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Koosolekuteated
22.04. kell 18 toimub Püünsi Koolis küla
üldkoosolek
Püünsi küla üldkoosoleku päevakord:
- Püünsi küla rannaala detailplaneeringu
algatamisest, ülevaade esitatud ettepanekutest
- Püünsi spordi- ja mänguväljakute edasisest arendamisest
- Arutelu naaberkülades ning osaliselt
Püünsi lõunaosas paikneva tootmisala tulevikust ning alale kalatööstuse rajamise ettepanekust
- Külavanema aastaaruanne
- Jooksvad küsimused.
Kuna enamik päevakorrapunkte on seotud planeeringutega, mis on olulised küla
tulevikule, palun võimalikult paljude inimeste osavõttu, et igaüks saaks avaldada
oma arvamust küla edasise arengu kohta.
Võtke kaasa ka pildiga dokument – ID-kaart
või autojuhiluba.

Jüri Kruusvee
külavanem
Hetk möödunud kevade talgutest Viimsi mõisa pargis. Foto Alar Mik

Kõik talgutele!
Kevad on saabumas ja koos
sellega algab traditsiooniline
talgute aeg. Mingem kõik
kevadel talgutele ja tehkem
koos Viimsi vald veelgi kaunimaks. Allpool on toodud
info Viimsi valla talgute kohta, millest igaühel on võimalik leida omale südamelähedane töö või talgupaik.

Rajame muuseumile
hoidla

26. aprill k 11–15, kogunemiskoht
Rannarahva Muuseumi hoov. Töö
on muuseumi hoovil asuva endise katlamaja katusekattematerjali
vahetamine ja muuseumihoone
vihmaveesüsteemide parandamine. Oodatakse vähemalt 10 talgulist. Talgujuht Anu Valing, tel 507
7622, e-post anu@rannarahvamuuseum.ee.

Prangli saare talgupäev

30. aprill k 10, kogunemiskoht
Kelnase sadam. Saarele ja saarelt
tagasi saab reisilaevaga Wrangö,
lisainfo talgujuhilt. Töö on Prangli
saare ranna koristus mereprahist ja
üldised heakorratööd. Kaasa võtta
hea tuju ja töötahe. Oodatud on
kõik, kes laevadega üle saavad.
Talgujuhid Valter Puuström, tel
5650 0741 ja Annika Prangli.

Püünsi spordi- ja mänguväljakute talgupäev

1. mai k 11–14, kogunemispaik
Püünsi spordi- ja mänguväljakud.
Töö on mänguväljakute ning lähiümbruse koristamine ja heakorratööd. Kaasa võtta heakorratöö
varustus. Talgutele on oodatud ligikaudu 40 osalejat. Talgujuht Mailis
Alt, tel 510 9399, e-post mailisalt@
gmail.com.

Miiduranna rannakoristus

1. mai k 11–13, kogunemiskoht
Miiduranna küla uuem osa, Madise tee laste mänguväljak. Töö on
uuema külaosaga piirneva rannaala
koristamine, teeäärte ja mänguväljaku heakorrastamine. Kaasa võtta
töökindad, oodatud on ligikaudu 15
talgulist. Talgute juht Eero Hammer,
tel 505 1292, e-post eero@fcc.ee.

Äigrumäe küla ümbruse
võsast puhastamine ja
prahi koristamine

3. mai k 10–18, kogunemispaik
Männimäe tee 2. Töö on võsa lõikamine, okste korjamine ja põletamine, ümbruskonnast prügi koristamine. Võimalusel võtta kaasa
oksakäärid, kirves või labidas. Talgutele on oodatud ligikaudu 30 osalejat. Talgujuht Piret Simmo, tel 504
8696, e-post piret.simmo@sm.ee.

Pärnamäe küla kevadtalgud „Teeme küla koos
korda!“

3. mai k 11–13, kogunemispaik on
keset küla Lageda teel talgutelgi
juures. Talgutööd on prügi korjamine teede ja heinamaade äärtest,
kraavide puhastamine, mänguväljaku riisumine, järve ümbruse
korrastamine. Talgutele on kaasa
oodatud pere, sõbrad, tuttavad, hea
tuju ja reha. Talgujuht Kärol Tohver, tel 5665 1216, e-post karol.
tohver@hotmail.com.

