke (kuni 9 a), Luca Remmel 
(kuni 11 a) ja vanematest Arlo Talvar.                 

Päeva maiuspalaks on alati olnud meeskondlik teate-
võistlus, mis rohkete ergutushüüete saatel kõik osalejad 
ühtseks sõbralikuks pereks liidab. Viimaseks alaks oli ta-
kistusjooks läbi merevee, nii noored kui ka vanemad said 
siis mõnusat ihujahutust.    

Lõputseremoonial jätkus kõigile osavõtjaile mälestus-
meeneid, sest rikkalik auhinnafond üllatas ka korraldus-
toimkonda. Vähemalt kolme ala parimatele riputati kaela 
kaunilt kujundatud mälestusmedalid “Merekivi MM 2014.” 

Korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid, sponsoreid ning 
eriti perekond Adamsoni ja Pilpaki, kes olid abiks igati 
kordaläinud ürituse läbiviimisel. 

Perepäeva korraldajad  
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Kohtumiseni viimsis!
viimsi korraldab järgmisel aastal harjumaa omavalitsuste 
liidu suvespordipäevad.

Augusti keskel peeti Kose vallas Harjumaa omavalitsuste 
liidu suvespordipäevi. Kahe päeva jooksul võistlesid valdade 
esindused viiel alal. 

Viimsi valla esindus sai I koha teatevõistluses ja viktoriinis, 
II koha mängus mölkky, vallavanem Andres Kaarmann ja valla-
volikogu esimees Jan Trei saavutasid II koha juhtide võistlusel, 
kus aladeks olid discgolf ja footgolf; kuuenda koha saime ise-
tegevuse eest. Sellise kogutulemusega saavutaski Viimsi vald 
esikoha ning järgmised Harjumaa omavalitsuste suvepäevad 
toimuvad meie vallas. Üldarvestuses sai II koha Kuusalu ja III 
koha Anija valla esindus. 

remo merimaa 
sporditöö koordinaator

viimsi esindus suvespordipäeval. Foto Liina rüütel 

Kolme ala parimad said kaela medalid. Foto urmas Pilpak

Taasiseseisvumispäeva 
hommikul alustas sada-
kond jalgratturit rand-
vere kooli õuelt neljandat 
viimsi rattaretke. 

Kui varem on neil retkedel sõi-
detud mööda koduvalda, siis 
nüüd võeti suund Maardu linna 
ja Jõelähtme valla poole. Aja-
looliselt on see ala koos Viimsi 
poolsaare ja lähisaartega moo-
dustanud Jõelähtme kirikuki-
helkonna.

Kokkutulnuid tervitasid 
Viimsi vallavolikogu esimees 
Jan Trei ja vallavanem Andres 
Kaarmann.  Jan Trei soovis, et 
rattaretk oleks kogukonda liitev 
sportlik pereüritus, kust kõik 
leiaksid endale uusi sõpru ja 
tuttavaid. 

Seejärel tutvustasin, mis 
sõitjaid pikal retkel ees ootab. 
Ja siis sadulasse. Sõitsime rahu-
likult, sest osales ka päris noo-
ri rattureid. Jõudsime Muuga 
asumisse, varsti hakkas paist-
ma Muuga sadam. Seda hakati 
ehitama 1970ndatel kaupade 
sisseveosadamaks. Alates 1990. 
aastast on sadamat hoogsalt 
laiendatud, nüüd on see Soome 
lahe sügavaim sadam, mille kai-
de ääres on vett kuni 18 m.

Jõelähtme valla Uuskülast 
suundusime Maardu poole. 
Siinkandis on Maardu linna ja 
Jõelähtme valla piir üsna kää-
nuline. Puhkepargis kauni tiigi 
kaldal ootas rattureid Maardu 
abilinnapea Valev Kald, kes 
soovis ladusat retke jätkumist. 
Vahetati tervitusi ja meeneid.

Varem asusid praeguse 
Maardu linna kohal Kroodi küla 
ning osaliselt ka Kallavere ja 
Muuga külad, aga 1939. aastal 
hakati ehitama fosforiiditehast. 
1980. aastal sai Maardu alevist 
linnaks. Alates 1991. aastast on 
Maardu iseseisev omavalitsus. 
Fosforiiditehas on tegevuse lõ-
petanud, suurimad tööandjad 
on nüüd kiirelt arenev Muuga 
sadam ja Iru elektrijaam.  

Edasi sõitsime mööda Jõe-
lähtme valda. Pärast Ülgase 

Viimsi rattaretk 2014

küla sõitsime järsust Hõbe-
mäest alla ja peatusime kunagi-
se kaevanduse juures. 1920nda-
te esimesel poolel alustati siin 
maa-alustes käikudes fosforiiti 
kaevandama. 1938 hävisid kae-
vanduse rajatised tulekahjus 
ning neid ei taastatud. Selle 
asemel alustati fosforiidi kar-
jäärist kaevandamist Maardus.   

Sõit jätkus mööda pae-
kaldaalust kruusateed, varsti 
tuli pikk ja raske tõus. Mõned 
väiksed ratturid hakkasid vä-
sima, nende jalgrattad tõsteti 
saatebussi, kus lapsed ka is-
tekohad leidsid. Paepealsele 
tõustes avanes avar vaade põl-
dudele ja heinamaadele. Jõud-
sime Jõelähtme golfiväljaku 
juurde, eemalt paistis juba in-
nustuseks Jõelähtme kiriku 

torn. Kiriku juures said retke-
lised suppi ja mahlajooki. Kui 
seni olid jalgratturid vihmast 
pääsenud, siis nüüd hakkas 
tibutama. Kiirustati kirikusse. 
Koguduse vaimulik Margus 
Kirja kõneles kirikust ja Jõe-
lähtme ning Viimsi rahva tihe-
dast läbi käimisest. Jõelähtme 
vallavanem Andrus Umboja 
tervitas rattureid ja tutvustas 
jõelähtmelaste tegemisi. Õpe-
tajale ja vallavanemale kingiti 
Viimsi sümboolikaga meened.

Tugev vihmasadu saigi läbi 
ja kui ühispilt kirikaias tehtud, 
oligi aeg asuda tagasiteele. 
Üks peatus oli veel Rebala kü-
las, kus uurisime sellele kan-
dile iseloomulikke paekivist 
laotud aedu ja hooneid. Arheo-
loogilised leiud kinnitavad, et 

Jõelähtme kiriku ümbruse ini-
masustus on mitu tuhat aastat 
vana.     

Siis sõitsime puhkepausi-
deta tagasi Randverre. Päike 
säras ja sõitjate meeleolu oli 
hea. Tee viis jälle läbi Maar-
du linna, mööda Muuga sada-
mast ja sealt tagasi koduvalda. 
Viimastel kilomeetritel kastis 
vihm sõitjad ikkagi märjaks.

Toreda rattaretke korraldas 
Viimsi valla kultuuri- ja spor-
diamet, marsruudi kavandasid 
rajameistrid Hjalmar Konno ja 
Marko Soone, ohutu sõidu eest 
hoolitses turvafirma USS.

Maitsva supi eest hoolitses 
Pauline Catering. Tänu tegija-
tele!

Jaan Tagaväli
rattaretke reisijuht

meeneid vahetavad maardu 
abilinnapea valev Kald ja viimsi 
vallavolikogu esimees Jan Trei. 

rattaretkelased teel naabrite juurde Jõelähtme valda. Fotod Liina rüütel

Juba staažikas rattaretkeline. väike paus. Sõitjate hulgas on ka vallajuhid. 

randvere kooli ette kogunes ka väikseid vapraid sõitjaid.
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Kohalike maksude sea-
duse § 13 lubab kohalikul 
omavalitsusel kehtestada  
loomapidamis- ehk lem-
mikloomamaksu. vasta-
valt seadusele kehtestab 
maksustavate loomade 
loetelu vallavolikogu. 
Kas viimsi vajab sellist 
maksu?

Loomapidamismaksu on läbi 
ajaloo kehtestanud Eestis kokku 
17 omavalitsust, sh Viimsi vald, 
Maardu linn, Jõelähtme vald. 
Tänaseks üheski omavalitsuses 
seda maksu enam ei koguta. 

Narva linn on olnud üks 
staažikamaid loomapidamis-
maksu küsijaid. Linnas kehtis 
aastatel 1995–2011 lemmikloo-
mamaks koerte pidamise eest. 
Määrus nägi ette kõikide füüsi-
listele või juriidilistele isikutele 
kuuluvate rohkem kui kolme 
kuu vanuste koerte maksustami-
se. Kui koera turi on kõrgem kui 
45 cm, tuli omanikul maksta 10 
krooni kuus, kui madalam, siis 5 
krooni. 2010. aasta eelarve näi-
tab, et maksu laekumise plaan 
oli aastas 35 000 krooni.

Viimsi vallas tõstatus loo-
mapidamismaksu idee 1995. 
aastal. 1996. aastal see ka keh-
testati, maksutulu laekus siis 
kokku 100 krooni. Peamine 
probleem seisnes maksukogu-
mises: kuidas panna looma-
omanikke maksu maksma? Va-
batahtlikult ei soovinud keegi 
seda teha ja kuna maksutulu oli 
olematu, siis 1998. aastal see 
maks meie vallas kaotati.

Lemmikloomamaksule pa-
neb jälle mõtlema valla avali-
ku ruumi reostamine: koerte 

Kas Viimsi vald vajab 
lemmikloomamaksu?

väljaheited tee servas, haljas-
aladel, parkides, mänguvälja-
kutel, rannas jm, ka kasside jä-
relt ei kiputa koristama. 

Probleemiks on ka hulku-
vad loomad. Neid võetakse 
kergekäeliselt ja jäetakse huvi 
kadudes sinnapaika, lemmikust 
saab siis vallavalitsuse mure. 
2013. aastal kulutas Viimsi 
vald hulkuvate lemmiklooma-
de püüdmisele, steriliseerimi-
sele, ravile ja hukkamisele ligi 
8300 eurot, käesoleva aasta 8 
kuuga on kulunud juba üle 12 
000 euro. See on vaid üks kulu-
artikkel seoses lemmiklooma-
dega. Tühjendame regulaarselt 
koerte väljaheidete kaste, igal 
aastal soetame kaste juurde 
(2014. aasta kulu 1148 eurot), 
paigaldame silte ja viitu. Kok-
ku kulub heakorra eelarvest ligi 
20% lemmikloomadega seotud 
tegevustele. See on viiendik 
kogu valla heakorra eelarvest, 
mistõttu kannatab heakord ter-
vikuna, rääkimata lisavõima-
lustest, et luua juurde koerte 

jooksu- või mänguväljakuid.
Vallavalitsusele on laeku-

nud palju kirju seoses koera-
junnidega jalg- ja jalgrattateede 
ääres, Ollakse pahased, et neid 
ära ei koristata, inimene võib 
sinna sisse astuda. Kahjuks 
ei ole meil sellist ressurssi, et 
jõuaks junne koristada mitme-
kümnelt kilomeetrilt kergliik-
lusteedelt ja lisaks sõiduteedelt, 
selleks tuleks eraldi heakorra-
töötajad palgata ja see töö kinni 
maksta. Olen ka teemaa trim-
merdajatelt kuulnud, kuidas 
junnid rohu seest trimmerda-
des näkku ja riietele pritsivad, 
mis ei ole sugugi meeldiv. Kas 
tõesti vajab Viimsi vald sibisid, 
kes koristavad junne ja kasivad 
teiste inimeste hobi järelt? Kas 
see pole liigne luksus? 

mis maksuga muutuks? 
Pärnu linnas tegid mõne aasta 
eest elanikud linnavolikogule 
ettepaneku kehtestada lemmik-
loomamaks. Viidati avaliku 
ruumi ja seal asuva inventari 

(pingid, postid jms) reostamise-
le, aga ka haukumisele ja möö-
dakäijate ründamisele, ranna-
alas koerte keelustamisele ning 
koerte väljaheidete kastide mit-
tekasutamisele. Sama ettepane-
kuga nähti ette, et kogutav raha 
suunataks koerte treenimisele, 
veterinaaridele ja heakorrale. 
Kiri pahandas muidugi neid 
koeraomanike, kes korrektselt 
oma looma järelt koristavad ja 
oma parima sõbraga igati nõue-
tekohaselt linnas jalutavad. 

Kindlasti on meilgi palju 
loomaomanikke, kes alati ees-
kujulikult käituvad. Tunnustus 
neile! Just sellistele inimestele 
mõjuks täiendav koormis loo-
mapidamismaksu näol kõige 
ebaõiglasemalt. Paraku aga on 
alati igasuguste piirangute ja 
kohustuste kehtestamine koor-
mav just õiguskuulekatele ko-
danikele.

Mis siis lemmikloomamak-
suga muutuks? Loomaaktivis-
tide sõnutsi paneks see maks 
ka rohkem mõtlema, kas en-
dale lemmiklooma üldse võtta. 
Kindlasti oleks laekunud mak-
su võrra  rohkem raha, et pai-
galdada väljaheitekaste, rajada 
koerte jalutus- või mänguvälja-
kuid. Nii muutuks ka vallaruum 
lemmikloomasõbralikumaks ja 
paraneks heakord.

Selle artikliga tahan panna 
inimesi mõtlema lemmikloo-
madega kaasnevate kohustus-
te ja kulutuste peale, et otsida 
koos häid lahendusi. Igasugu-
ne tagasiside ja ettepanekud 
on oodatud e-posti aadressile 
alar@viimsivv.ee. 

alar mik
kommunaalameti juhataja

Lemmikloomad ei saa endale paraku eeskujulikult käituvat 
omanikku valida. Foto marek Laanela

4.–10. juulini võõrustasid 
viimsi muusikakooli 
orkestri liikmed, nende 
isad-emad ja viimsi valla-
valitsus sõpru iisraelist 
ramat Yishai linnast. 

2012. aasta suvel sõlmiti Viimsi 
valla ja Ramat Yishai vahel koos-
tööleping. Ramat Yishai oma-
valitsus asub Iisraeli põhjaosas, 
elanikke on alla 7000, pindala 
2,4 km2. 

Mullu aprillis kutsusid nad 
Viimsi Muusikakooli orkestri 
esinema Ramat Yishaisse Iisra-
eli riigi iseseisvuspäeva kont-
serdile. Tänu lastevanemate, 
Viimsi valla, Eesti Kultuurka-
pitali, Viimsi SPA, AS Milst-
randi jt toetusele sai teoks vä-
ga põnev kontsertreis. Meie 
noored peatusid seal kodudes, 
kogesid äärmiselt sooja vas-
tuvõttu ja said sõpradeks neid 
võõrustanud peredega.         

Tänavu juuli alguses oli aga 
meil rõõm ja au Iisraeli sõpru 
Viimsis võõrustada. Kutsusi-
me külalised siia laulu- ja tant-
supeo ajaks. 4. juulil jõudsid 

Ramat Yishai linnapea Ofer 
Ben-Eliezer, abilinnapea Yona-
tan Hirshfeld, noortejuhid  Guy 
Seroussi, Shaked Shavivi  ja 17 
noort, kellest paljudel siin juba 
sõbrad ootamas, Viimsisse.

Külalised said osa üldlaulu-
peost, vaatasid tantsupeo eten-
dust ja muusikakooli orkestril 
oli eriti uhke sammuda laulupeo 
rongkäigus Iisraeli lipu all koos 
oma Ramat-Yishai sõpradega. 
Tutvuti Viimsi vaatamisväärus-
tega, käidi seikluspargis, Tallin-

na vanalinnas ja Lennusadamas, 
tehti pea kahepäevane reis Nais-
saarele. Tallinna Juudi süna-
googis tutvustasid Eesti pearabi 
Shmuel Efraim Kot Eesti juudi-
kogukonna ajalugu, kaunis ma-
jas söödi ühiselt lõunat. Viimsi 
Vabaõhumuuseumis pidasime 
lahkumisõhtu: maitsti suitsuta-
tud ja praetud räime ning esineti 
väikese kontserdiga. Veidi enne 
sõprade lahkumist algasid äre-
vad teated Gaza sektorist, kus 
puhkes sõjategevus Iisraeli ar-

mee ja Hamasi toetajate vahel. 
Sõja traagika on juba puuduta-
nud ka üht meie sõpra, lahingus 
hukkus äsja Viimsit külastanud 
tütarlapse vend. 

Koostöö on oma eesmärke 
väga hästi täitnud: meie noo-
red on leidnud sõpru hoopis 
teistsugusest  kultuuriruumist. 
Julgen oma kogemusest väita, 
et oleme sarnased, mõistame 
teineteise püüdlusi ja pidevat 
muret oma maa ja rahva tule-
viku pärast.       

Tänan hästitoimiva sõprus-
suhte algatajaid:  Viimsi valla 
poolt Enno Seliranda, Iisraeli 
poolelt Israel Drakovit ja linna-
pea Ofer Ben-Eliezerit, kes ka-
vandab meie edasist koostööd.   

Suur tänu lapsevanematele, 
kes said hästi hakkama meie 
sõprade majutamise ja kostita-
misega, ning kolleegidele Mar-
je Plaanile ja Remo Merimaale, 
kes aitasid kokku panna ja teos-
tada külaliste programmi.

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri- ja spordi-

ameti juhataja, Viimsi Muusika-
kooli orkestri dirigent

Iisraeli külalised Viimsis

iisraeli noored on just jõudnud viimsisse. Foto Liina rüütel

Tulekul on KOP 
infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmist toetuse 
taotlemise sügisene tähtaeg on peagi käes:  
1. oktoobril kell 16 peavad taotlused olema 
laekunud harju maavalitsusele.

Kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamisele 
suunatud programmist saavad toetust taotleda avalikes huvi-
des tegutsevad piirkondlikud ühendused, nagu küla-, alevi-
ku- või asumiseltsid. Programmi viiakse ellu kahe meetme 
kaudu, neist kogukonna areng soodustab eelkõige ühistege-
vusi ja piirkondlikku koostööd, elukeskkonna ja kogukon-
nateenuste arendamise meede aga võimaldab tagada avalike 
objektide ja teenuste olemasolu ja kättesaadavuse.

Harju Maavalitsus, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
(HEAK) ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldavad 
infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taot-
lejatele esmaspäeval, 15. septembril algusega kell 13. Info-
päev toimub Tallinnas Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2. 

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid ning 
taotluste koostamise ja esitamise protsessi. Alates kella 
15-st on võimalik arutada oma ideed ja saada vastused 
konkreetsetele küsimustele HEAK-i konsultantidelt või 
Harju Maavalitsuse KOP kontaktisikutelt.

Infopäeval osalemine on tasuta, kui olete kuni 10. 
septembrini end HEAKi veebilehe kaudu osalejaks regist-
reerinud (www.heak.ee/5210). Täpsustava info saamiseks 
võib pöörduda HEAK-i mittetulundusühenduste konsul-
tandi poole (Lianne Teder, lianne@heak.ee, tel 6566 522).

Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta prog-
rammdokument ning taotlemiseks vajalikud vormid on 
kättesaadavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali veebile-
helt www.kysk.ee.

Lianne Teder

Sõidukite ülevedu Prangli liinil 
on peatatud
aS-i Kihnu veeteed kodulehel on 11. augustist teadaan-
ne, et Kelnase – Leppneeme laevaliinil on reisiparvlaeva-
ga Wrangö ajutiselt peatatud sõidukite ülevedu.

Kihnu Veeteede sõnul ei ole võimalik hetkel liigutada 
reisiparvlaeva Wrangö aparelli seoses hüdrosilindrite kõ-
verdumisega. Wrangöl kehtib garantii. Seega korraldab kas 
silindrite parandamise või väljavahetamise laeva ehitaja OÜ 
Reval Shipbuiling. Silindrite tellimus on sisse antud. Kuna hüd-
rosilindrite puhul ei ole tegemist standardtoodetega, siis on 
valmistamise ja tarneaeg seitse nädalat. Seetõttu ei toimugi 
praegu Prangli liinil sõidukite ülevedu. Reisijate ja laeva kraa-
naga tõstetavate esemete ja kaupade vedu häiritud ei ole.

igor Ligema 
merendusspetsialist
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uued põhikoolid asutati 
viimsi Kooli õppehoo-
nete baasil. Seega on 
tegu koolidega, mille 
valmidust iseseisvuda on 
haridus- ja teadusminis-
teerium kinnitanud oma 
koolitusloaga. uutes koo-
lides on paljud õpetajad 
õpilastele juba tuttavad. 

Peamine ajend Viimsi Kooli 
ümberkorraldamisel ning Haab-
neeme ja Randvere põhikoo-
lide asutamisel oli vajadus ta-
gada koolide juhtimine koha-
peal ning just selle kooli va-
jadustest ja kogukonna soovi-
dest lähtuv areng. Vallavalitsus 
valis uutele koolidele konkursi 
korras juhid. Randvere Kooli 
juhib Leelo Tiisvelt ja Haab-
neeme Kooli Sirje Toomla.

Mida tähendab teile valituks 
osutumine?

Leelo Tiisvelt (edaspidi LT): 
Viimsi hariduses olen aastast 
1981. Olen olnud õpetaja,  huvi-
juht ning 12 aastat ka Viimsi 
Kooli direktor. Uudis, et osu-
tusin valituks, tuli rõõmusõnu-
mina. Mul on hea meel, et saan 
hakata ellu viima õpilast toeta-
vat hindamise kontseptsiooni. 
Südame teeb soojaks, et saan 
edasi minna tuttava Randvere 
noorusliku meeskonna, laste ja 
kogukonnaga. 

Sirje Toomla (edaspidi ST): 
Kandideerisin Haabneeme Koo-
li direktoriks julgelt ja kaalut-
letult. Valituks osutumine on 
mulle esmalt väga suur tunnus-
tus tehtud töö eest. Olen lõpe-
tanud psühholoogia eriala ning 
töötanud alushariduse valdkon-
nas alates 1989. aastast. Teisalt 
täitus üks minu unistus. Tule-
muste nimel tuleb tööd teha ja 
ka unistada. See töö on aga ka 
suur vastutus, hinges on hea äre-
vus esimeste kiirete asjade ees! 

Mis muutub uuest õppeaas-
tast Randvere ja Haabneeme 
koolides?

LT ja ST: Kooli personali 
jaoks muutub majas palju. 
Tõuseb töökoormus. Lisandub 
ülesandeid, mida enne haldas 
suur maja – õpetajad, persona-
lijuht, sekretär. Nagu öeldakse, 
hea on olla eraldi, ent kerge 
on olla kellegi teise tiiva all. 
Saame langetada kõik otsused 
oma maja inimestega. Jõuame 
otsusteni kindlasti kiiremini. 

LT: Muutub ka meie hinda-
missüsteem. Uus hindamiskont-
septsioon on ülesehitatud selle-
le, et anda võimalikult rohkem 
vastustust õpilasele, see tähen-
dab, et ma ei eelda, et laps hak-
kab iseenesest vastustust võtma. 
Peame kogu õppeprotsessi üles 
ehitama sellele, et laps ise saab 
vastutust võtta. Õppimist toeta-

vaks hindamiseks nimetatakse 
seda seepärast, et õpilane ei pea 
saama numbrilist hinnet. Ta teeb 
midagi ja siis vaatab ise taga-
si: kuidas mul läks, mida teen 
järgmisena. Eelmisel aastal me 
juba alustasime vaikselt uue 
kontseptsiooniga ning õppisime 
sellest. Nüüd saame juba minna 
edasi.

Lähiajal hakkame koos-
tama kooli arengukava. Mõt-
leme kindlasti kooli kultuuri 
peale, meie oma traditsioonid 
ja väärtused tuleb kokku lep-
pida. Praegu on meil olemas 
oma laul. 

Randvere koolis avame ka 
muusikakooli ja kunstikooli fi-
liaalid, see toob huvihariduse 
kogukonnale lähemale. Taha-
me, et koolimaja oleks avatud 
võimalikult kaua ja koolist ku-
juneks kogukonna keskus. 

ST: Kooli ja õpetajate jaoks 
oli selline ümberkorraldus kind-
lasti oodatud sündmus. Mul on 
väga hea meel näha õpetajaid, 
kelle silmis särab justkui uus 
hingamine uues koolis. 

Uuel õppeaastal tahame tõs-
ta õppekvaliteeti ja pakkuda kõi-
kidele lastele kodulähedast, hu-
bast ja turvalist koolikeskkonda. 
Mul on väga hea meel, et meil 
on väiksemad klassikomplektid, 
klassis on enamasti 24 õpilast. 

See aitab meil keskenduda nii 
andekate kui ka õpiraskustes 
olevate õpilaste arendamisele. 

Tänavu paneme aluse ka 
mitmele uuele traditsioonile. 
1. septembrist loome juba esi-
mese! Tegeleme ka oma logo 
ja brändiga seonduvaga. Oma 
raamatukogus tahame arenda-
da ka ilukirjanduslikku poolt.

Mida arvate väitest: “Koo-
lis tuleb rohkem tähelepanu 
pöörata “mina” avaldumise 
vormide, nagu armastus, au-
sus, sallivus, julgus, õilsus jms 
kujundamisele”?

LT: Kui kasvatame vastu-
tust võtvaid inimesi, siis see 
mõjub ka laste väärtushinnan-
guile. Tahame, et lapsed saak-
sid aru: nad on olulised otsuste 
langetajad, kõik tuleneb nende 
tegevusest. Tore, et Randveres 
on ühtne kogukond, kes alati 
tuleb kooli sündmustele. Kui 
kogukonda ja perekonda huvi-
tab, mis koolis toimub, siis on 
koolil kergem lapsi arendada.

Mul on meeles emadepäev 
meie koolis. Koorilaulu ajal 
võtsid lapsed lilled, tõusid püs-
ti, läksid oma emade juurde 
ning laulsid tavalist koorilaulu 
oma emale, oma ema ees. Sel-
listel emotsionaalsetel hetkedel 
tuleb lasta sündida.

ST: See väide on igati õige. 
Olen aga veendunud, et seda ei 
tohiks teha kohustuslikus kor-
ras. Iga meie õpetaja on laste-
le eeskujuks, teejuhiks, ka nii 
avalduvad ka “mina” vormid.

Loomulikult toetab seda 
arengut ka Haabneeme kogu-
kond ja meie kooli sündmused. 
Panustame koos olemisele ja 
koos tegutsemisele. Isadepäev 
on meil alati väga tore olnud, 
aastatega on traditsiooniks ku-
junenud ka perepäev. Läbi tra-
ditsioonide kujuneme ühtseks. 
Väga oluline on, et osalevad 
nii lapsevanemad kui ka vana-
vanemad, koos perekonnaga 
tegutsedes kasvab lapses jul-
gus midagi välja öelda. 

Meil on väga tugev ja noo-
ruslik kollektiiv, ka meie staa-
žikamad töötajad on noorusli-
ku mõttemaailmaga ja julged 
lapsi innustama. 

Koolil on ühiskonna arengus 
oluline roll. Samas ootab kool 
ühiskonna toetust eelkõige 
hariduse sisu ja eesmärkide 
uuendamisel. Kuidas see tsi-
taat teile tundub?

LT: Olen veendunud, et 
kool peab selle vastutuse ise 
võtma. Tihti otsitakse prob-
leemide korral süüdlast. Ja kui 
mitte kellelegi tõesti osutada 
ei ole, siis öeldakse, et mis me 
teha saame, kui ühiskonnas on 
asjad nii seatud. Aga kes on 
ühiskond? Kus see algab? Ette-
valmistus ühiskonnaks ja eluks 
algab ju koolis. Kool peab võt-
ma rohkem vastust ja julgema 
asju välja öelda. Kool on see 
koht, kus algab ühiskond. Kui 
tahame midagi muuta, siis me 
peame kasvatama sellise inime-
se, kes tahab ise midagi muuta. 

ST: Kool peegeldab ühis-
konna arengut. Peame kaasa 
liikuma ühiskonnas toimuva-
ga, me ei tohi ajale jalgu jääda. 
Võtmekohaks on suutlikus jää-

da paindlikuks. Kuid kool ei 
pea kõigega tuulelipuna kaasa 
liikuma. Ja muidugi, kool oo-
tabki natukene ühiskonnalt, ent 
samas on ta valmis ise väga 
panustama. Mul on väga hea 
meel, et ühiskonnas kuulatakse 
ka koolide häält. Hea näide on 
erivajadustega noorte kaasami-
ne tavakooli. See on suur panus 
ja areng meie ühiskonnas.

Milline olite ise koolipõlves?
LT: Mina olin korralik õpi-

lane. Kuna mu ema oli õpetaja, 
siis kui ma klassis millestki aru 
ei saanud, julgesin seda õpeta-
jale öelda. Kassikaaslased olid 
üllatunud: “Kuidas tema võib 
küsida?” Olin aktivist, korral-
dasin üritusi. Ka sügaval nõu-
kogude ajal korraldasime Vänd-
ra koolis uhkeid sündmusi. 
Mul on hea meel, et minul ja 
ka minu lastel oli koolipõlves 
hea toetav kodu. 

ST: Olen õpilastele öelnud, 
et kui teaksite, milline olin koo-
liajal, siis te mõistaksite, miks 
minu jaoks on põnevad julged 
ja mässumeelsed lapsed. Õpe-
tajatele olin keeruline laps. Mul 
oli alati oma arvamus. Samas 
olid mul ka teadmised ja selge 
mõistus, mis tunnetasid piiri. 

Minu koolipõlve julgus ja 
enesekindlus aitavad mul ka 
praegu haridusmaastikul mi-
dagi muuta ja paremaks teha. 
Jälgin alati ütlust: “Kui midagi 
ei meeldi, siis muuda seda!” 

Õpetaja kui juht
viimsi haridustöötajate teine arenduspäev toimus 21. au-
gustil Tallinna Lillepaviljonis, päeva teema oli “Õpetaja 
kui juht“.

Arenduspäeval osales ligi 200 Viimsi üldharidus- ja hu-
vikoolide töötajat Haabneeme, Prangli, Püünsi, Randvere ja 
Viimsi koolidest, Viimsi Muusikakoolist ja Viimsi Kunstikoolist. 
Arenduspäeva eesmärk oli kokku tuua kõik valla õpetajad, et 
luua kontakte ja häälestuda ühiselt uuele õppeaastale. 

Arenduspäeval jagasid Viimsi õpetajatega oma mõtteid 
suurepärased lektorid ja koolitajad: Aleksei Turovski (õpilaste 
juhtimine), Kaia Köstri (enesejuhtimine), Pille Murrik (väärtus-
keskkonna arendamine), Heiki Krips (grupiprotsesside juhtimi-
ne), Ülo Vihma (konfliktide lahendamine) ja Aune Past (kom-
munikatsiooni juhtimine). Päeva lõpus kirjutasid õpetajad, 
milline oli nende jaoks arenduspäevalt saadud mõte ning sõ-
num endale, õpilasele ja kolleegile.

 Liina rüütel 

Püünsi Kool otsib:
l muusikaõpetajat (17 tundi nädalas)
l poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat 
(11 tundi nädalas)
l maleringi juhendajat
l õpetaja abi lasteaia osas (1 ametikoht)
l koristajat (1 ametikoht)

Tööle asumine koheselt.

Avaldus ja CV saatke hiljemalt 8. septembriks aadressile 
Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 
või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Alates 1. septembrist täieneb Viimsi 
valla haridusmaastik kahe põhikooliga: 
Haabneeme ja Randvere kooliga

Millega tegelete vabal ajal?
LT: Suvel tegelesin peami-

selt oma esimese lapselapsega. 
Vaadata last tema esimestel 
elukuudel, kuidas ta arenema 
hakkab, on igati innustav ko-
gemus uue ameti eel. Tegelen 
ka kepikõnni ja rahvatantsuga. 
Mulle meeldib tegutsemine ka 
mu aias, lugemine ja teater. 

ST: Mulle meeldib lugeda. 
Naudin mere ääres või metsas 
jalutamist, et koguda mõtteid 
ja ideid. Mul on väga head sõb-
rad ja lapsed. Püüan olla koos 
nendega. Aeg-ajalt imestan, kes 
mu lapsi on kasvatanud: nad on 
siirad, julged, piisavalt mäs-
sumeelsed ja avatud. Üks laps 
on juba kodunt välja lennanud. 
Mulle meeldib väga palju oma 
lastega rääkida. 

Mida soovite algavaks õppe-
aastaks õpetajatele, õpilaste-
le ja lapsevanematele?

LT: Tsiteerides klassikuid: 
sel aastal tuleb kõik omal ajal... 
Kannatust ja rahu kõigile! On 
palju teadmatust, uusi inimesi, 
ameteid, see aasta läheb jälle 
nagu uus esimene aasta. 

ST: Soovin oma õpilastele 
vahvat ja uudishimu täis õppe-
aastat, avastamisrõõmu. Vane-
matele pigem rahu, kooli usalda-
mist ning suhtlemist ja koostööd 
täis aastat. Õpetajatele soovin 
rahu ja kindlust, oleme õigel teel 
ja liigume õiges suunas!

Liina rüütel
Leelo Tiisvelt on randvere Kooli direktor. Foto Tiit blaat

haabneeme Kooli särtsakad töötajad, teiste seas direktor Sirje Toomla. Foto erakogu

OK
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emma on armas ja rõõm-
sameelne kuueaastane 
plikatirts. Ta muretseb 
aga väga oma ema ja 
isa pärast, kes pole tükk 
aega kodus olnud. 

Hetki, kus Emma vanemad ta 
pikemaks ajaks üksi jätsid, oli 
kahjuks varemgi, kuid nüüd on  
eemalolek tavatult pikaks ve-
ninud. Emmal oli sageli kõht 
tühi, aeg-ajalt toitis last hea 
naaber, kes märkaski, et Emma 
on tihti üksi kodus. Lõpuks 
pöördus naaber lastekaitsetöö-
taja poole.  

See Emma lugu on üks 
väljamõeldud näide, kuid las-
tekaitses tuleb kahjuks selli-
seid lugusid ette küll. Nende 
lugude lahendamisel on laste-
kaitsetöötajatele suureks abiks 
inimesed, kes on otsustanud 
hakata hoolduspereks.