Metsakasti küla piirkond
7 talgud

3. mai k 10–16, kogunemispaik
Metsarahva ja Marjamaa tee ristmik. Töö on teeäärte, aiataguste,
kraavide ja avalike haljakute koristamine, istutamine. Kaasa võtta
hea tuju, reha ja käru. Oodatud vähemalt 10–20 inimest. Talgute juht
Erkki Naabel, tel 503 3567, e-post
erkki@baltest.com.

Rohuneeme küla talgud

3. mail k 11–14, kogunemiskoht
Rohuneeme küla keskväljak. Töö
on prügi ja okste koristamine,
riisumine, ranna ümbruse korrastamine, kalmistu ja külaplatsi koristamine. Talgutele on oodatud
30 inimest või rohkem. Talgutele

järgneb piknik, kus pakutakse talgusuppi ja tutvustatakse külaseltsi
tegevusi. Talgujuht Merle Massa,
tel 526 9621, e-post merle.massa@rohuneeme.ee.

Rajame muuseumile
hoidla (jätkutalgud)

3. mai k 10–15, kogunemiskoht
Rannarahva Muuseumi hoov. Töö
on muuseumi hoovil asuva endise
katlamaja hoidlaks muutmine –
fondide remonttööd, riiulite ehitamine, esemete kolimine. Oodatakse vähemalt 20 talgulist. Talgujuht
Anu Valing, tel 507 7622, e-post
anu@rannarahvamuuseum.ee.

Muuga küla koristustalgud
I (MTÜ Muuga Külaselts)

3. mai k 11, kogunemispaik Kordoni tee bussipeatus. Töö: küla üldised heakorratööd ja prahi koristamine. Kaasa võtta hea tuju, oodatud
on vähemalt 20 talgulist. Talgujuht
Andrus Pihel, tel 512 6050, e-post
muugakylaselts@gmail.com.

Muuga küla koristutalgud
II (MTÜ Maardu Tehnovõrkudeühistu)

3. mai k 11, kogunemispaik Randoja väljak. Töö: prahi koristamine ja
avaliku ruumi heakorrastamine.
järgneb lk 4

15. mail kell 19 toimub Püünsi Koolis koosolek, kuhu palume osalema kõiki, kes
soovivad kaasa rääkida Püünsi küla lõunapoolse osa arendamises ja sellega seotud seltsi loomises.
Soovime seada ühiselt seltsi tegevuse
eesmärgid ja valida esindusisikud.
Lisainfo tel 552 7714 ja e-maili aadressil
lounapyynsi@gmail.com.
Miiduranna küla koosolek toimub teisipäeval, 6. mail kell 18.30 Nelgi tee 1,
Viimsi Huvikeskuse suures saalis
Teemad: Külakogukonna loomine ja külavanema valimise ettevalmistus, liiklusmärkide uuendamine ja rikkumiste järelevalve.
Kõik Miiduranna küla elanikud on oodatud!

Facebooki grupp:
Miiduranna küla

Viimsi ettevõtted ja
eraisikud, pakume
teie teenuseid vallarahvale!
Palun andke endast meile teada, et saaksime teie tegevusala ja kontaktid valla
kodulehele üles panna.
Oodatud on info kõikvõimalike teenuste
pakkujatelt, olgu nendeks lapsehoidmine,
muru niitmine, aedade värvimine, puude
ja hekkide pügamine, aiakujundus, koerte
jalutamine, toruabi või muu.
Loome valla kodulehele infobaasi, kust
Viimsi elanikud leiaks vaevata oma kodulähedase teenusepakkuja.
Ootame teie infot aadressil kaja@viimsivv.ee

Kaja Männiko
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19. aprill 2014
VOLIKOGU VEERG

15. aprilli istungil otsustas valla volikogu:

1. Valla 2014. aasta eelarve täitmine – I kvartal. Eelarve
täitmine on plaanipärane nii tulude kui kulude osas.
2. Viimsi valla 2014.a lisaeelarve. Otsustati sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse lülitamine.
3. Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025 – II lugemine ja kinnitamine.
4. Tööstusheite seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele.
5. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine. Otsusega
määratakse huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikute ring, deklaratsioonide kontrollimise komisjon ja komisjoni õigused.
6. Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine. Sotsiaal- ja tervishoiuametisse
luuakse hooldustöötaja ametikoht, töötaja ülesandeks koduhooldus.
7. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide
moodustamine.
8. Volituse andmine halduslepingute sõlmimiseks Kaitseressursside Ametiga asendusteenistuse läbiviimiseks valla
hallatavates haridusasutustes. Ajateenijad, kes relva kanda ei soovi, saavad asendusteenistuse korras töötada valla
koolides.
9. Volituse andmine läbirääkimiste pidamiseks ASga Saarte Liinid.
10. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarvete määramine (Viimsi alevikus, Pargi põik ja Roosi tee haljakud).
11. Mõisaranna tee maaüksuse munitsipaalomandisse
taotlemine.
12. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Äigrumäe küla, Sõstra kinnistu.