Lastel ei ole alati võimalik 
kasvada koos oma bioloogiliste 
vanematega, siis peavadki las-
tekaitsespetsialistid mõnikord 
sekkuma ja lapse mujale paigu-
tama, et tagada lapse turvalisus 
ja heaolu. Põhjusi pereellu sek-
kuda on erinevaid: näiteks va-
nemad kuritarvitavad alkoholi 
või on mõne muu mõnuaine 
küüsis; nad kasutavad laste vas-
tu füüsilist vägivalda või on jät-

nud lapse pikemaks ajaks üksi 
ilma igasuguse järelevalveta. 
Võib ka juhtuda, et vanem ei 
ole võimeline lapse eest hoolt 
kandma seetõttu, et  ta ise vajab 
pikemaajalist haiglaravi vms. 
Siis peabki leidma olukorrale 
kiire ja võimalikult parima la-
henduse. Üheks lahenduseks 
on hoolduspere. Hoolduspere 
tähendab seda, et laps läheb 
ajutiselt hooldamisele perre, 
kelle liikmete hulka ta ei kuulu 
ning kellel ei ole perekonnasea-
dusest tulenevalt ülalpidamis-
kohustust. 

Last puudutavates otsustes 
ja tema edasise elu korralduses 
tuleb alati esikohale seada lapse 
huvid. United Nations of Hu-
man Rights 2011. aasta uurin-
gust selgub, miks on alla kolme-
aastaste laste jaoks kõige parem 
lahendus hoolduspere. Emotsio-
naalne hüljatus ning loomuliku 
koduse keskkonna ja suhtluse 
puudumine kahjustavad tõsiselt 

lapse arengut. Laps vajab jär-
jepidevat hoolitsust ja lähedasi 
emotsionaalsed suhted, ilma 
nendeta ei suuda ta tulevikus 
luua terveid ja usalduslikke suh-
teid teiste inimestega. Lastekait-
setöötajad peavad jälgima, et 
hooldusperes saaks laps toetava, 
kaitsva ja hooliva kasvukesk-
konna. Selleks, et laps ei jääks 
ilma vanemliku hoolitsuseta 
ajal, mil tema enda vanemad ei 
saa kasvatamisel osa võtta,  sõl-
mivad valla- või linnavalitsuse 
ja hooldamisele võtja omavahel 
kirjaliku lepingu. 

Väga tähtis on lapsed tule-
vikus tagasi oma bioloogilise 
pere juurde saada, selle nimel 
teevad lastekaitsetöötajad lap-
sevanemate ja hooldusperega 
tihedat koostööd, otsides la-
hendusi, mis sobiksid kõigile 
osapooltele. Tähtis on, et õde-

Korvpallilaager
15. augustil lõppes viimsi vabaõhumuuseumis 
piknikuga Korvpalliklubi viimsi poiste sportlik 
linnalaager Time-Out. 

Linnalaagrit korraldasime juba neljandat suve, osalesid 
6–7-aastased poisid.

Korvpallitreeningute kõrval jätkus toredaid sportlikke 
ja huvitegevusi terveks laagrinädalaks.

Kui esmaspäeval sobitati sõprust erinevate pallimän-
gudega, siis teisipäeval käis lastele oma varustust ja autot 
tutvustamas politsei. Kolmapäeval ootas poisse seiklusra-
da, neljapäeval aga kino ja meisterdamise töötuba. Viima-
sel laagripäeval tutvustati poistele tuletõrjeautot ja -teh-
nikat ning räägiti tuletõrjuja huvitavast tööst. Iga laps sai 
ka ise n-ö käe märjaks ehk ehtsast tuletõrjevoolikust vett 
pritsida. Veel pidasime lastevanematega  teatevõistlust ja 
jagasime lõpupiknikul diplomeid.  

Nädalaga õpiti uus asju ja leiti sõpru, kõik osalejad 
said mälestuseks nimelise laagrisärgi ja isikliku korvpalli.

Lapsevanem Margit Piller kirjutas laagri kohta KK 
Viimsi Facebooki fännilehel: “Tunnustus neile, kes sellise 
vahva laagri välja mõtlesid!”

Klubi esindaja Tanel Einaste: “Usun, et nelja aastaga 
oleme asjad paika saanud, tänavuse laagri kava pean väga 
tugevaks. Loomulikult püüame järgmisel aastal laagrit 
veelgi paremini läbi viia. Tänan kõiki osalejaid, koostöö-
partnereid ning loomulikult treenereid Allar Raamatut ja 
Märt Rohlinit!”

Laagri õnnestumisele aitasid kaasa: hotell Lavendel (toit-
lustus), Viimsi Kino, Viimsi Vabaõhumuuseum, politsei, pääs-
teamet, Viimsi Seikluspark, Isemoodi Loovustuba, Haab-
neeme Kool, Sportland, Nike ja Fifaa (laagrisärgid, pallid 
ja joogipudelid); Riina Vaikmaa ja Daniel Villems (pildis-
tamine, fotode töötlus ja tänukirjad); Eesti Kultuurkapital. 

Korvpalliklubi viimsi 

viimsi vallavalitsus ja 
viimsi noortekeskus kor-
raldas eesti noorsootöö 
Keskuse (enTK) lisatoe-
tusega õpilasmaleva, kus 
osales rohkem noori kui 
varem: kahes vahetuses 
oli 76 noort vanuses 
13–17.

Valdavalt töötasid malevlased 
kommunaalameti objektidel 
ning malevlaste tublidus aitas 
sel suvel korras hoida mitmed 
pargid, haljakud, spordi- ja las-
teväljakud ning teemaa äärsed 
alad. Tööd tehti ka Rannarah-
va Muuseumis, MLA-s Viimsi 
Lasteaiad, Viimsi Huvikesku-
ses ja  Viimsi Raamatukogus.

Tänu ENTK toetusele sai-
me korraldada ka noorte vaba 
aja veetmist. Tutvumisõhtu, 
ühised mängud, teatriprojekt, 
üritus vabaõhumuuseumis jpm 
võimaldasid noortel uusi sõpru 
leida ja sotsialiseeruda. Mõ-
lemad rühmad tegid maleva 
ajal pilte ja videod, mida saate 
vaadata valla kodulehel (www.
viimsivald.ee/noorsootoo).

Viimsi Vallavalitsuse kom-
munaalamet ning noorsoo- ja 
haridusamet tänavad kõiki tub-
lisid Viimsi noori ja rühmajuhte 
töö ja ühiste toredate tegevuste 
eest! Täname ka Eesti Noorsoo-
töö Keskust, Viimsi Noortekes-
kust, Rannarahva Muuseumi, 

Lõppes õpilasmaleva suvi

malevlased puhastavad ampri põigus kõnniteed. Foto Kadi bruus

Viimsi lasteaedasid, raamatu-
kogu ja teisi koostööpartnereid.

Järgmiseks aastaks looda-
me leida veel asutusi ja fir-
masid, kes on valmis noortele 
tööd pakkuma ja tegema koos-
tööd Viimsi Õpilasmaleva te-
gevuste laiendamisel.

Ilusat suve lõppu ja kohtu-
miseni järgmisel aastal!

henry edward aimre
heakorraspetsialist

Kadi bruus
noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator

Aitame Emmale pere leida!

KeS vaJavad hOOLduSPereT?
Sotsiaalhoolekande seadusese järgi suunatakse hooldus-
perre: 
l vanemliku hoolitsuseta laps või orb, kelle vanemad on sur-
nud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
l kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud 
eestkostja;
l kelle vanemate isikuhooldusõigust on lapse suhtes piiratud 
või see täielikult ära võetud;
l kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas;
l kes on vanematest eraldatud. 

dele-vendadele saaks leida ühe 
hoolduspere, hoolduse pidev 
jälgimine jne. Lapse eemalolek 
oma perekonnast on alati raske, 
hooldusperre minekuks valmis-
tutakse alati hoolikalt ja tund-
likult. Eestis on hakanud jõud-
salt arenema hooldusperede 
süsteem, kuid inimesed teavad 
sellest laste abistamise võima-
lusest veel vähe ning kõik piir-
konnad pole veel ka hoolduspe-
rede võrgustikuga kaetud. 

Kui soovite rohkem infot 
hoolduspereks olemise kohta 
ning aidata ja toetada mõnda 
last, siis ootame teie kõnesid sot-
siaalhoolekande osakonna laste-
kaitsetöötajale. Teavet  hooldus-
pereks olemise kohta leiate ka 
sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

helen alton 
barbara haage

lastekaitsespetsialistid

vajame tugirühmajuhte
Otsime aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (aTh) laste vanemate 
tugirühma juhte.

SA Eesti Lastefond on üle kümne aasta tugirühmade kaudu  ja-
ganud teavet vanematele, pereliikmetele ja õpetajatele, kes puu-
tuvad kokku ATH sümptomitega lapsega. Viimsi vanematel peaks 
ATH tugirühm olema kodu lähedal, selleks  vajame empaatilisi 
inimesi, kes on valmis rühma juhtima.

Rühmajuhiks sobib sotsiaaltööd, eripedagoogikat või psühho-

loogiat õppinud inimene, kel on kogemusi ATH lapsega. Väga hea 
oleks, kui rühmajuhiks pürgiks lapsevanem, kel on ATH laps suu-
reks kasvatatud ja kes mõistab sellise lapse kasvatamisraskusi.

Kui tunned, et tahad ja saad teisi aidata, võta meiega ühen-
dust. Koolitus toimub 24. septembril ATH teemapäeva raames. 
Registreerimine teemapäevale ja tugirühmajuhtide koolitusele e-
posti aadressil reet@viimsivv.ee kuni 19. septembrini.

Sa eesti Lastefond 

Laps vajab lähedasi emotsio-
naalseid suhteid. Foto matton

Ühispildil on korvpallipoisid ja politseinikud. 
Foto riina vaikmaa
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rannarahva festivali ajal 
taaselustati kahe venna 
hülgelugu. Selgus, et hül-
jestele meeldivad lüürili-
sed lood.  

1894. aastal sõitsid kaks Aksi 
poissi, vennad Aleksander ja 
Gustav Aksberg, kaubareisile 
Soome, et Oulust ja Vaasast 
tuua tõrva ja muud vajalikku 
kraami. Tagasi sõideti ilusa, 
tuulevaikse ilmaga, paat liikus 
aeglaselt ja vennad lõbustasid 
end pillimänguga. Gustav män-
gis tüüri juures viiulit. Alek-
sander oli oma harmooniumi 
laevale kaasa võtnud ja mängis 
vennale saadet. Äkki oli kuulda 
imelikke nohisevaid ja vilista-
vaid häälitsusi. Asja lähemalt 
uurides leidsid poisid, et umbes 
20 hüljest ujusid paadi järel ja 
ulgusid muusikale kaasa. Pil-
limängu vaikides sukeldunud 
laulukoor kiiresti merre.

Harald Aksberg, 1978

On palav juulikuu päev ja väi-
keses Kaberneeme sadamas 
võib näha ühte üpris kummalist 
vaatepilti. Mitu meest tassivad 
väiksele laevale vana harmoo-

niumi, mis uhkelt keset tekki 
sätitakse ja selle taga võtab istet 
muusik Erki-Andres Nuut. Tä-
navusel Rannarahva festivalil 
on muuseumi tubadest välja 
toodud Aleksander Aksbergi 
rohkem kui 100 aastat tagasi 
ehitatud harmoonium, et kahe 
venna hülgelugu taaselustada. 
Laev siirdub merele ja Malusi 
saarte all alustab harmoonium 
saadetuna kahest keelpillist 
oma mängu. 

Õige pea võibki kauguses 
näha lähenevat publikut, nad 
ujuvad kiirelt laevale lähema-

le. Esimene hüljes pistab pea 
veest välja ning jääb võlutult 
muusikat kuulama. Õige pea 
liitub temaga veelgi seltsilisi. 
Paadis olev seltskond klõpsu-
tab vaimustunult fotoaparaate 
ja muusikud mängivad hoog-
salt. Hülged on nõudlik publik 
– muusika ei tohi vaikida ja 
lood peavad olema lüürilised. 
Ilm on sääraseks kontserdiks 
muidugi ideaalne, sest päike 
paistab ja tuult eriti pole.

Laeva edasi liikudes tule-
vad paar hüljest kaasa, et mitte 
kontserdi kuulamist katkestada. 

Musikaalsed hülged ja vana 
harmoonium

aksi koduhüljes kuulab kõrvaklappidega muusikat. 
Foto rannarahva muuseum

Üks eriti edev isend valib muu-
sika nautimiseks lausa kivi ja 
demonstreerib ennast seal eda-
si-tagasi keerutades. Vees on 
näha, kuidas hülged oma koonu 
üles tõstavad ja tõesti üritavad 
kaasa ümiseda.

Selle ajaloolist mälestust 
taaselustava reisiga saime kinni-
tust, et Aksi poisid pole niisama 
udujuttu ajanud, hülged tõesti 
tulevad muusikale kaasa elama. 
Aksi harmooniumit küll rohkem 
merel kuulata ei saa, aga firma 
Prangli Reisid, kellega koos 
Rannarahva Muuseum selle 
musikaalse eksperimendi teoks 
tegi, on varemgi korraldanud 
lindilt tuleva muusikaga hülge-
vaatlusreise. Kõik, kes soovivad 
hüljeste musikaalsust ise kaeda, 
saavad ka edaspidi nendega kaa-
sa sõita. Rannarahva festival sai 
aga imetoreda alguse, sest säära-
ne reis hea muusika ning hüljes-
tega on erakordne elamus. 

Aksi harmooniumit võite 
aga igal ajal Rannarahva Muu-
seumi kaema tulla. Selle toreda 
saare kunagiste elanike tege-
mistest lugege raamatust “Aksi 
– mereriik Tallinna külje all”.

maivi Kärginen

eesti Grilliliit ja mTÜ Liivimaa Lihaveis tutvus-
tavad veiseliha tootmist ja kasutamist 6. sep-
tembril kell 10 viimsi vabaõhumuuseumi õuel 
algaval teema- ja taluturupäeval. Teemapäevale 
on oodatud kõik, sissepääs on tasuta!

MTÜ Liivimaa Lihaveise telgis tutvustatakse rohusööta-
del kasvatatud veise rümba lõikamist ning kohapeal gril-
litakse ka kõiki rümbast saadud lihatükke. Lõuna-Eesti 
kuplite vahel kasvanud anguse ja herefordi tõugu veiste 
lihast valmivad teemapäeval maitsvad ja tervislikud grill-
road, samas toimuvad ka degustatsioonid.

Liha lõikab Liivimaa Lihaveise lihunik, grillima ja 
toitu serveerima tulevad Olde Hansa peakokk Emmanuel 
Wille ning Leib, Resto ja Aed kokk Kristo Malm. Asjako-
hast teavet ja kogemusi jagavad Liivimaa Lihaveise esin-
dajad. 

Liivimaa Lihaveise telgi lihapoes pakume ka laager-
datud veiseliha. Toome välja suure osa oma sortimendist 
ning anname nõu, kuidas erinevaid tooteid kasutada ning 
milliseid toite neist valmistada. 

Lihaveisekasvatajailt saate küsida nii veiseliha tootmi-
se kui ka kasutamise kohta. Oleme nõu ja jõuga abiks, et 
veiseliha söömine oleks kõigile puhas rõõm. 

rahvalik grillivõistlus
Eesti Grilliliit korraldab esimest korda rahvaliku veiseteema-
lise toiduvalmistamise suurvõistluse: Eesti meistrivõistlused 
veiseliha grillimises. Võisteldakse kolmes võistlusvoorus: 
picanha-tüki, karree-steigi ja fantaasiaroa grillimises.

Osalema on oodatud sõpruskondade, ettevõtete ja or-
ganisatsioonide võistkonnad.

Osavõtumaksu ei ole ja võitja pääseb tasuta osalema 
2015. aasta 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal toimuvatel 
Eesti meistrivõistlustel grillimises. Osalemiseks saatke e-
mail aadressile grilliliit@grillfest.ee, lisainfot saate telefo-
nil 504 3000. Võistluse koduleht on www.grilliliit.ee. 

Miks tasub eelistada rohusöötadel kasvatatud veiste 
liha? 

Selgitab Airi Kool Liivimaa Lihaveisest: “Need loo-
mad on kasvanud neile loomuomases keskkonnas, nende 
toiduks on puhtast loodusest pärit taimed. Lihas ei sisaldu 
hormoone ega antibiootikume, mida võib olla nuumfarmi-
des nuumatud loomade lihas. Rohumaaveise lihas sisaldub 
rikkalikult linoleenhappet, beetakaroteeni, A- ja E-vitamii-
ne ning inimese organismile omastamiseks sobivas vahe-
korras omega-3 ja omega-6 rasvhappeid, küllastunud rasvu 
seevastu on vähe. Rohusööt annab veiselihale rikkalikku ja 
tugeva maitse.“

Kohtumiseni veisepäeval!
Korraldajad

Suur veisepäev 

viimsi looduskeskuse uudised
September on uute tuulte kuu ja ka viimsi looduskeskusel on 
mitu head uudist.  

Kutsume tasuta osa saama vabaõhukino õhtust, kuhu oleme 
palunud Riho Västriku sisse juhatama oma filmi “Retk Leena lätte-
le.“ Riho Västrik lubas rääkida ka retke ja filmi telgitagustest ning 
näidata neidki kaadreid, mis loodusfilmi ei mahtunud. Kinoõhtut 
alustame 3. septembril kell 20.00. Üritus kestab u 1,5 tundi. 

Teine hea uudis on see, et Haabneemes, RMK Viimsi looduskes-
kuses alustavad septembrist tegevust kaks loodusringi 1.–2. klassi 

Kumus on vaadata viimsis 
kasvanud ja siin kunagi 
lastekunstkoolis käinud 
kunstniku merike estna 
põnev näitus.

Õieti on maalikunsti piire kom-
paval väljapanekul kaks osa: 
Merike Estna isikunäitus “Sini-
ne laguun” ja rahvusvaheline 
maalinäitus “Merike Estna ja 
mina kui maal“, kus on väljas 14 
looja tööd, mida täiendab Taavi 
Tulevi helikompositsioon. Põlv-
konnakaaslastest loojaid seob 
otsinguline ja mänguline lähe-
nemine maalikunstile. Neid hu-
vitab maal kui tajukogemus ja 
võimalus, nad katsetavad, mida 
uut ja olulist annab maaliga teha.

Võimalusi on aga palju ja 
valmis tasub olla üllatusteks. 
Näituse avamisel pakuti ise-
gi söödavat maali, sest maali 
põhimõtteid saab kasutada ka 
kookides ja kokteilides. Luues 
on käiku lastud laser, klaas, 
kroomitud teras, keraamika, ki-
vid, laineplekk, puit, plastiliin, 
papjeemašee, hommikumantlid, 
saunalinad, küünelakk, kangad, 

merike estna ütleb näituse avamisfotol avasõnu. väljendus-
võimaluste piire otsivad maalid on taustana loojate selja taga ja 
jalge all. Fotod aime estna

Lehitsetavad ja kantavad maalid

valgendi, pigmendid, hamba-
pasta jpm. KUMU viiendal kor-
rusel on ruumiliselt üheks tervi-
kuks liidetud tööd, mis katavad 
tapeedina seina või vaibana põ-
randat, mõni maal lehvib riba-
dena tuules ja teist saaks jakina 
kanda... Merike Estna maalitud 
mustriraamatuid on valged kin-
dad käes tõesti huvitav lehitse-
da. Ei hakkagi kahju, et maalid 
on katki lõigatud ja kokku köi-
detud.

Kui keegi kahtleb, et äkki 

segavad näitust nautimast kü-
simused, kas see on ikka maal 
või kas see on kunst, siis soovi-
tan kaasa võtta lapsed. Sattusin 
näitust vaatama koos perega, kel 
kaasas kolm algkoolilast, nende 
siirad rõõmukilked ja pika video 
puhul ka tüdimus pakkusid jäl-
gijale omaette elamuse. Kahju, 
et kasvades nii vahetu vastuvõtu 
võime ära kaob.

Merike Estna on lõpetanud 
EKAs maali eriala ja Londoni 
ülikooli Goldsmithsi kolledžis 

kunstipraktika magistrantuuri. 
2005. aastal sai ta Eduard Wii-
ralti auhinna, neljal aastal on 
ta olnud Eesti kõige olulisema 
kunstiauhinna, Konrad Mäe 
preemia nominentide seas. Prae-
gu elab ja töötab Merike Estna 
vaheldumisi nii Eestis kui ka 
Londonis.

Näitus on avatud 2. novemb-
rini. Sügisel saab seal publiku-
programmi raames paar korda ka 
kunstnikuga kohtuda. Esimene 
võimalus on juba 4. septembril 
kell 18, kui KUMUs esitletakse 
näitust saatvat raamatut. Fuajees 
suurel lõuendvaibal saab siis 
osa ka Merike Estna ja Justine 
Kostikovaite performance`ist 
“Unistuste saar”.

5. ja 12. oktoobri perehom-
mikul vaatavad lapsed näitust 
koos rohelise laserkiire Täpi-
ga, kõik maalid hakkavad siis 
liikuma.

1. novembril kell 14 vestleb 
aga kunstiteadlane Eha Ko-
missarov Merike Estnaga tema 
loomingust ja kaasaegse maali 
võimalustest.

meeli müüripeal

ja 3.–4. klassi lastele. Ringides avastame, mängime ja õpime nii 
toas kui ka õues.

Araabia vanasõna ütleb nõnda: “Kõik, mis juhtub üks kord, ei 
juhtu enam kunagi. Aga kõik, mis on juhtunud kaks korda, juhtub 
kindlasti ka kolmas kord.“ Nii on ka heade uudistega – neid tuleb 
veel! Viimsi looduskeskuses on rohkesti teha ja kaeda. Leidke meid 
internetiavarustest üles ja olge meie tegemistega kursis. 

daniel Juhhov
RMK Viimsi looduskeskuse juht

OK
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Tere tulemast osalema! 
need üritused on kõigile avatud ja tasuta.

Pühapäev, 7. september
Jumalateenistused:
11.00 Prangli kirikus
11.00 Püha Jaakobi kirikus
11.00 Vabakoguduse kirikus
13.00 Rohuneeme kabelis
14.30 Randvere kirikus
12.00–14.00 lõkkekohvipeatus RMK Tädu lõkkeplatsil
16.00 Kunstnik Kristiina Kaasiku näituse avamine ja lõkke-
kohvipeatus Randvere kirikus
18.00 Emmause missa ja kirikunädala avamine Püha Jaakobi 
kirikus

esmaspäev, 8. september
u 10.00–15.00 Naissaare rännak (eelregistreerimisega 
3. septembriks tel 6441 938)
12.00 Keskpäevapeatus Naissaare Püha Maarja kabelis
18.00 Randvere Pasunakoori kontsert, dirigent Kristjan Jurss, 
Randvere kirikus
18.30 Vabakoguduse kirikus juhatab vestlusõhtut usu ja 
teaduse teemal prof  Kuldar Taveter 
20.00 Muuga Sadama Meremeeste Kodu ja kabeli tutvustus
20.30 Päevalõpupalvus pühalauluga Meremeeste Kodu 
kabelis
21.00 Õhtupeatus Vabakoguduse kirikus

Teisipäev, 9. september
12.00 Keskpäeva muusikapeatus: rändlaulik Kirsti Malmi 
Rohuneeme kabelis
18.30 Avatud leeritund “Milleks mulle kirik?“ Püha Jaakobi 
kirikus
18.30 Kohtumine piibliõppesarja “Piibel Kaanest Kaaneni” 
õpetaja Aare Kimmeliga Vabakoguduse kirikus, musitseerib 
ansambel Katedraal
21.00 Õhtupeatus Vabakoguduse kirikus

Kolmapäev, 10. september
6.20 Koidupeatus Tammneeme ajaloolisel sadamaalal 
(Mereääre tee 18 vastas)
9.00–17.00 Prangli rännak (laevapileti broneerimine 
tel 5306 2565, www.veeteed.com)
10.00–12.00 Lõkkekohvipeatus Kelnase sadamas
12.00 Keskpäeva muusikapeatus: rändlaulik Kirsti Malmi 
Prangli kirikus
18.30 Tähendus Sõnade Taga – piiblit seletavad Ilkka Puhakka 
ja Jukka Jämsen Püha Jaakobi kirikus

neljapäev, 11. september
15.00–18.00 Lõkkekohvipeatus ja nukuteater Randvere päe-
vakeskuse ees
16.00–19.00 Avatud uksed Mähel taastatavas baptistide pal-
vemajas (Pojengi tee 13)
16.00–20.00 Kirikurännak jalgratastel: Haabneeme – Rohu-
neeme – Randvere – Mähe – Lubja mägi 
18.00 Armulauaga palvus Püha Jaakobi kirikus
18.30 Tähendus Sõnade Taga – piiblit seletavad Ilkka Puhak-
ka ja Jukka Jämsen Püha Jaakobi kirikus
19.45 Loojangu- ja lõkkekohvipeatus Lubja mäel, rattaretke 
lõpp

reede, 12. september
15.00 Soomekeelne jumalateenistus Viimsi SPA-s
16.00–19.00 Lõkkekohvipeatus Haabneemes (Randvere 
tee 6, Viimsi Kaubanduskeskuse ees)
18.00 Orelipooltund, musitseerib Aivar Sõerd Randvere kirikus
18.30 Tähendus Sõnade Taga – piiblit seletavad Ilkka Puhak-
ka ja Jukka Jämsen Püha Jaakobi kirikus
19.30 Loojangu- ja lõkkekohvipeatus Püünsi Pikaneemes 
(Tormilinnu tee ristmikult Rohuneeme poole)

Laupäev, 13. september
9.00–14.00 Lõkkekohvipeatus Viimsi Vabaõhumuuseumi 
taluturul ja turvalisuspäeval
10.00–14.00 Foorum ”Kirik keset küla” Rannarahva 
Muuseumis
10.00–12.30 Pannkoogihommik Vabakoguduse kirikus
12.30–14.00 60+ lõunasöök Vabakoguduse kirikus
14.00–16.00 Laste ja vanavanemate tegevusrohke peatus 
Viimsi Vabaõhumuuseumis
14.30 Raul Mardi loeng tervislikust toitumisest Rannarahva 
Muuseumis
17.00–20.00 Kodukirik kutsub rõõmupeole Püha Jaakobi 
kirikusse ja kiriku õuele (ühendkoor, Misjonikoor, solistid ja 
saateansambel; tervitused lähedalt ja kaugelt; rõõmusõnum 
Ilkka Puhakkalt; tublimatele kirikuränduritele autasud)
20.00 Reinaru Vendade kontsert Püha Jaakobi kirikus

Pühapäev, 14. september
Jumalateenistused Viimsi kirikutes:
11.00 Prangli kirikus (kui sõiduilma on)
11.00 Püha Jaakobi kirikus
11.00 Vabakoguduse kirikus
14.30 Randvere kirikus

Jumal räägib?!  
9. septembril kell 18.30 toimub vabakoguduse kirikus 
kohtumine eeLK randvere koguduse õpetaja aare Kim-
meliga, kes on seletanud piiblit raadio piibliõppesarjas 
“Piibel kaanest kaaneni”. 

Piiblit näinud või ka käes hoid-
nud on küllap enamik meist, 
paljudel on see koduski olemas. 
Mida aga piibel õieti endast ku-
jutab, mida sellest arvata ja kui-

kuidas seda mõista? Kui hakata piiblit lugema, selgub, et see pole 
kerge lektüür. See pole ka ime, sest aeg ja kultuur, milles piibel 
sündis, on meie jaoks võõrad ja kauged. Piibli maailmapilt ning 
paljud piiblis kasutatud sündmused, mõisted ja väljendid vajavad 
meie jaoks lahtiseletamist, et mõista nende tagamaid ja tegelikku 
tähendust. 

Sellest vajadusest tingituna ongi sündinud raadio piibliõppe-
sari “Piibel kaanest kaaneni”, kus umbes viie ja poole aasta jook-
sul saab läbi loetud ja kommenteeritud terve piibel. Neid saateid 
saab kuulata tööpäeviti Raadio 7-s kell 6.15 ja 20.30, Pereraadios 
kell 6.00 ja 12.30 ning nad on saadaval ka CD komplektina.

Nimetatud sari on sündinud Ameerikas ja tõlgitud kümnetes-
se keeltesse. Olen tõlkinud sarja ka eesti  keelde ja kohandanud 
meie oludele. Kuidas selle tegemine käis ja mida võiks see meile 
pakkuda, räägimegi teisipäeval. 

Muusikalisi vahepalu pakub Tallinna Toomkiriku ansambel 
Katedraal koosseisus Kristiina Lillepea (laul ja klahvpillid), Tom-
mi Nikki (basskitarr, kitarr), Karvin Lillepea (trummid), Raul Ar-
ras  (basskitarr).  

Tere tulemast osalema!
aare Kimmel

Kolmel õhtul: 10., 11. ja 12. septembril algusega 
kell 18.30 avavad Püha Jaakobi  kirikus piibli sügava-
mat sisu ilkka Puhakka ja Jukka Jämsén.

Ilkka Puhakka on soome evangelist, kes on aastakümneid uurinud 
semi kultuuri ja keelt ehk kultuuriruumi, kus piibli sündmused 
aset leidsid. Ta seletab lahti piibli sõnumit, kasutades tihti näit-
likke lugusid elust enesest. Aasta jooksul on Puhakka seletanud 
Nõmme Rahu kirikus lahti Jeesuse tähendamissõnu. 

Viimsis räägime kolmapäevast reedeni palvest ja palvetami-
sest ning uurime, mida piiblis selle kohta kirjutatakse. Kuidas 
on palvetama hakatud? Milliseid palvevorme piiblis mainitakse? 
Miks on palvetamine vajalik? Milline on palve mõju? 

Jutt vaheldub neil õhtutel muusikaga. Ka ei piirdu me ainult 
teooriaga, vaid õpetaja Jukka Jämsén Soomest, kellel on rääki-
da nii mõndagi palvetamisest ja palvevastustest, annab palveta-
miseks praktilisi juhiseid. Õhtu lõpus saabki aega võtta palveks 
erinevatel viisidel. Pärast saab kohvi- ja teelauas veel vahetada 
mõtteid õhtu jooksul kuuldust ja kogetust. 

Titta hämäläinen

Usk ja teadus
väidetavalt on usk Jumalasse ja üleloomulikesse 
jõududesse tekkinud korvamaks inimeste puudulikke 
teadmisi looduse kohta. 

Sedamööda, kuidas inimeste teadmised ümbritsevast maailmast 
on kasvanud, olevat teadus usku pidevalt taanduma sundinud 
ning varsti polevat usku enam üldse vaja. Samas on praegune 
usuline maastik nii Eestis kui ka kogu maailmas kirjum kui kuna-
gi varem. 2011. aasta rahvaloenduse andmetel on Eestis 90 usu-
voolu, millest 16 on enam kui 1000 järgijat. 

Usuliikumiste rohkuse selgituseks on Ühendkuningriikide evo-
lutsioonibioloog Richard Dawkins välja pakkunud teooria, mille 
kohaselt juhivad inimeste käitumist ja uskumusi nn meemid – 
käitumise instruktsioonid, mida säilitatakse ajus ja antakse edasi 
matkimise teel. Dawkinsi järgi peavad meemid – inimese mõtted, 
tajud, mälestused, ideed jms – pidevalt võistlema inimajude piira-
tud töötlusmahu pärast, et inimeste seas suuremat mõjujõudu saa-
vutada. Teadusajakirjaniku Tiit Kändleri väitel olevat eriti edukaks 
meemiks usk, mis on vallutanud miljardeid ajusid, nõnda et Daw-
kins nimetab usku suisa meeleviiruseks. Memeetika on uus kool-
kond teaduses oma konverentside ja teadusajakirjadega. Samas aga 
kuulub memeetika ise enamiku tunnuste järgi usu valdkonda, sest 
meemi pole keegi näinud ega eksperimentaalselt tõestanud.

Eelkirjeldatu oli üks näide selle kohta, kui aktuaalne on endiselt 
usu ja teaduse vahekorra temaatika. Seetõttu kutsun huvilisi jätkama 
selleteemalist arutelu usu ja teaduse vestlusõhtul, mis algab 8. sep-
tembril kell 18.30  Viimsi Vabakoguduse kirikus Rohuneeme tee 40.  

Kuldar Taveter
Vestlusõhtu juht ja Tallinna Tehnikaülikooli professor

Kristiina Kaasiku 
maalinäitus 
Randvere kirikus
7.–14. septembrini näeb randvere kirikus viimsis elava 
ja töötava kunstniku Kristiina Kaasiku maale. näituse 
avamine on 7. septembril kell 16, mil saab maitsta ka 
lõkkekohvi.

Kristiina Kaasik (sünd 1943) 
lõpetas Eesti Riikliku Kunsti-
instituudi 1967. aastal. Ta on 
maalinud viimased 40 aastat. 
Enim köidab teda värvimaagia 
– värvide omavaheliste kõnelus-
te metafüüsika, mis võimaldab 
edastada puhtamaid vibratsioo-
ne ja minna nähtamatu ruumi sü-
gavustesse, nagu kunstnik oma 
loomingut ise kirjeldab.

Kristiina Kaasik on Konrad 
Mäe preemia ja Eesti Kunstni-
ke Liidu aastapreemia laureaat, 
tema tööd on jõudnud paljudes-
se maadesse. 

Piret riim

Kirikusse seiklema!
Koolilastel on terve nädala jooksul võimalik osaleda 
kirikuseiklustel randvere kirikus ja rohuneeme kabelis.

Seiklemise põhimõte on selles, et kirikuga tutvutakse erinevaid 
meeli kasutades: vaadates, kuulates, nuusutades, kompides... Näi-
teks mõõdame, mitme sammuga õnnestub kirikule ring peale teha, 
ja vaatame, mida kiriku ümbruses näeme. Kui kõrge on kirik ja 
kelle oma see on? Miks see üldse ehitati ning miks seal käiakse? 
Kui saab, helistame kella ka. 

Kiriku sees otsime eriliselt ilusaid, tähtsaid või küsimusi te-
kitavaid detaile ning leiame igaüks omale lemmikkoha kirikus. 
Katsetame, kuidas kirik kõlab, ja tutvume oreliga. Kuulame pü-
hakojas vaikust ja teeme kindlaks, kas selles kuuleb omi mõtteid. 
Otsime ka kiriku kõige suuremaid aardeid. 

Lisaks on Viimsi koolilastel võimalus osaleda matkapäeval, 
mille käigus külastatakse ränduripassiga Viimsi Vabakoguduse 
ning EELK Viimsi Püha Jakobi kirikut, RMK looduskeskust, 
Rannarahva Muuseumi ning Viimsi Vabaõhumuuseumi.

Titta hämäläinen

Muusikaline kosutus
Kodukirikute nädalal kuulete paljusid huvitavaid muu-
sikuid. 