Pealtnägijatest
Möödunud nädalal oli
Pealtnägijas jutuks Viimsis
eelmise administratsiooni
punutud skeem, mis paraku meie kandi asjaajamist jälle pehmelt öeldes
kehvast küljest näitas.

Skeem algas vast enne sügisesi valimisi kuulsa tondilossi
kibekiire lammutamisega ja
lõppes ehitusprahi matmisega
Leppneeme kaitsemuuli südamikku. Tehnokeskuse lammutamine oli viimsilastele ammuoodatud uudis, kahjuks oli
sellel endise vallavalitsuse initsiatiivil hulk negatiivseid ja häbiväärseid kõrvalnähte, mis ka
Pealtnägija huvi äratasid.
Vallaelanikud võiks siin
küsida, et milleks minevikus
tuhnida, kui tänaseid ja homseid väljakutseid piisavalt varnast võtta on. Me ei tuhni minevikus ei ajaviiteks ega kiusu
kiskumiseks. Iga ettevõtte juht
vastutab teatavasti firma omanike ees kõigi selle käsutuses
olevate ressursside, sealhulgas raha mõistliku kasutamise
eest. Ma ei näe ühtegi põhjust,
miks sama printsiip ei peaks
kehtima vallavalitsejatele. Ka
nemad on valla elanike ees
vastutavad isikud ja kuritahtlik
hooletus vallaelanike hüvan-

Nii käis tondilossi lammutamine. Foto Viimsi VV

guks määratud ressurssidega
ümberkäimisel on kuritegu.
Kui kuriteost teadlik isik sellest vaikib, on ta oma vaikiva
nõusolekuga teo kaasosaline.
Erinevalt eelmistest vallavanematest ei ole mina poliitik
ja küllap on mul selle võrra
kergem koorem kanda. Võin
oma otsustes ja seisukohtades

lähtuda oma ettevõtjakogemusest, tervest mõistusest ja lihtsalt südametunnistusest. Üks
peamisi põhjuseid, miks ma
vallavanema ameti vastu võtsin, oli koalitsioonilepingu põhipunkti ühtimine minu vaadetega. See punkt ütleb, et meie
eesmärk on Viimsi valla aus
ja läbipaistev majandamine.

See on ka põhjus, miks tänane
vallavalitsus selliseid vägisi
pinnale kerkivaid hapusid asju
kalevi alla sokutada ei püüa –
me ei taha olla kaasosalised.
Kõigile kena kevadet ja
puhtaid mõtteid soovides

Alvar Ild
vallavanem

13. Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta
tööplaani kinnitamine.

Detailplaneeringutest

Volikogu koosolek. Foto Kaja Männiko

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti
aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata
postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833,
annika@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 9. mail

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Laiaküla küla, Taga-Käspre (21.02.2014 korraldus nr 142;
planeeritava ala suurus on ca 0,48 ha, asub Lilleoru tee ja Laiamäe tee nurgal ning piirneb Käspre, Laiamäe tee 10, 23 ja Lilleoru
tee 21 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kolme
üksikelamukrundi ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse
moodustamine kinnistule Taga-Käspre, krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning kruntidele
juurdepääsude lahendamine);
2. Laiaküla küla, Väike-Käspre (28.02.2014 korraldus nr 165;
planeeritava ala suurus on ca 0,49 ha ja asub Lilleoru tee ääres
ning piirneb Käspre, Muuga põik 2a, Lilleoru tee 21, 23 ja UusKaarle kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu
jagamine kaheks üksikelamukrundiks ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning kruntidele
juurdepääsude lahendamine);
3. Pringi küla, Laaneotsa tee 1–18, Laaneotsa tee 20, Laaneotsa tee 22, Laaneotsa tee 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14,
Laanekivi tee 16 ja Laaneotsa tee (14.03.2014 korraldus nr 230;
planeeritava ala suurus on ca 9,72 ha ja asub Vardi tee ääres ning
piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee 12, 24, 29,
Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja
Vardi tee 29 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on
kehtiva ehitusõiguse muutmine elamukrundi suurima lubatud
ehitusaluse pindala suurendamiseks kuni 10% krundi pindalast,
s.t krundi planeeritav ehitusalune pindala on ligikaudu 350 m²);
4. Viimsi alevik, Daalia tee 12 (14.03.2014 korraldus nr 231;
planeeritava ala suurus on ca 0,28 ha ja asub Daalia tee ääres
ning piirneb Daalia tee 10, Begoonia tee 9, 11, 13 ja Raudtee R1
kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kahe üksikelamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe
üksikelamu ja abihoone ehitamiseks).

krunti ja neli transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust ning
määratakse krundi ehitusõigus kahe olemasoleva ärihoone laiendamiseks, ühe uue ärihoone (kaubanduskeskuse) ehitamiseks ja
ühe uue automaattankla püstitamiseks, samuti sõidu- ja kergliiklusteede ning parklate ehitamiseks. Kõigi hoonete korruselisuseks
on planeeritud 2 (kaks), kõrgusega 12 (kaksteist) meetrit. Kaubanduskeskuse ehitusalune pindala on planeeritud 3000 (kolm
tuhat) m², suletud brutopind 3950 m², olemasolevatel ärihoonetel
on vastavad näitajad järgmised: krundil pos. nr 2 (autoremonditöökoda) 450 m² ja 900 m² ning krundil pos nr 3 (hotell-restoran)
1500 m² m² ja 2500 m²);
2. Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 72 (7.02.2014 korraldus nr
97; detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus krundil asuva
kaksikelamu laiendamiseks ja kuni 5 meetri kõrguse ja 60 m² ehitusaluse pindalaga abihoone püstitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala kokku on 300 m²);
3. Tammneeme küla, Kalda II ja Kalda VI (14.02.2014 korraldus nr 117; detailplaneeringuga moodustatakse neli elamukrunti,
kaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust ja kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi
suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt krundi suurusele
ja kujule vahemikus 200 m² kuni 300 m², elamu suurim lubatud
kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel 5 meetrit);
4. Prangli saar, Lääneotsa küla, Lahe maaüksus (28.02.2014
korraldus nr 166; detailplaneeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndi ulatust 47,5 meetrini üleujutatava ala piirist ning
määratakse krundi ehitusõigus ühe suvila ja kuni kahe abihoone
ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 150 m². Suvila suurim
lubatud kõrgus on 7,5 meetrit ning abihooned kuni 4,5 meetrit).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1. Laiaküla küla, Pärnamäe tee 6, Pärnamäe tee 4a, Pärnamäe tee 4, Lilleoru tee 4 ja osaliselt Pärnamäe tee 2 (31.01.2014
korraldus nr 74; detailplaneeringuga moodustatakse neli ärimaa

29. aprillil kell 15 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, 5a,
7a, 9a, 11a ja Koralli tee 3a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla
veebilehel: www.viimsivald.ee.
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19. aprill 2014

Pakendikotiteenus on
endiselt tasuta

häbipost

Pakendikotiteenust
pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Seoses käesoleva aasta märtsis
ASi Eesti Keskkonnateenused
saadetud teatega, et firma lõpetab pakendikotiteenuse, on
palju valla poole pöördutud
küsimusega, mida peaks pakenditega edasi tegema ja kas
oleme jõudnud olukorda, kus
paljuräägitud jäätmete sorteerimise vajalikkus on muutunud
minevikuks. Siinkohal olime
ka vallaga raske olukorra ees.
Kuna pakendikotiteenus ei olnud korraldatud jäätmeveo üks
osa, siis ei olnud vallal õigust
teenusepakkujat kohustada seda teenust edasi osutama. Pakendijäätmete sorteerimine on
aga keskkonna seisukohalt väga oluline ning võimaldab kasutuks muutunud pakenditest
valmistada uusi vajalikke tooteid. See kõik eeldab, et puhtad pakendijäätmed eraldatakse juba alguses muust prügist,
mitte ei panda segamini olmejäätmetega, muutes nii nende
töötlemise võimatuks.
Leidmaks valla elanikele parimat lahendust ja innustamaks
neid edasi prügi sorteerima, sai
vald kokkuleppele Tootjavastutusorganisatsioon OÜga, kes
pakub edaspidi Viimsi valla elanikele sama teenust. Pakendi-

Hõbepaju tee 10, Haabneeme.