8. septembril kell 18 mängib 
Randvere kirikus Randvere pa-
sunakoor, mis on asutatud märt-
sis 2011. Liikmeid on paarküm-
mend, aktiivselt osaletakse valla 
kultuurisündmustel. Dirigent on 
Kristjan Jurss. 

12. septembril kell 18 mängib 
Randvere kirikus Aivar Sõerd 
August Terkmanni meisterdatud 
orelil aastast 1912. 

Eri paiges saate kuulda ränd-
laulik Kirsti Malmit. Teda ise-
loomustab jõuline häälematerjal 
ning tundlik esituslaad. Südamli-
kud laulud on igapäevaelust Kõi-
gekõrgema kaitsva käe varjus.

13. septembril kell 20 esinevad Püha Jaakobi kirikus Reinaru 
Vennad ehk Samuel, Joel ja Daniel – kolm venda, muusikut ja 
laululoojat, kes on varem koos tegutsenud ansamblites Crux ja 
Flammo. Nende värske albumi ja kontserdi tuumikuks on akus-
tilised kitarrid, cajon, klahvpillid ja kolm lauluhäält. Vennalikku 
kõlapilti täiendavad Silvia Ilves tšellol ja Lauri Pihlak oboel.

Laupäevasel Rõõmupeol üles astuv Misjonikoor koondab 
umbes 40 rõõmsat noort või noore hingega inimest üle Eesti, kes 
kogunevad kord kuus, et harjutada kaasaegse helikeelega vaimu-
likke laule. Koori dirigent on Maarja Vardja. Alates koori asuta-
misest 1998. aastal on reisid viinud neid esinema Soome, Lätti, 
Saksamaale, Venemaale, USA-sse ja Kanadasse. Albumeid on 
kooril seitse.

Piret riim

rändlaulik Kristi malmi. Foto 
erakogu

OK

Pildil Kristiina Kaasiku maal 
“valguses” 2011. aastast. Foto 
erakogu

Tähendus sõnade taga
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Emmause Missa
2004. a sügisel hakati Tallinnas noorteõhtutel pidama 
missasid, mis erinevad tavalisest jumalateenistusest 
teistlaadse ülesehituse ja kaasaegse muusika poolest. 

2012. aasta sügisest on Emmause missa Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus iga kuu esimese pühapäeva õhtul kell 18.

Emmause missa motoks on lugu Luuka evangeeliumist, kus 
Jeesuse jüngrid käivad teed koos Jeesusega, kuid nad ei tunne 
Teda ära. Õhtumissa on koht, kuhu me igaüks oma teelt kokku 
tuleme, et kohtuda Temaga ja leida kosutust oma hingele. Siis 
saame jälle edasi minna ning ligimesi teenida.

Emmause missa oluliseks märksõnaks on dialoog, seda nii ju-
malateenistuses kui ka selle ettevalmistuses.  

7. septembri õhtul kell 18 alustame Emmause missaga ka 
Viimsi kirikute päevi, et kohtuda ja siis taas minna ning tutvuda 
ka kõigi teiste Viimsi pühakodadega.

mikk Leedjärv

Avatud leeritund
Leerikoolis jagatakse teadmisi kirikust ja uskumisest 
ning otsitakse vastuseid paljudele küsimustele. Üks 
küsimus on kindlasti: milleks mulle kirik?

Kiriku vajadus tuleb esile elu teatud hetkedel, kuid oma igapäe-
vaelus saame ju suurepäraselt hakkama ka ilma selleta. Või kas 
ikka saame? Igapäevase kiirustamise ja tegutsemise keskel tunne-
me kindlasti sageli, et sooviks hetkeks hoo maha võtta, leida rahu 
ja tunda sellest rõõmu. Kirik on paik, kus võime just seda rahu 
leida, mis meie päevades kipub nii habras olema. 

Avatud leeritunnis näete, millised on leeritunnid meie kogu-
duses. Vastuseid oma küsimustele saame seal aga otsida ühes-
koos. Kõigil, kel on huvi kiriku ja leerikooli vastu ning kes soo-
vivad ehk liituda ka sügisese leerikooliga, kuid kel on ka kahtlusi 
ja kõhklusi, on väga oodatud avatud leeritundi.

mikk Leedjärv

Kirikupäevade 
lõpetuseks toimub 
Rõõmupidu
Kirikupäevad kulmineeruvad laupäeval, 13. septembril 
kell 17.00 Püha Jaakobi kiriku aias, kus nädala jooksul 
toimunu võetakse kokku suurel rõõmupeol. 

Sõna saavad valla ja koguduste 
esindajad ning kirikupäevade 
patroon Tunne Kelam. Peakõne-
lejaks on Ilkka Puhakka. Muu-
sikas kannab suurimat vastutust 
just nendeks päevadeks kokku 
kutsutud ühendkoor, mille rida-
des on Tallinna Kaarli koguduse 
kontsertkoor (dirigent Raul Tal-
mar), Keila koguduse segakoor 
Miikael (dirigent Pille Metson), 
Pärnu oikumeeniline naiskoor 
(dirigent Ester Murrand), Hiiu-
maa kammerkoor (dirigent Kris-
tiina Harjak), Hageri koguduse 
kammerkoor Lambertus (diri-

gendid Sigrid Põld, Merle Liblik), ansambel Doxa Lääne-Nigula 
kogudusest (juhendaja Helle Reinaru), lauljaid Paide ja Türi ko-
gudustest (juhendaja Lea Püss) ning Misjonikoor (dirigent Maarja 
Vardja). 

Saateansambli koosseisu kuuluvad Maret Vihmann, Joosep 
Serva, Maris Lend, Inga Pogonina, Oliver Rõõmus ja Tommi 
Nikki ansambli juhina. Solistidena teevad kaasa Hanna-Liina 
Võsa, Joosep Serva, Mirjam Kivisild, Keiti Roosimägi, Tiina 
Seppel, Siret Reinaru ja Samuel Reinaru. 

Rõõmupeo eel kuuleme muusikat Randvere pasunakoorilt 
(dirigent Kristjan Jurss).

Olete südamest oodatud kuulama sõna ja muusikat ning kind-
lasti ise ka kaasa laulma!

Sigrid Põld

ilkka Puhakka. Foto erakogu

nii seda kohvi tehakse. 
Foto eeLK misjonikeskus

Maitske lõkkekohvi
eeLK misjonikeskusel valmis kevadisel käsitööpäeval 
taaskasutusrauast kokku keevitatud lõkkekohvimasin. 

Viimsilased on sellega juba tut-
vust teinud: masina esimene töö-
päev möödus nimelt Lubja mäel 
Viimsi külavanemate kokkutule-
kul aprilli lõpus. Edasi on kogu-
duste poolt lõkkekohvi ja -teega 
kostitatud nii Tammneeme talgu-
lisi kui ka Rohuneeme jaanikuli-
si. Kirikunädalal saab jooke ja 
mõnusat seltskonda nautida lõk-
kekohvipeatustel eri paigus, mil-

ledest osa on ajastatud päikesetõusu või -loojangu imetlemiseks.
Kirsti malmi

Pannkoogihommik 
ja 60+ lõunasöök
13. septembril saate proovida kahte viimsi vaba-
koguduse üritust, et neist siis soovi korral edaspidigi 
osa võtta: pannkoogihommikut ning 60+ lõunasööki.

Pannkoogihommik algab Rohuneeme tee 40 kell 10. Kuni 12.30-
ni on võimalik saada pannkooke erinevate täidistega. Sellised 
hommikud toimuvad siin regulaarselt mõned korrad kuus, et mõ-
nusasti kas üksi või perega midagi head põske pista. Kookide eest 
on võimalik tasuda annetusega vastavalt igaühe võimalusele. An-
netuse suurust ei jälgita – peaasi, et keegi ei jääks heast kõhutäiest 
ilma! Einestada saab nii toas kui ka õue kaetud laua taga. Ühtlasi 
saab siis uudistada, milline kirikumaja seestpoolt välja näeb.

Kell 12.30 algab järgmine üritus: 60+ lõunasöök. Siin saavad ea-
kamad kenasti kaetud laua taga pooleteise tunni jooksul omavanuste 
seltsis lõunat süüa ja jagada killukesi olevikust ning minevikust. 

Tere tulemast nüüd ja edaspidi! Üritused on avatud kõigile 
ning mõeldud nii, et igaüks võiks end hästi tunda.

raido Oras

OK
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Tunne ja mari-ann Kelami 
elus on nende kodu-
kirikud lapsepõlvest 
peale tähtsat rolli män-
ginud. 

Mari-Ann sündis pärast II maa-
ilmasõda Saksamaal põgenike-
laagris, kust pere edasi USA-
sse siirdus. Vabasse maailma 
polnud oodatud igaüks, enne 
uuriti põhjalikult, kus kavat-
setakse tööle asuda, milline on 
tervis ja maailmavaade. 

“Eesti pagulastele tuli siis 
appi ameerika luterlik kirik, 
otsides ettevõtjaid, kes oleksid 
nõus eestlasi tööle palkama. 
Töökohta sõitmiseks laenati 
raha, hiljem tuli see tagasi maks-
ta,” meenutab kunagine põgenik 
Mari-Ann. “Vanemate esimeses 
töökohas püüti uustulnukaile al-
gul selgeks teha, et Ameerikas 
töötatakse puhkepäevadeta. Just 
kiriku kaudu tekkinud tutvuste 
kaudu selgus, et see nii ei ole 
ning pühapäeviti käiakse ikka 
kirikus. Peagi leiti ka parem töö-
koht...”

Tunne jaoks oli kirik aga 
lausa kodus olemas: ema oli ki-
rikumuusik, isa vabakoguduse 
ja hiljem luteri vaimulik, kes 
tegeles noortemisjoniga ning 
esindas Eestis rahvusvahelist 
misjoniorganisatsiooni. Väike 
Tunne kuulis külla tulnud tädi-
delt-onudelt tihti, et küllap kas-
vab temastki jutlustaja. “Minus 
tekitas see protesti: ma pole isa 
koopia, tahan oma tuleviku üle 
ise otsustada. Olulise mõjuga 
oli mulle isa lähedane sõber, 
legendaarne pastor Harri Haa-
mer, kel oli selja taga kaheksa 
aastat sunnitööd. Väga veenev 
oli tema kinnitus, et ka kõige 
äärmuslikemates ja ebainimli-
kemates tingimustes on võima-
lik oma põhimõtetele ja väär-
tustele truuks jääda ning neid 
kasutada.”

Kirik annab verti-
kaalse mõõtme
Kelamite abielupaar käib püha-
päeviti jumalateenistusel kodu-
kirikus Püha Jaakobi kogudu-
ses, kuid nad külastavad ka Tal-
linna kirikuid ja Vello Salo pee-
tavaid missasid Pirita kloostris. 
Välisreisidel uuritakse juba ho-
telli saabudes, kus ja millal ju-
malateenistused toimuvad. “Vä-
ga vahva on vaadata, kuidas 
kuskil neid tehakse, ja eriti tore 
on näha rõõmustavaid ja Juma-
lat kiitvaid inimesi tulvil kiri-
kuid,” kinnitab Mari-Ann. 

Kaasa täpsustab: “Ka kato-
liku kirik on väga omane, sest 
missa struktuur on teada ja kaa-
sa saad elada igal juhul, üks-
kõik, kas kuuled teksti portuga-
li, itaalia või prantsuse keeles.” 

Juba Tunne lapsepõlveko-
du oli avatud erinevate usutun-
nistustega kristlastele. Palju 
reisinud poliitik oskab hinna-
ta Eesti Kirikute Nõukogu, 
kõigis riikides sellist kirikute 
liitjat ju pole: „Ühise töö käi-
gus kaovad eelarvamused ja 
selgub, et iga kirik on kellegi 

Kirik on kodu osa

jaoks vajalik. Ükski kirik pole 
tähtsusetu!” 

Mari-Ann hindab lähenevat 
Viimsi kirikute nädalat sellepä-
rast, et kõigil on siis võimalik 
avastada, kui palju on meie 
poolsaarel erinevaid pühakoda-
sid. Mis siis, et neis kõigis pide-
valt jumalateenistusi ei peeta. 

Tunne hinnangul peaks ki-
rik kuuluma lausa kodu mõiste 
sisse: “Vanasti oli igal kihel-
konnal oma kirik – vaimne, 
aga ka kultuuriline ja sotsiaalne 
keskus –, sest pärast teenistust 
suhtles rahvas ju edasi. Kirik 
annab inimelule vertikaalse 
mõõtme, mis eristub igapäe-
vasest horisontaaltasandist sel-
lega, et püüab elu mõtestada 
ja vastata küsimustele: milleks 
me elame, kust tuleme, kuhu 
läheme, mis on meie vastutus 
ja elu eesmärk. Kõige sellise 
meeldetuletamine pole mingi 
eksklusiivsus üksikutele, vaid 
see vastab iga inimese sügava-
matele vajadustele. Keset asu-
lat kerkiv kirikutorn on märk 
sellest, et inimene ei ela ainult 
leivast. Meid elustab vaim, mis 
toitub armastusest, hoolivusest, 
solidaarsusest, tänulikkusest ja 
imetlusest kõige loodu vastu. 
Terviklikult saame elu mõtesta-
da just kiriku kaudu!”

igal pühapäeval 
kirikusse
“Püüd pühapäeva hommikuti 
kirikut vältides elu mugava-
maks teha meid tegelikult ei 
tugevda, see ei aita ka muresid 
lahendada. Mida lihtsamaks 
inimene kõike enda jaoks teha 
püüab, seda rohkem ta elukva-
liteedis hoopis kaotab. Rutiin, 
et pühapäeval minnakse kiri-
kusse, on meid palju aidanud. 
Kuigi võib ju tunduda, et täna 
pole selleks meeleolu... Ka 
näiteks Tšaikovski ei lootnud, 
et inspiratsioon ise peale tuleb, 
vaid tal oli iga päev kindel aeg 
komponeerimiseks. Komponee-
rides tuli ka inspiratsioon.”

Mari-Ann toob sarnaseks 
näiteks Rohuneeme kabeli al-
tarimaali autori Andres Toltsi, 
kel oli samuti tavaks maalida 
iga päev. Kirikuskäimist ei pea 
võtma raske ülesandena: “Tu-
lemusi tekib, kui natukenegi 
vaeva näha. Näiteks leerikur-
sus on hea, et avada inimeste 

meeli ära tundma, millist abi 
kirikust saab ja kuidas oma-
korda teisi selle kaudu aidata 
– need asjad käivad koos.” 

Mari-Ann mäletab, kuidas 
ta teismelisena otsustas piibli 
läbi lugeda, ilma et oleks kui-
gi palju eelteadmisi omanud. 
Kaugele ta sellega ei jõudnud... 
Siiamaani on ta tänulik Tunne-
le, kes kinkis talle C.S. Lewise 
raamatu “Lihtsalt kristlus”, mis 
kõnetas veel küpsemas easki. 
Mari-Ann arvab end väga tõsi-
selt võtvat Jeesuse kõige tähtsa-
mat käsku: armasta Jumalat ja 
ligimest nagu iseennast. “See 
ongi parema elu võti: sa näiteks 
ei vihasta pidevalt kellegi pea-
le, vaid hoopis mõtled, milles 
on probleem ja palvetad pare-
ma olukorra eest. Halvad mõt-
ted rikuvad nii palju ära. Olen 
väga palju abi saanud sellest, et 
ma veidi palvetada oskan...”

inimõiguste alus 
kristlusest
Tunne Kelam on kogenud nii 
Eestis kui ka mujal Euroopas, 
et inimene kannatab kõikjal 
vaikset ängi, töö- ja peresuhted 
on pahatihti segamini: “Pole, 
mis annaks elule sihi, kohus-
taks millekski, paneks inim-
suhted paika. Austa oma isa ja 
ema, hoolitse oma laste eest, 
väärtusta sinule kingitud ainu-
laadset elu, ole ligimese vastu 
heasoovlik – need põhimõtted, 
mis on ka kaasaegsete inimõi-
guste alus, on ju pärit kristlu-
sest. Religioonidest on ainult 
kristluses iga inimene ainulaad-
ne Jumala looming, väärtuslik 
indiviid, keda ei saa nullide li-
samisega paljundada, käsitleda 
massi või hulkadena, kelledest 
osal polegi ehk õigusi.”

Usuõpetus koolides aitaks 
Tunne meelest esitada lastel 
elu aluste kohta tähtsaid küsi-
musi, sest ka eetilised väärtu-
sed leitakse lõppkokkuvõttes 
ju religiooni kaudu: “Vanemad 
ütlevad, et peaksin olema hea 
laps. Aga miks, kui lähipers-
pektiivis paistab kasulik hoopis 
teisiti? Paavst Benedictus XVI 
on kirjeldanud meie aega kui 
relativismi diktatuuri, mil iga-
üks teeb seda, mis talle meel-
dib, formaalsed seadusetõkked 
ületatakse osavalt. Religiooni-
õpetus tagaks selle, et saame õi-

gel ajal teada meie elu põhilised 
liiklusreeglid nagu näiteks küm-
me käsku, mis Kõigekõrgem on 
inimesele seadnud. Inimene on 
ju sisemise nõrkusega, mis väl-
jendub tuntud tõdemuses: püüd-
sin parimat, aga välja tuli nagu 
alati. Ise arvame, et heast tahtest 
piisab ja nõrkusi meil polegi! 
Seda ärasalatud kalduvust hal-
vale nimetab kirik pärispatuks. 
Kui me sellest teadlikuks saame, 
aitab see meil end realistlikult 
hinnata ja nõrkusi tasakaalusta-
da, igapäevaelus on see ülitähtis. 
Ei tasu arvata, nagu oleks kirik 
elukauge või üksnes pühapäeva-
ne luksuskaup!”  