Sellised on Viimsi vallas asuvad avalikud pakendikonteinerid. Foto Aet Põld

kotiteenuse saamiseks tuleb
pöörduda Tootjavastutusorganisatsioon OÜ poole, kes jätkab teenust soovijatele tasuta.
Selleks peavad soovijad täitma
ankeedi “Pakendikoti tellimus”
nende kodulehel www.tvo.ee
või võtma nendega ühendust
telefonil 681 1481.
Kes kodust pakendikotiteenust kasutada ei soovi, saab
enda sorteeritud pakendid ära
viia avalikesse pakendikonteineritesse (v.t tabel).
Tuletame meelde, et alates

AvalikUD pakendikonteinerid Viimsi vallas

Mäealuse tee 2, Pärnamäe küla.

Kelvingi, Meresihi tee lõpus

segapakend

Kelvingi, Meresihi tee lõpus

klaaspakend

Haugi tee 20/Kõivu tee

segapakend

Haugi tee 20/Kõivu tee

klaaspakend

Haugi tee algus

segapakend

Haugi tee algus

klaaspakend

Leppneeme, Sadama tee

segapakend

Leppneeme, Sadama tee

klaaspakend

Randvere aedlinna bussipeatus

segapakend

Randvere aedlinna bussipeatus

klaaspakend

Randvere tee 1B (Viimsi Rimi taarapunkti juures)

segapakend

Randvere tee 1B (Viimsi Rimi taarapunkti juures)

klaaspakend

Randvere tee 1/Statoil

paber papp

Mäepealse tee 2, Metsakasti.

Rohuneeme Kalmistu tee 8, bussi lõpp-peatuse plats segapakend
Rohuneeme Kalmistu tee 8, bussi lõpp-peatuse plats klaaspakend
Haabneeme, Mereranna tee 4

segapakend

Haabneeme, Mereranna tee 4

klaaspakend

Randvere tee 6 (Viimsi Kaubakeskus)

segapakend

Randvere tee 6 (Viimsi Kaubakeskus)

klaaspakend

Haabneeme, Sõpruse tee

segapakend

Haabneeme, Mereranna tee 2

segapakend

Viimsi alevik, Nelgi tee 1

segapakend

2008. aastast on prügi sorteerimine kohustuslik. Jäätmete
liigiti kogumisega saavad elanikud oma prügiveo kulutusi ka vähendada. Looduslike
ressursside säästmiseks tuleb
liigiti koguda vähemalt vanapaber, pakendid, toidujäätmed

Veel kord parkimisest Reval Cafe juures
Eelmises Viimsi Teatajas kirjutasime parkimiskohtade nappusest Noa restorani ja Reval
Cafe juures. Avaldame ka selgitava joonise
kohviku parkimise kohta.
Nagu eelmises leheloos lubatud, saavad
mõlema paiga parkimisprobleemid lahenduse
siis, kui asfalditehased on oma tööd alustanud.
See juhtub seejärel, kui ööpäevane temperatuur on püsivalt +10 kraadi, eeldatavasti aprilli
teises pooles või mai alguses. Reval Cafe juures
on tegevus parkimiskohtade laiendamiseks juba alanud.

VT

ja ohtlikud jäätmed. Hoolikal
ja teadlikul prügi liigiti kogujal tekib olmejäätmeid majapidamises minimaalselt.

Aet Põld
valla keskkonnaameti
keskkonnaspetsialist

Männiliiva tee 2, Laiaküla.

Abiks kevadiste koristustööde
tegijaile
Alljärgnevalt avaldame mõned kasulikud kontaktid kevadisteks koristustöödeks.
l KRAUSBERG OÜ – ruumide suurpuhastus, kolimis- või remondijärgne puhastus, erinevate kõvapõrandapindade süvapesu ja vahatamine, pehme mööbli keemiline puhastus,
vaipkattega põrandapindade kuiv- ja märgpuhastus, kiviparketi survepesu, akende ja fassaadi pesu, muru niitmine ja
trimmerdamine, katuste puhastus, võsalõikus, kraaviäärte puhastamine, grafiti eemaldus, tõstuki (22 m) renditeenus. Info
eri@krausberg.ee, tel 512 1722.
l PUIDUHAKE.COM OÜ – kõikvõimalikud raietööd, võsa lõikamine, kraavipervede puhastus, ohtlike puude langetamine,
puidu ja okste käitlemine, kasvava või virnastatud võsa ost.
Info tel 503 3567, e-post puiduhake@puiduhake.com.

TELESKOOPLAADUR OÜ – laadib ja viib ära langetatud puud,
oksad ja võsa. Info tel 503 3567, e-post info@teleskooplaadur.com.

l

VIIMSI JÄÄTMEJAAMAS võetakse vastu puulehed ja oksad.
Info tel 1919, www.viimsivald.ee/public/jaatmejaama_hinnakiri.pdf.

l
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algus lk 4
Oodatud on kõik küla elanikud. Talgujuht Ülle Kalme,
tel 5397 9690, e-post ulle.kalme@tootukassa.ee.

kuni 16 talgulist. Talgujuht
Enno Selirand, tel 5647 1181,
e-post enno@viimsivv.ee.

Randvere küla heakorra talgud

10. mai k 12, kogunemine
küla kiigeplatsil. Töö on ranna
koristus ja liumägede haljastustööd. Talgutele on oodatud
kogu küla ja kõik huvilised.
Talgujuht Ants Hembo Lindemann, tel 507 4143.

Kelvingi küla kevadised koristustalgud

3. mai k 11–14, info täpsustub
küla kodulehel www.randvere.
net. Talgutele on oodatud kogu
küla. Talgujuht Priit Robas, tel
5664 6167, e-post info@randvere.net.

Lõuna-Püünsi talgud

Viimsi sotsiaaldemokraatide rannakoristustalgud

10. mai k 10, kogunemiskoht
Kooli tee 8 tiigi ääres. Töö on
Kooli tee ja sellega külgnevate
tänavate koristamine, võimalusel tiigi ümbruse korrastamine. Talgutele on oodatud 30
osalejat. Kaasa võtta prügikotid, reha, käru. Talgujuht Eleri
Rand, e-post elerirand@gmail.
com.

3. mai k 10, kogunemine Haabneeme rannakohviku juures.
Töö on Haabneeme ranna koristus ja heakorratööd. Oodatud on kuni 100 kätepaari,
peale talguid pakutakse pannkooke. Talgujuht Ene Lill, tel
513 1202, e-post lill.ene.lill@
gmail.com.

Lubjaküla talgud

17. mai k 10–14, kogunemiskoht tuletorni kinnistu. Töö
on külaplatsi ja klindiastangu
koristamine. Oodatud alates
20 talgulist. Talgujuht Raimo
Tann, tel 517 2941, e-post raimo@paenurme.ee.

Talu pargi talgud

3. mai k 10–18, kogunemiskoht Talu tee park. Töö on
võsa saagimine ja purustamine, okste riisumine, pesakastide paigaldus – eesmärk teha
korda Talu park. Talgutele on
oodatud 30 osalejat. Talgujuht
Janek Porroson, tel 5622 2444,
e-post porokas@gmail.com.

Kesk põik kortermajade talgud

3. mai k 10–18, kogunemiskoht Kesk põik hoov. Töö on
parklate ja teede puhastamine,
hoovi koristus ja heakorratööd. Talgutele on oodatud 25
osalejat. Talgujuht Kari-Erkki
Huttunen, tel 501 1928, e-post
herrahu@gmail.com.

Pringi küla kergliiklustee ümbruse ja ranna
koristamine

3. mai k 10–14, kogunemiskoht Suurevälja bussipeatus.
Töö on koristada kergliiklus-

Igal kevadel tehakse talgutel palju tööd, et ümbrus saaks kaunimaks. Fotod Alar Mik

tee ümbrus ja mererand, mis
jääb Liivaranna ja Suurevälja
bussipeatuste vahele. Talgutele
oodatud 10 osalejat. Talgujuht
Annika Vigur, tel 529 8927, epost maal5@hot.ee.

tane Keri saare heakorrastamine ja koristustöö. Talgutele
oodatud 26 talgulist – kõik kohad on broneeritud. Talgujuht
Jakko Vernik, tel 510 8313,
e-post jako@livehouse.ee.

Viimsi Lasteaiad
talgud

Silva ühistu talgupäev

3. mai k 10–18, kogunemiskohad erinevates majades. Töö
on Päikeseratta, Karulaugu,
Pargi, Randvere, Amarülluse,
Astri, Laanelinnu ja Leppniidu
majade heakorra- ja korrastustööd. Igasse lasteaeda on oodatud 50 osalejat.