Kristlus euroopas
Euroopa on selle parlamen-
di liikme hinnangul kaotanud 
oma järjepidevuse, olles muu-
tumas tarbimis- ja meelelahu-
tusühiskonnaks: “Kristlust tu-
leb Euroopas uuesti tutvusta-
da. Katoliku preestreid tuleb 
Euroopasse nii Aasiast, Aafri-
kast kui ka Lõuna-Ameerikast. 
Näiteks kasvõi Pirita nunnad 
on tulnud meid aitama küll In-
diast, küll Mehhikost...”

Tunne toob näiteid kristlas-
te kokkuhoidmisest Brüsselis 
ja Strasbourgis: „Juba paarteist 
aastat toimub detsembri algu-
ses Euroopa Parlamendi pal-
vushommikusöök mitmesaja 
inimese osavõtul, kus kõnele-
jaiks on olnud näiteks Euroopa 
president Van Rompuy, kaks 
parlamendi presidenti, Hollan-
di peaminister... 

Strasbourgis koguneb kord 
kuus täisistungite ajal kolmapäe-
va hommikul kell 8 parlamendi-
liikmete palvusgrupp. Saame 
oma käsutusse osa restoranist, 
mille eest peame loomulikult 
maksma. Keegi on piibli alusel 
ette valmistanud teema, millest 
vestleme. Siis küsime, mille eest 
oleks vaja palvetada: kes on mi-
nemas kuhugi missioonile, kel-
lel on probleeme peres, mis on 
aktuaalne maailma olukorras... 
Lõpetame ühise meieisapalve-
ga igaüks omas keeles. Nii saab 
mõõta selle palve pikkust eri 
keeltes: viimastena lõpetavad 
tavaliselt soomlased. Brüsselis 
kogunetakse samuti, aga teises 
vormis. Kosutav on osaleda näi-
teks katoliku  missal EL peakor-
teri meditatsiooniruumis.” 

Mari-Ann tunneb uhkust, 
et ühel Euroopa parlamendi 
palvushommikusöökidest võe-
ti väga hästi vastu viimsilase 
Dave Bentoni esinemine.

Tunne väitel tegelevad 
Strasbourgis saadikutega juba 
mõniteist aastat vabatahtlikud 
nõustajad: “Üks inglise abi-
elupaar hoolitseb nii neli kor-
da aastas koguneva Euroopa 
Nõukogu assamblee eest kui 
ka Euroopa Parlamendi eest, 
mis käib koos kord kuus. Nad 
hoiavad inimestega kontakti ja 
nõustavad soovijaid vaimuli-
kult. Kõik see annab igapäeva-
tööle avarama mõõtme, vaim-
se värskuse ja optimismi!”   

Piret riim

mari-ann ja Tunne Kelam tänavusel taasiseseisvumispäeval Jaani 
kirikus. Foto erakogu

Igal pühapäeval 
kodukirikusse
Leppneemes sündinud, aga randveresse abiellu-
nud Linda vahuril (81) on kodukirikusse pool kilo-
meetrit. Selle tee käib ta maha igal pühapäeval. 

Viimasel ajal on Lindal toeks 
käimiskepid, sest selg peale 
libedaga kukkumist teisiti 
tulla ei luba. Pimedaga käib 
ühes ka taskulamp, aga muud 
abi Linda kohalejõudmiseks 
ei soovi.

“Kord, kui vihma hirm-
sasti sadama hakkas, tuli poeg 
mulle järele,” meenutab ta. 
Noorem poeg abistab majapi-
damises, vanem poeg ja tütar 
puhkavad siinsamas Randvere 
kirikaias, kus on ka abikaasa

ja ema. Isa kaotas Linda sõjas. Õdedest üks suri noorelt, aga 
teine on siiani alles. Linda meelest on suur Jumala arm, et ta 
poeg kunagi autoõnnetusest taastus. Oma lähedastega hüvasti 
jättes on ta aga ikka tundnud Kõigekõrgema tuge.

Ilma kirikuta Linda elu ette kujutada ei oska, ta on kiri-
kus käinud väikesest peale.

“Panen õhtuti käed risti ja palun. Ju Jumal kuuleb – 
kuidas ma muidu nii kaua elanud olen! Ma ei kurda mil-
legi üle: olen eluaeg tööd teinud, saan pensioni ja puudust 
pole. Elukoht on ilus, mere ääres. Tervist on antud: hädasid 
küll tuleb, aga need lähevad mööda. Vaenlasi mul ei ole – 
öeldakse, et peab teiste vastu hea olema, siis on ka teised 
sinu vastu head! Tore on sedasi elada, kuni Jumal on elu 
andnud,” kinnitab Linda.

Lindale meeldivad Randvere kirikus käivad inimesed. 
Küll imestab ta, miks neid vähevõitu on: “Maju on ümb-
ruskonnas ju küll ja tore on, kui sul on sõbrad! Milleks 
üksi kodus istuda? Käin kirikus ja palun Jumalat – see an-
nab mulle jõudu!” 

Piret riim

Kuidas püsida 
terve?
Laupäeval, 13. septembril algusega kell 14.30 
räägime rannarahva muuseumis tervislikust 
toitumisest.

Külas on Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent 
Raul Mardi, kelle erialad on kardioloogia ja ennetuslik ter-
visekasvatus. 

Meie tervist mõjutavad eluviisid, väliskeskkond ning 
pärilikkus. Lõviosas sõltub iga inimese tervis siiski asja-
osalisest endast, tema tervisealastest teadmistest ja soovist 
neid teadmisi igapäevaelus rakendada. Ligi 50% meie ter-
visest tuleneb eluviisist, sh toitumine ja liikumine. Seega: 
ehkki söömine olevat ainus toitev tegevus, ära ela selleks, 
et süüa, vaid söö selleks, et elada!

Parim ravi ükskõik millisele haigusele on ennetami-
ne. Igal haigusel on oma ohutegurid, mida on vaja teada, 
kõrvaldada või nende mõjusfäärist väljuda. Lisagem elule 
aastaid ja aastatele tervist!

raul mardi

Linda vahur. Foto urmas 
Kiviselg

Foorum “Kirik keset küla”
Laupäeval, 13. septembril kell 10.00–14.00 toimub ran-
narahva muuseumis foorum ”Kirik keset küla”.

Käsitleme kodukiriku ja kohaliku kogukonna suhtluse võt-
meteemasid, avades neid nii külade, valla, kiriku kui ka üksik-
isiku vaatepunktist. 

Teiste hulgas peavad ettekande Viimsi vallavanem And-
res Kaarmann, Viimsi elanikust EELK Nõmme Rahu koguduse 
õpetaja ja usuteaduste Instituudi rektor Ove Sander, Randvere 
koguduse juhatuse esimees Urmas Kiviselg ja Agape Euroopa 
misjonijuht Markku Happonen. Aega võetakse küsimusteks ja 
kommentaarideks.

Foorum on avatud kõikidele koostöö arendamisest huvita-
tutele ja osavõtt on tasuta. Keha saab kinnitada kohvilauas, 
sooja toitu saab osta pärast foorumit.

OK
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10. septembril on viimsi 
huvikeskuses muusikali 
“aken vastu päikest“ 
avalik esietendus. algu-
pärandit tutvustavad 
viimsi harrastusteatri juht 
ja muusika autor Kalle 
erm, lavastaja Krista 
arbet ja laulusõnade 
autor Kirsi rannaste. 

Uus muusikal on pühendatud 
kõigile Eestimaa kultuuritöö-
tajatele ja meid tänagi kõne-
tav lugu toob kohe meelde 
kolhoosiaja: lavastuse alguses 
saabub Valvere kolhoosi tööle 
uus kultuurimaja juhataja. 

Muusika autor Kalle Erm: 
“Aastate jooksul on minult aeg-
ajalt ikka küsitud, et miks ma 
ometi ise taas Viimsi Harrastus-
teatri muusikalitrupile uut oma-
loomingulist muusikali ei tee? 
Põiklesin siis vastusest kõrvale, 
kuid eks peas istus mõte: pole 
põhjust! Uus muusikal tähen-
dab ju väga suurt loomingulist 
ja projektijuhina ka finantsilist 
vastutust. Samas ma naudin 
kogu pikka ettevalmistuspe-
rioodi ja lavastusprotsessi, kuid 
etenduste ajal tegelen  tavaliselt 
juba uue muusikaliprojektiga.

Muusikali “Aken vastu päi-
kest“ puhul oli mul tegutsemi-
seks olemas väga isiklik põh-
jus, just sellest ammutasin teo-
tahet ning sellest tulenes ka 
kõik järgnev.

Dramaturgilise aluse ot-
singuid alustasin kaks aas-
tat tagasi oktoobrikuus. Pool 
aastat uurisin andmebaase, 
küsisin nõu, palusin abi ning 
soovitusi. Mul oli kinnisidee, 
et omaloomingulise muusikali 
alusteoseks peab olema min-
gi tore komöödia, mida ei ole 
muusikalise loona seni mitte 
kusagil maailmas lavastatud, 
kus on 4–6 peategelast ja kõr-
valosadesse saaks kaasata kõi-
ki praeguseid lauljaid ja näitle-
jaid. Kui midagi juba teha, siis 
ikka täiega! 

Möödusid kuud, aga sobi-
vat teost ma ei leidnud. Olin 
lootust kaotamas, mitmel kor-

ral otsustasin ponnistustest loo-
buda. Siis meenus mulle aga 
üks raamat, mida olin lugenud 
1980ndatel kas vene sõjaväes 
teenides või töötades endises 
S. M. Kirovi nim. Näidiskalu-
rikolhoosis Prangli saarel klubi 
juhatajana. Ma ei mäletanud 
teose autorit ega pealkirja, 
meenusid hoopis mingid väi-
kesed seigad. Hetkega oli mul 
aga otsinguhasart laes. Tänu 
Eesti Rahvusraamatukogu hu-
manitaarteaduste saali infospet-
sialisti Inge Kullamaa profes-
sionaalsele abile ja tihedale 
täpsustavale meilivahetusele 
leidsimegi lõpuks üles Ardi 
Liivese romaani “Aken vastu 

päikest”, mis ongi meie juube-
limuusikali lähteallikaks. 

Ettevalmistus- ja lavastus-
protsessis on olnud palju rõõ-
mustavat, kuid oli ka mõnin-
gaid tagasilööke.  

Märtsikuu alguses teatas 
ootamatult enda kõrvalejäämi-
sest esimene lavastaja. Muusi-
kali uueks lavastajaks kaasasin 
suurte kogemustega Krista Ar-
beti. Muusikali praegune ko-
reograaf Krista Kõster on lausa 
kolmas. Suurt segadust tekita-
sid veel meesosatäitjate vahetu-
sed. Õnneks soosib elu tasakaa-
lu ja paljud algsed tagasilöögid 
võivad hiljem kujuneda isegi 
õnnistuseks.

Olen väga tänulik kogu la-
vatiimile lühikese ent väga in-
tensiivse prooviperioodi eest, 
topeltkoormust kandvale Kris-
tel Pedakule peaosatäitjana 
vastutusrikka ja tekstimahuka 
Tuule rolli loomise eest, Viim-
si Huvikeskuse rahvamuusi-
kutele, meie noortele näitle-
jatele-pillimeestele, paljudele 
muusikaliprojekti toetajatele ja 
kolleegidele. 

Tänu EAS-i omaalgatuse 
programmist saadud toetusele 
uuendasime huvikeskuse saalis 
aasta alguses kõik lavaaksid, 
horisondikangad ja sofitid.”

Lavastaja Krista Arbet: 
“Alles hiljuti joobusime laulu- 
ja tantsupeo helisevast ülevu-
sest. Meie kultuuritraditsioon, 

mis toetas rahvuse sündi ja pü-
simajäämist, rõõmustab südant 
ja hinge.

Mis aga toimub kultuuri-
majades pidudevahelistel aas-
tatel? Kas kultuuritraditsioon 
on tänaseks muutunud üksnes 
kultuuriprojektiks? Oluline on 
mõista erinevust arengulise 
järjepidevuse ja projektipõhi-
se kultuurikäsitluse olemuses, 
millest tulenevalt kujuneb 
omakorda igapäevane kultuu-
ritöö.

See lavalugu vaatab tagasi 
Eesti Vabariigi taasiseseisvu-
mise-eelsesse aastakümnesse. 
Tegevuse keskmeks on ühe 
väikese küla kultuurimaja ning 
sinna direktoriks suunatud 
noore kultuuritöötaja ja koha-
liku külakogukonna omava-
helised suhted. Loomulikult 
on ka armastus, mis elus on ju 
kõige tähtsam. Kindel koht on 
vastutusel, vastutusel ka kõige 
hullemate tegude eest. Tänane 
vaataja leiab sellest loost kind-
lasti naeru, vast ka mõtlemist 
ja võib-olla pisaraid.”

Laulusõnade autor Kirsi 
Rannaste: “Põhjuseid, miks ma 
nõusse jäin, kui Kalle Erm tel-
lis, et ma mõnele meloodiale 
tema muusikalis sõnad look-
sin, on tegelikult mitu. Meie 
koostöö algus ulatub tosina aasta 
taha, kui ma tõlkisin Viimsi Hu-
vikeskuses tegutsenud “What?-
Theatre?” trupi jaoks eesti keel-

de “Charlie Browni” muusikali 
libreto, paariaastaste vahedega 
olen osalenud ka järgmistes 
projektides. Tunnen natuke 
nooti ja Viimsi harrastusteatris 
rahvast. Idee teha täiskasva-
nutega, kes armastavad teatrit, 
näitlemist ja laulmist, muusika-
liprojekte on mulle südamelä-
hedane. Lisapõhjuseks oli Ardi 
Liives, mõnda tema raamatut 
olen lugenud ja filmi “Viini 
postmark” on ju  kõik näinud. 
Ka muusikali tegevuse ajastu 
iseenesest ei ole mulle võõras, 
kuigi kultuurimajade ja nende 
siseeluga ei ole ma lähedalt 
kokku puutunud. 

Esimest korda muusikali 
libretot lugedes olin küll veidi 
üllatunud – tegu pole ju muusi-
kaližanrile nii omase õnneliku 
lõpuga looga, kuid laulusõ-
nade loomiseks andis libreto 
mulle märksõnad kätte. Enne 
aga otsisin välja kõik oma va-
nad laulikud ning “lugesin  end 
ajastusse sisse”. Muusikal ku-
jutab küll kolhoosiaega, kuid 
noored olid noored ka sel ajal 
ning probleemid ja dilemmad, 
mis nende eest seisavad ning 
mis lahendust või valikute te-
gemist nõuavad, on ajatud.”

Piletid 5 €/3 € on müügil 
Piletilevis ja enne etenduse al-
gust kohapeal. Olete palutud ja 
oodatud etendustele!

vT

alustama peab Jukuna. 
aga millal siis täpsemalt?

Meie muusikakool on tegutse-
nud juba üle 10 aasta. Oleme 
kogenud, et lapsed, kes alus-
tasid beebidena, on tänaseks 
jõudnud väga heale tasemele, 
saanud esimesi võite rahvus-
vahelistel ja kodustel konkurs-
sidel. Nad on küpsemad, tasa-

Viimsis esietendub algupärane muusikal

kaalukamad ja tundelisemad. 
Nad on õppinud tööd tegema. 
Nad on sisenenud imelisse 
muusikamaailma ja naudivad 
seda.

Alustamise aeg on küll 
vanemate otsustada, kuid või-
malikult varase alguse tähtsust 
kinnitavad ka tähtede elulood 
ja kasvatusteaduse kogemu-
sed. Muusikas ei kehti ütlemi-

ne, et kunagi pole hilja. Mina 
istusin ema soovil klaveri taha 
5-aastasena. Ja olen tänaseni 
muusikas.

Meie kooli võetakse vastu 
kõik. Ka need, kes enda arva-
tes viisi ei pea. Musikaalsus 
on arendatav. Meil on etteval-
mistusrühmad ja kontsertrüh-
mad. Esimestesse tuleb ennast 
ainult registreerida, kontsert-

rühma puhul on vajalik ette-
laulmine. Meil on beebikool, 
eelkooliealiste, mudilaste, las-
te ja lastevanematest koostatud 
kammerkoor. Tegelikult oleme 
avatud igale eale. Lauljatele on 
meie muusikakoolis lisandu-
nud pillimäng. Kõige rohkem 
on õpilasi klaveri ja kitarri eri-
alal, kuid õppida saab ka viiu-
lit, tšellot, flööti ja vajadusel 

kõiki pille. Meil on tunnusta-
tud, enamasti magistrikraadiga 
õpetajad.

Tunnid toimuvad Pirita 
Vaba Aja Keskuses (Merivälja 
tee 3) ja Viimsi Koolis (Rand-
vere tee 18). Õppekavad on lit-
sentseeritud haridus- ja teadus-
ministeeriumis ning õppemaks 
kuulub tulumaksusoodustuse 
alla.

Kes laulab lapsena, laulab eluaeg…
Tuntud kasvatusteadlane 

Tõnu Ots on meie kodulehekül-
jel (www. mariel.ee) kirjutanud: 
“Laps peab laulma, oskab või ei; 
on tal häält või pole tal seda. Lau-
le kuulates õpib laps teise hääle-
toonis ära tundma headust ning 
ise lauldes sama väljendama.”

Egas muud, kui lapsed laul-
ma ja pilli mängima!

maire eliste

Lavastuses tegutsevad valevere kolhoosi kultuurimajas nii küla-
kapell kui ka noortebänd. Külakapelli proovis on oma pillipartiisid 
harjutamas viimsi huvikeskuse rahvamuusikud Kalle erm,Tiiu Sarv, 
august Sarap, anne vahemäe, margit Treimann, Lea Langeproon ja 
Lilian Küttis. Foto viimsi harrastusteater

OK
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Põnnid ja isad 
koos võimlema!

Kogenud juhendaja VELLO VAHERI
arendavad treeningud nüüd ka Viimsis.

Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

PüHAPäEVITI 
kell 10.00 3 kuu kuni 1,5 aastased

kell 11.00 1,5 kuni 5 aastased

Lisainfo: www.huvikeskus.ee. 
www.tsirkusekool.ee

Juhendaja Vello Vaher 5100 537, 
vello.vaher@gmail.com

Pilates Plussi esimene 
hooaeg tõestas, kui 
oluline on leida aega, et 
regulaarselt võimelda ja 
lihaseid tugevdada. 

Treenerina on mul hea meel 
kõigi harrastajate üle, kes said 
leevendust või vabanesid pi-
kalt kimbutanud selja- ja õla-
vöötmevaevustest. Need kim-
butavad eriti istuva eluviisiga 
inimesi. Rõõmu teevad kõik 
inimesed, kes peavad tähtsaks 
igapäevast vaimset ja füüsilist 
heaolu ning kellele treening on 
mõnusaks elustiili osaks.

Mille poolest erineb Pilates 
Pluss tavatreeningutest? Pluss 

Pühapäeviti jätkub viimsi 
huvikeskuses väikelaste 
võimlemine vello vaheri 
juhendamisel.

Beebivõimlemises osalevad ka-
he kuu kuni ühe aasta vanu-
sed, vanemas rühmas aga kuni 

viieaastased lapsed. Mõned 
emmed käivad ka ja tegelikult 
saavad nemad pisikestega ise-
gi paremini hakkama. Kuna 
suuremate lastega läheb em-
medel siiski raskeks, soovitab 
Vello Vaher kohe alguses issi-
dele trikid selgeks õpetada. 

Tantsutreeningud 
huvikeskuses
Tule avasta enda jaoks heels ja Contemporary jazz!

Tantsutreeninguisse on odatud nii koolinoored kui ka täis-
kasvanud. Sel hooajal keskendume kord nädalas füüsisele, 
tehes lihasharjutusi ja venitusi, sama nädala teisel treenin-
gul aga õpime tantsukava.

Treeningud on huvikeskuse treeningsaalis esmaspäeviti 
ja kolmapäeviti algusega kell 19.30 (Heels) ja 20.30 (Contem-
porary jazz). Huvikeskuses olen tantsutreeninguid juhendanud 
kaks aastat, Heels-tantsustiil lisandus eelmisel aastal. Contem-
porary jazz tantsugrupiga käisime eelmisel hooajal Koolitant-
sul, tahame seal taas osaleda. Mõlema stiiliga oleme esinenud 
huvikeskuse üritustel, meil on filmitud oma esimene tantsuvi-
deo. Esimene treening on kõigile huvilistele tasuta! 

Lisainfo www.huvikeskus.ee või e-post annairene.
michelson@gmail.com või tel 5900 5939.

anna irene michelson 

märgib seda, et treeningtund 
on tõhusam ja mitmekülgsem 
ehk Pilatese põhiprogrammile 
on lisatud harjutusi füsioteraa-
piast, seljaprobleemide korral 
on see osutunud väga tõhu-
saks. Tunni alguses kasutan 
veel hiina meetodit, mis aitab 
kehal ja meeltel ärgata ning 
järk-järgult treeninguks ette 
valmistuda. Tunni lõpus tuleb 
õigesti lõdvestudes keha ja 
meeled füüsilisest pingutusest 
ka sujuvalt välja tuua. 

Üks treening kestab kokku 
tund ja 15 minutit.

Kirjeldan näitena ühte tree-
ningtundi. “Äratame” keha hii-
na meetodiga ehk patsutame 

kätega end pealaest jalgadeni, 
sh mudime punkte, et vabasta-
da keha energiablokeeringutest. 
Soojendusharjutused.  Pilatese 
programmi põhi- ja vahehar-
jutused (hiljem kasutame ka 
kummilinte, hantleid, võimle-
miskeppe). Füsioteraapiaharju-
tused Pilatese “võtmes”. Põhja-
lik lihaste venitamine.

Treeningu lõpetame jooga-
pärase täieliku keha ja meelte 
lõdvestamisega: oleme selili, 
silmad suletud ning vabastame 
järk-järgult kõik pinged, alus-
tades varvastest ja lõpetades 
peaga. 

Iga kuu lõpeb tervisenäda-
laga. Näiteks stimuleerime siis 

organite tööd hiina meetodit 
kasutades. Teeme harjutusi ja 
hingame, et maandada stressi 
ja ärevust, magada paremini. 

Hommikused ja õhtused 
treeningud algavad 2. sep-
tembril Viimsi Huvikeskuses 
(Nelgi tee 1) ja 8. septembril 
uudisena ka Randvere Noorte-
keskuses (Kibuvitsa tee 1). 

NB! Kõikidele uutele har-
rastajatele on esimene treening 
septembrikuu jooksul tasuta! 
Lisainfo ja registreerumine: 
www.pilatespluss.ee, terje@
pilatespluss.ee.

Tere tulemast treeningusse!
Terje vaino

tervisejuht ja Pilatese treener

hetk tantsukavast. Foto viimsi huvikeskus

Pilates Pluss alustab 
uut hooaega

Kõigepealt tehakse võim-
lemismatil soojendusharjutusi, 
seejärel on akrobaatiline osa, 
kus lapsevanemad hüpitavad, 
riputavad ja tõstavad lapsi, ning 
lõpetuseks on taas lihtsamad 
harjutused, kus lapsevanem on 
selili ja laps kätel või jalgadel. 

Harjutused arendavad jõu-
du, painduvust, tasakaalu, vas-
tupidavust, julgust. Võrreldes 
treenimata lastega on trennis 
käinud lapsed enesekindlamad 
ja paremas vormis.

Laste võimlustrenn

Isad lastega võimlema

OK
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TULE TUTVU         
VIIMSI HUVIKESKUSE 

HUVIRINGIDEGA!
Septembris kõigile uutele huvilistele 

esimene tund TASUTA!
Lisainfo: www.huvikeskus.ee, www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus 

NB! Pakkumine ei kehti Kundalini jooga tundides

inglise keelt ja kultuuri 
õpetav bumble erahuvi-
kool alustab teist õppe-
aastat.

Idee luua oma erahuvikool sai 
alguse kahe üliõpilase armas-
tusest õpetamise, inglise keele 
ja Suurbritannia kultuuri vastu. 
Tihtipeale öeldakse, et keel on 
kultuuri kandja. Uut keelt õppi-
ma asudes tutvutakse põgusalt 
ka kultuuriga. Eesti koolide 
algklassides õpetatakse kultuu-
ri tihti pinnapealselt. Usume, et 
kui lapsed teavad kultuuritausta 
paremini kui põgusalt, tekitab 
see neis suurema huvi õppida 
inglise keelt. 

Bumble Erahuvikooli õppe-
kava koostades oleme kultuuri 
ja keelt hoolega lõiminud. 

Pakume oma tundides 
võõrkeeleõppe suulist eelkur-
sust, mis tähendab, et teadmi-
si omandatakse läbi kõne ja 
kuulmise, tegevuste ja isikliku 
kogemuse. Kasutame keeleõp-
pes mänge, huvitavaid tööleh-
ti, laulmist, käelisi tegevusi ja 
maitseme ka traditsioonilisi 
Suurbritannia toite.

Oma õppekava tähtsaks 
osaks peame CLIL-metoodikat 
(Content Language Integrated 

Learning), mis tähendab eri-
nevate õppeteemade läbimist 
inglise keeles. Laps saab uusi 
teadmisi ja samal ajal oman-
dab inglise keele.

abiks nutivahendid
Tehnika areng puudutab kõiki. 
Ülikoolis käies tajusime arvu-
ti ning tahvelarvuti plusse ja 
miinuseid õppimisel. Lastel 
on tohutu huvi tahvelarvutite 
vastu, patt oleks see õppides 
kasutamata jätta. Seega kasu-
tame õppevahendina ka tah-
velarvuteid: näiteks uut sõna-
vara omandades, grammatikat 

ja sõnavara korrates ja kinnis-
tades ning kultuuri kogedes. 
Mängulised programmid on 
kirjutatud spetsiaalselt meie 
huvikoolile ja tunnis kasutame 
nutivahendeid kuni 15 minutit.  
Kartust, et laps tunnis ainult 
tahvelarvutiga tahabki tegele-
da, ei teki. Peale esimest õp-
peaastat saime tagasisidet õpi-
lastelt, et neile küll meeldisid 
tahvelarvutid meie tundides, 
aga teised tegevused seal kõr-
val olid veelgi huvitavamad. 

Eelmisel õppaastal korral-
dasime tunde 1.–3. klassi laste-
le Viimsi Huvikeskuses, Püünsi 

koolis, Randvere koolis ning 
mitmes Tallinna koolis. Piisava 
huvi korral soovime ka tuleval 
õppeaastal jätkata oma ringide 
tegevustega samades koolides, 
kuid silmapiiril on ka uusi koh-
ti. Uuel õppeaastal alustame 
Viimsi Huvikeskuses mängu-
lise inglise keele ja kultuuri 
huviringiga lastele vanuses 
4–6 eluaastat. Suviti korraldab 
Bumble Erahuvikool linnalaag-
reid, et õppeaasta jooksul õpi-
tu meelest ei läheks ning uued 
teadmised saamata ei jääks. 

Bumble Erahuvikool peab 
tähtsaks ka meie enda kultuuri ja 
traditsioone. Uue ettevõtmisena 
alustame nüüd Tallinna koolides 
laste mängu- ja tantsuringiga, 
kus õpetame uusi ja vanu rah-
vatantse ning seltskonnamänge. 
Tutvutakse ka esivanemate tra-
ditsioonide ning tähtpäevadega, 
mis hakkavad unustuse hõlma 
vajuma. Kui on piisavalt huvi-
lisi, siis võime sellise huviringi 
avada ka Viimsi vallas. 

Loodame, et inglise keel ja 
kultuur on lastele sama paelu-
vad kui meile. Lisainfo paula@
bumble.ee, www.bumble.ee. 

Gerda Peets
Paula Luks 

Bumble Erahuvikool

Eesti suurim 
tänavatantsukool
Sügis tuleb põnev, sest JJ-Street Tänavatantsu-
kool soovib kohalikke noori õpetada tantsima 
vägevamalt kui kunagi varem.

Eesti suurim tänavatantsukool 
JJ-Street tahab noori arendada 
läbi tantsu ja teiste põnevate 
tegevuste hästi mitmekülgselt.

Viimsi filiaaliga on juba 
kaks aastat tegelenud JJ-St-
reet Crew kogenud ja võluv 
liige Gerly Tuur. Ta on ak-
tiivne ka Rakveres, Kiviõlis 
ja Tapal. Gerly on osalenud 
rahvusvahelistel suurüritustel 
ja koolitanud ennast välismaa 
tantsusündmustel, nagu Nor-
dic Moves, Funkin’ Stylez ja 
festivalil Nordic Soul. 

Gerly Tuuri sõnul toob uus hooaeg Viimsisse mitmeid 
põnevaid võimalusi. “Tahame tõsta noorte tantsutaset ja 
viia nad nii Eesti suurtele lavadele kui ka rahvusvahelistele 
võistlustele.” Tänavu saab Viimsis õppida nii hiphoppi kui 
ka house’i tantsustiili. Trenni on oodatud kõik 10–15-aasta-
sed, kellel pole kartust tantsukingi jalga panna ja midagi uut 
proovida. Tulge 28. augustil k 16 Viimsi Huvikeskusesse 
tasuta näidistrenni.

JJ-Street Tantsukoolis igav ei hakka. Hooaja lõpuks 
valmib ka esinemiskava. Kui kõvasti pingutada, siis on 
sellega võimalik pääseda Nordea Kontserdimaja lavale 
ning astuda üles ka oma kodukoha üritustel.

Lenel Karu

Nutikalt targaks!

Tantsib Gerly Tuur. 
Foto JJ-Street

OK

nutivahendeid kasutame tunnis kuni 15 minutit. 
Foto bumble erakool
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Eesti mee päevad 
tulekul
eesti meetootjate ühendus korraldab Tallinna 
Lillepaviljonis 20.–21. septembril kogupere-
ürituse eesti mee päevad.

Meepäevadel tutvustame puhta eestimaise mee ja mesin-
dusaaduste kõrget toiteväärtust ja tervendavaid omadusi, 
õpetame ära tundma kvaliteetset mett ning edendame me-
sinike ja meetarbijate otsekontakte. 

Tasuta loenguis räägivad asjatundjad mesindussaadus-
te tervendavatest omadustest, taruvaigutoodetest ja mee-
taimede mõjust meele. 

Mesinduskonsultant ja Uuskaubi  talu perenaine Sir-
je Aiaots vastab küsimustele nii mee kui ka ravimtaime-
de teemal. Lastega tegeleb mesinik Hinge Laur. Ta näitab 
mesilaste elu vaatlustarus ja õpetab tegema vahaküünlaid. 

Müügil on suures valikus ja tootjahinnaga Eesti mett. 
Mesindustalunikud pakuvad mett maitsta, et saaksite endale 
talvevaruks soetada just kõige meelepärasema mee. Samas 
saate kõike ka kohe küsida. Müügil on ka muid mesindus-
saadusi: taruvaiku, õietolmu, tervendavaid ja kosutavaid 
meeseugusid, ravimtaimi jt loodustooteid, preparaate ja 
kosmeetikat, harivat kirjandust, käsitöid ja akvarelle. 

Kohvik pakub meesööke ja -jooke. Mõlemal päeval üri-
tus kell 10–17.  Meepäeva pilet maksab täiskasvanule 1.60, 
pensionärile ja õpilasele 1 euro, perepilet aga 3.20. 

Meepäevade kava ning loengute toimumisaegu vaada-
ke veebiaadressilt www.eestimesi.ee. 

Sirka arro

29. august k 22
Suvelõpu pidu
Esinevad: Jaan Sööt, Tarvo 
Jaaksoo ja Stanislav Bulganin 
ansamblist Jäääär, 
DJ Heiko Merikan
Pilet 10 €
Lisainfo: pranglia@gmail.com, 
tel 5341 3109
Prangli saarel Kelnase 
sadamakuuris

30. august k 20
Muinastulede öö
Esineb ansambel Noorkuu 
k 21.30 süütame muinas-
lõkked
Viimsi Vabaõhumuuseumis

30. august k 21
Elava muusika õhtu 
Kersti Kuusk & Sõbrad
Black Rose Pubis

31. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. august k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

1.–30. september
Raamatunäitused “Edgar 
Valter 85“ ja “Koolijutud“
Viimsi Raamatukogus

1.–30. september
Raamatunäitused “Väärt 
tõlkekirjandust“, “Tagasi 
koolis! Vahvaid koolijutte“ ja 
“Ettevaatust! Lahe raamat!“
Randvere Raamatukogus

2. september – 19. oktoober
Kunstinäitus “Rein Mägara 
akvarellid“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

3. september k 20
Elava muusika õhtu 
MOVE = Erik Meremaa + 
Tamur Marjasoo + Imre Eenma
Black Rose Pubis

6. september k 9–16
Taluturu teemapäev: lihaveise 
grillimise meistrivõistlused
Viimsi Vabaõhumuuseumis

6. september k 18
Esietendub Viimsi Harrastus-
teatri muusikal “Aken vastu 
päikest“
(reserveeritud)
Viimsi Huvikeskuses

6. september k 21
C´est La Vie
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

6. september k 21
Elava muusika õhtu
Gruuviv peomuusika 
Dreamersiga
Black Rose Pubis

7. –14. september
Viimsi kirikute päevad: 
Kodukirik kutsub
Kirikunädala ürituste kava 
vt lk 10
 
7. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

7. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

8. septembril k 12
Neitsi Maarja sündimise püha 
ehk ussimaarjapäeva jumala-
teenistus
Naissaare püha Maarja 
kabelis

9. septembril k 18.30
Miiduranna küla 425. aasta-
päeva koosolek
Viimsi Huvikeskuse saalis

10. september k 19
Muusikal “Aken vastu päikest“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 5/3 € Piletilevis ja 
kohapeal enne etenduse 
algust
Viimsi Huvikeskuses

10. september k 20
Elava muusika õhtu
Viivika Viickberg & Tamur 
Marjasoo
Black Rose Pubis

11. september
Õhtu lastele tähtede ja 
kompassi seltsis
Viimsi Vabaõhumuuseumis

11. september k 17
III suvise võistulugemise 
lõpuüritus
Viimsi Raamatukogus

12. september k 18
Orelipooltund
Orelil musitseerib Aivar Sõerd
EELK Randvere kirikus

13. september k 11–14
Viimsi Turvalisuspäev ja kooli 
infolaat
Viimsi Kooli saalis ja õuealal

13. september k 14
Põhja Konna pidu
Stendi avamine ja ussimaarja-
päeva tähistamine 
Korraldaja: Põhja-Harju Koos-
töökogu
Karulaugu terviserajal, Põhja 
Konna skulptuuri juures

13. september k 21
Elava muusika õhtu 
Mary Ann & The Tri-Tones
Black Rose Pubis

14. september k 14.30
Jumalateenistus
Laulab Pärnu oikumeeniline 
naiskoor
EELK Randvere kirikus

14. september
Vanavanemate päev
Rannarahva Muuseumis

14. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. september k 18 ja 
16. september k 19
Muusikal “Aken vastu päikest“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 5/3 € Piletilevis ja 
kohapeal enne etenduse algust
Viimsi Huvikeskuses

17. september k 10.30
Viimsi XI Rannajooks
Korraldaja: MLA Viimsi 
Lasteaiad
Haabneeme rannas

17. september k 20
Elava muusika õhtu 
Merike Susi Trio
Black Rose Pubis

20. september k 21
Esineb Üllar Jörberg

29. august – 21. september

viimsi valla kultuurikalender
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

20. september k 21
Elava muusika õhtu
Pixels
Black Rose Pubis

21. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. september k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

21. september k 18 ja
23. september k 19
Muusikal “Aken vastu päikest“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 5/3 € Piletilevis ja 
kohapeal enne etenduse algust
Viimsi Huvikeskuses

marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 6028 866

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

viimsi valla kepikõndijate klubi alustab 
14. septembril juba kuuendat hooaega kest-
vat matkasarja “Tutvume koduvallaga”.

Vaatame alustuseks üle samad rajad, kus 
käisime viis aastat tagasi: Rohuneeme kabel, 
Rohuneeme kivi, raketitunnel, roheline kivi, 
metsatee rannikule, siis mööda kallasrada 
esimese ja teise tulepaagi juurde. Merekaldal 
vaatame kindlustuste ja laskepesade jäänu-
seid, ujuvtankettide garaaži. RMK lõkkeplat-
sile jõudnult grillime lahtisel tulel vorstikesi, 

joome kuuma piparmünditeed, meenutame 
suve ja peame plaane, samas registreerime 
Prangli saare ekskurssioonile sõita soovijaid.

14. septembril väljub buss V1 haigla eest 
kell 10. Alustame Rohuneeme kabeli juurest 
matka kell 10.20. Matka pikkus on u 6 km ja 
selle korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. 
Matkajuhid on H. Mõtus ja V. Kallion. Info tel 
6012 354.

viimsi Pensionäride Ühendus

algab kõndijate kuues hooaeg

OK



Teet Daaniel – 
Eesti meister
17. augustil peeti Otepääl Pühajärves eesti 
meistrivõistlusi avaveeujumises. 

5 km distantsil võitis Viimsi valla elanik Teet Daaniel. Ta 
treenib Viimsi SPA spordiklubis ja on ka ujumise perso-
naaltreener. Intervjuu Teet Daanieliga ilmub järgmises 
Viimsi Teatajas.  

vT

Ujumisklubi 
alustab hooaega
ujumisklubi Spa viimsi Tervis alustab järjekordset 
hooaega 1. septembril. 

Kutsume kõiki oma endiseid liikmeid jälle veeradadele. 
Treeneritel Kristal ja Enel on algamas ka uued kursused 
väikelastele vanuses 5–6 eluaastat, jätkuvad treeningud 
õpperühma lastele. Treenerid Maie ja Enn jätkavad tree-
ningutega vanematele harrastus- ja võistlusujujatele.

Rohkem teavet leiate Facebookist. 
Spa viimsi Tervis ujumisklubi
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JK Tallinna Kalevi viimsi 
grupi tüdrukud said 
24. augustil raplas evian 
Cupil nelja võistkonna 
konkurentsis teise koha.

Turniiril osalesid veel FC Flo-
ra, Lõuna-Läänemaa JK ja 
Raplamaa JK, võõrustajad said 
ühtlasi esimese võistlusko-
gemuse. Kalevi ja Raplamaa 
mäng algas Kalevi domineeri-
misel, kuid teravusest jäi puu-
du ja vastased läksid kiirrün-
nakutest 2:0 juhtima. Mida aeg 
edasi, seda rohkem võimalusi 
Kalevil aga tekkis. Kogemu-
sed pandi maksma ning mäng 
võideti lõpuks 6:2, viie värava 
autoriks oli Loore, ühe lõi Ka-
rolina.

Teises mängus kohtusid 
Viimsi tüdrukud juba tuttava 
vastase FC Floraga. Viimases 
sõpruskohtumises võideti neid 
suurelt. Nüüd mindi mängu 
kiiresti juhtima. Kalev hoidis 
küll palli rohkem, kuid ka Flo-
ra jõudis sihini, 2:1 seis kestis 
mängu lõpuni. Väravad lõid 
taas Loore ja Karolina.

Viimases mängus oli vastas 
seni samuti mõlemad mängud 
võitnud Lõuna-Läänemaa JK. 

Kuna Kalevi tüdrukutel vahetu-
si polnud, tuli raske mäng. Lõu-
na-Läänemaa tekitas kohe mitu 
ohtlikku olukorda. Pall tabas 
enne mitu korda posti ja latti, 
kuni lõpuks väravasse jõudis. 
Paistis, et Kalevi tüdrukud olid 
väsinud. Vastased valdasid pal-
li ning suutsid lüüa 3 väravat, 
vastu tuligi võtta kaotus 0:3.

Kaks võitu ja üks kaotus 
andis kokku tubli 2. koha. Tüd-
rukud jäid turniiriga väga ra-
hule. Treenerid Pirjo Peterson 
ja Reesi Kuslap olid eriti rahul 
ilusa mängupildiga. “Söödu-
mäng on meil juba väga kena. 
Tiimitöö toimib ja see on väga 
tähtis,” lausus Reesi.

Kalevi koosseisu kuulusid 

Johanna Marie Link, Loore 
Lehtmets, Karolina Perv, Liisa 
Õim, Sofia Sentjurin, Loreley 
Reim, Grete Kadak. Tüdrukud 
treenivad kolm korda nädalas 
Viimsis Pargi tänava staadio-
nil. Ootame uusi tüdrukuid jalg-
palliga tutvust tegema! 

reesi Kuslap

Viimsi jalgpallitüdrukud 
saavutasid 2. koha 

1. septembrist võivad 
rõõmustada kõik tennise-
huvilised, sest avatakse 
uus viimsi Tennisekeskus.

Keskus tegutseb aadressil Sõp-
ruse tee 5. Uus keskus on seo-
tud Eesti ühe suurima, Rocca 
al Mare Tennisekeskusega, mis 
laiendab oma tegevust ning toob 
Viimsisse kaasa professionaalse 
Fredi Vöörmani Tenniseaka-
deemia. 

head eakad ujujad!
viimsi SPa ootab meid ujuma samadel tingimustel nagu 
kevadel. 

Võime kasutada spaa teenuseid kord nädalas, kas teisipäe-
val või neljapäeval kell 12. Sissepääs alates kell 11.30 ja väl-
jumine kell 13.30. Pileti hind 5.30 eurot. Kui spaa kasutamise 
osas on küsimusi, helistage Viiu Nurmelale tel 5114 528.

Teistes liikumisringides osalemiseks saate infot, kui helis-
tate: bowling – Rein Valkna, tel 5087 402; matkaklubi – Volli 
Kallion, tel 6012 354.

viiu nurmela

Viimsis alustab tennisekeskus
Pole tähtis, milline on huvilise 
mängutase – trenni oodatakse 
nii algajaid kui ka edasijõud-
nuid, lapsi ja täiskasvanuid. 
Tenniseakadeemia viib läbi ka 
turniire ja laagreid nii Eestis 
kui ka välismaal. 

Arvestades harrastajate kas-
vavat tennisehuvi, saab Viimsi 
Tennisekeskus lisaks kahele 
olemasolevale mugavale vaip-
kattega väljakule juurde ühe 
lisaväljaku. Aigar Tõnuse ju-

hendamisel jätkuvad keskuses 
sulgpallikooli tunnid ning män-
gida saab ka lauatennist.

Et värske Viimsi Tennise-
keskuse võimalusi piirkonna 
elanikele tutvustada, ootame 
kõiki 20. ja 21. septembril kell 
10–18 tasuta perepäevale. Kõik 
septembrikuus Viimsi Tennise-
klubiga liitujad saavad aga 
septembrikuu kõikidel nädala-
päevadel tennist mängida 50% 
soodustusega.

Teavet Viimsi Tennisekes-
kuse kohta  leiate kodulehelt 
www.tenniseklubi.ee.

Toredate kohtumisteni!

viimsi Tennisekeskus

võistkond ja treenerid ii koha karikaga. Foto JK Tallinna Kaelvi viimsi tüdrukud. 

Spa viimsi Tervis ujumisklubi medalivõitjad vabariikliku 
noortesarja finaalvõistluselt: merylin radvilavićius, meril 
Pullisaar, bo aaron Kooser, rene ron vest ja vanemtreener 
enn Lepik. Foto: Spa viimsi Tervis ujumisklubi

OK
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eraKuuLuTuSed

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
SuuR tühjeNduSmüüK. 

Palju kaupa hinnaga 1.00 euR

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

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

viimsi Teatajale 

on reklaami 

eest võlgu 

firma Garden 

house OÜ

TOORMAHLA 
PRESSIMINE 

Sel aastal 
Rohuneemes.  
Tel 5593 5863

Body-ballett 
Püünsi koolis

Tunnid 
E ja K 19–20

Alustame 
3. septembril

Tiina Rebane
Tel 5690 8100

Liikluskohviku LASTEHOID 
Haabneeme keskuses ootab 

väikeseid kliente. 
harjutusperiood tasuta! 

Täpsem info: www.liikluskohvik.ee ja 
tel 5887 6660 

Leppige aeg kokku ja tulge tutvuma!

PAKUME TÖÖD! Viimsi Liikluskohvik 
Haabneemes otsib oma meeskonda lapse-

hoidjaid ja klienditeenindajaid. 
Lisainfo: www.liikluskohvik.ee ja tel 5887 6660

Reval Café ootab Viimsi kohvikusse 
särasilmseid ja kohvi armastavaid 
klienditeenindajaid!

Sind ootab: 
• kaasaegne töökeskkond
• vahva seltskond
• põhipalk + tulemustasu
• arenguvõimalused
• soodustused, koolitused 
Ootame Sinu CV-d info@revalcafe.ee 

ERALASTEAED TIBUS 
on alates septembrist vabu kohti 
3–7-aastastele lastele! 
Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma: 
lasteaedtibu@gmail.com, tel 5192 5869 Mari-Ann
info kodulehel www.lasteaedtibu.ee/

Eralasteaed Tibu filiaalis  
LASTEHOID TIBU 
Meriväljal, RANNIKU PÕIK 9
On veel vabu kohti 
1,5–3-aastastele lastele. 
Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma: 
lasteaedtibu@gmail.com, tel 5192 5869 Mari-Ann
info kodulehel www.lasteaedtibu.ee/

Perearst Helen Lasni 
nimistu patsiendid on 

oodatud uuele aadressile 
Nelgi tee 1 alates 

1. septembrist 2014. 

Teave tel 6090 833 

Avatud uste päev 
7. septembril k 16–18

Lauka tee 8, Pärnamäe küla.
Tule tutvuma uute eramute ja 

ridaelamutega!
Lisainfo www.metskasti.ee

l Tahad supervormi? Lahendus: intervalltrennid 
ja toitumisnõustamine Viimsis. Vt lisa tervise-
mentor.wordpress.com, tel 5015 945, kristiina@
tervisementor.ee.

l Haabneemes kaotatud juulis punase paelaga võti. 
Heal leidjal palume helistada tel 5868 9070.

l Sügis üllatas? Teeme aias sügisesi hooldustöid: 
väetame, lõikame, istutame. Aitame planeerida ja 
kujundada Sinu koduaeda, istutame ja hooldame 
ka toataimi. Tel 5183 525, Gardinum OÜ, 
info@gardinum.eu.

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-
neemes. Väikseim kogus umbes 25 kg õunu. 
Tel 5593 5863.

l Otsin 8. klassi poisile matemaatika eraõpetajat 
Randverre. Lisainfo tel 5596 8776, Maarika.

l Korralikult laagerdunud öko hobusesõnnik 
(puhas pabul, ilma allapanuta). Pakitud 30 l 
kottidesse, hind 5 €. Alates 5 kotist transport 
tasuta! Tel 5206 817.

l Müüa haruldane münt 1926. a 10 marka origi-
naal. Hind 6000 €. Teave tidskrift@hot.ee või tel 
5903 1444.

l Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 3 €/40 l 
või lahtiselt kärutäis 55 € (kokku u 21 kotti). Ala-
tes kümnest kotist transport tasuta. Tel 5071 497.

l Massaaž teie kodus, tulen lauga teile koju – 
kliendile hea mugav! Pakun vastavalt kliendi 
soovile kas indiapärast sooja õliga lõõgastavat 
massaaži, klassikalist massaaži koos tervendava 
punktmassaažiga (refleksoloogia), tugevamat 
spordi- või tai massaaži. Kasutan vaid ökoloogilisi 
õlisid! Hind 20 €/h. Hea kingiidee lähedastele! 
Lisaks pakun kodukoristusteenust, töö kiire ja 
korralik. Küsige julgesti lisa! Tel 5206 817, Kätlin. 

l Soovin üürida pikemaks ajaks garaažiboksi 
Viimsis, oodatud on kõik pakkumised. Tel 5010 153.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage k 9–19, tel 5625 119, Tiiu.

l Rakke- ja puurkaevude puhastus, remont ja des-
infitseerimine. Veetrasside ehitus. Tel 5897 3811.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Tel 507 4178.

l Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, 
mulda 15 t – 140 € (hinda saab ka tingida), kom-
posti 7 t – 120 €, 15 t – 180 €, sorteeritud paekive 
20 €/t, killustikku ja liiva. Tel 5697 1079 või 6701 
290, taluaed@hot.ee.

l Vajan väga lihtsat ööbimisvõimalust Rohuneeme 
ja Haabneeme vahel kuni oktoobri lõpuni. Tel 
5593 5863.

l Soovin üheks aastaks üürida või osta 1–2-toalise 
korteri Viimsis või Meriväljal otse omanikult. 
Vahendajatel mitte helistada. Ootan infot tel 5048 
124. Kiire!

l Viimsi Kool vajab põrandate masinpesijat. Töö-
aeg E–R k 20–01. Töötasu 500 €. Helistage tel 5342 
8840.

l Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pre-
mium pelletid 185 €/960 kg, turbabrikett 110 €/
950 kg, kütteklotsid 1,6 €/kott, lepp 2,5 €/kott, 
kask 2,8 €/kott, tel 5380 3858.

l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, vali-
kuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim. 

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Konteinerite tellimine. Muld. Liiv. Killustik koha-
leveoga. Tel 5660 4607, info@tunneltrans.ee.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad, margi-
kogud. Lisainfo tel 5399 6098, Rene.

l Paigaldame vastavalt projektile Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning teeme liitu-
mise ühisveevärgiga. Veemõõdusõlme väljaehi-
tamine. Kaevetööd (vajadusel ka roxoni teenus). 
Keevitustööd, aiateede kivitööd ja äärekivide 
paigaldus. Mahutite paigaldus. Tel 5656 7690.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, 
lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 
kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport 
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine tel 5198 
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Tänavakivide paigaldus, kiviteede puhastus, 
puitterrassid, puutööd, akende vahetus, puit- ja 
võrkaiad, lamekatused ja remont, haljastustööd. 
Tel 5517 825, ehitusproff@neti.ee.

l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helis-
ta julgelt ja leiame lahenduse!

l Tänavakivide müük ja paigaldamine, asfalteeri-
mine, freesasfaldist teed, haljastus jm. Tegeleme 
tänavakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade 
ehitusega. Väiksemad asfalteerimistööd: sisse-
sõidud, kõnniteed. Teeparandus, aukude paran-
damine. Teave henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee, tel 5519 855, 5588 842.

l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu. 
Info tel 5598 7622.

l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask 40 l võrk-
kotis ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 5120 593, 
bbqpuit@gmail.com.

l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on 
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööver-
damisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel 5252 632.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage margus
@korvent.ee, tel 5526 281.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.

l Vahva 3-aastaseks saav poiss otsib endale laste-
aiast vabadeks päevadeks ning aeg-ajalt ka õhtuti 
lapsesõbralikku ja kohusetundlikku hoidjatädi. 
Lisainfo tel 5182 523 või merilin@hotmail.com. 

l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimstööd. 
Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, 
sõnnikut ja täitepinnast. Tel 5092 936.

l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuid, 
lahti-selt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning 
saepuru kotis, koos toomisega, tel 5018 594, 
www.kaminapuud.com.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 
ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine. Täpsem info www.puhas-
tused-kpe.ee, tel 5638 8994.

l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu (plekk, 
torud, vinklid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, 
vannid, tööriistad, masinad jne). Ise tassime, 
demonteerime, lõikame. Tel 5550 5017.
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