Keri saare talgud Soome lahe aastal

3. mai k 9.30–20, kogunemispaik Keri saar. Töö on iga-aas-

Tammneeme teeb ära

17. mai k 12, kogunemiskoht
ajalooline sadamaala. Töö: riisumine, prahi koristamine ja
mitmesugused heakorratööd
küla avalikel haljakutel. Kaasa võtta rehad või muruluuad,
oodatud on kogu küla. Talgujuht Raivo Kaare, tel 503 4247,
e-post raivokaare@gmail.com.

4. mai k 10, kogunemine MTÜ
Silva Majad keskväljakul, tiigi
ääres. Töö on prügi ja okste, s.h
võsa koristamine. Talgutele on
oodatud 10–20 osalejat. Talgujuht Allan Gremberg, tel 501
7875, e-post he.ra@mail.ee.

Naissaare korrastustalgud

9. mai k 11–15.30, kogunemine Naissaare sadamas (sadamasse saab isiklike paatide ja
jahtidega). Huviliste olemas-

Pringi küla talgud
Möödunudkevadine heakorrastus.

olu korral väljub eraldi laev
mandrilt kell 9.30 – täpsem
info ja registreerimine talgujuhi kaudu. Töö: tuletorni
kinnistu koristamine, tuletõr-

jedepoo ümbruse korrastamine
ja militaartehnika koondamine eksponeerimise eesmärgil.
Kaasa võtta töökindad, rehad,
võimalusel saed. Oodatud on

Mai 2014 (kuupäev täpsustub),
kogunemispaik Rannavalli tee
2. Töö on heakorratööd ja võsa
lõikamine. Talgute juht Vello
Saluste, tel 514 9121, e-post
vello.saluste@mail.ee.
Jõudu!

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

Lapsed tegid heakorratööd ja teenisid raha
Kolmapäeval hommikul
võisid möödasõitjad näha
Randvere teel Rimi poe
kõrval oleval puudest
lagedaks võetud platsil
koolilapsi, kes seal heakorratöid tegid.

Randvere tee 1a ja 3 ning lähikrundid on uuenemas: maha
on võetud puid ja plats on lagedaks tehtud ning käimas on
okste jm koristamine.
Kevadiste korrastustööde
raames pakkus eraisik, kelle hooldada see maatükk on,
Viimsi Koolile välja, et üks
klass, kes tuleks sellel suurel
platsil korrastustöid tegema,
saaks sel viisil raha teenida
mõne väljasõidu vm jaoks,
mida üheskoos kulutada.
“Meiega võttis ühendust
Viimsi Kooli 6. c klassi juhataja Karin Keert, kes oli rääkinud
sellest ettepanekust õpilastele
ja suhelnud sel teemal ka las-

Viimsi Kooli 6. c klassi õpilased Randvere tee objektil tööl.

tevanematega,” rääkis maatüki
hooldaja Rauno Teder. Klassijuhataja Keert teatas, et tema
klass sooviks koristustöödest
osa võtta.
Talgutöö võeti ette kolmapäeva, 9. aprilli hommikul kell
9. Tööpäeva alustati ohutusalase informatsiooniga: mida
tuleks jälgida, et kõik terveks

jääksid. Seejärel jagati õpilased nelja gruppi. Iga grupp sai
koha, kust okste koristamist
alustada. “Eks töö ja vile käivad koos – seda eriti poiste puhul, kel oksast mõne sõjarelva
(näiteks arvutimängust tuttava
automaadi) kujutamisega raskusi ei tekkinud,” rääkis Teder.
Aeg läks töö ja jutuga kii-

resti. Õpilased korjasid oksi
hunnikutesse 4–5 tundi, selle aja sisse mahtus ka kerge lõuna. Selleks puhuks oli
toodud pirukaid ja tee. Pärast
lõunapausi sai töö uue hoo ja
oksakuhjad aina kerkisid. Kui
tööpäeva algusest oli möödunud umbes neli tundi, langes
töötempo ning oli näha esimesi väsimusmärke, rääkis Teder.
“Kuna laste nägudelt hakkas
naeratus kaduma ja tööisu oli
läinud, siis lõpetasime tööpäeva pool tundi varem. Nagu
grupitööde puhul ikka, oli vähem tublisid ja tublimaid, aga
kokkuvõttes said nad tööga
väga hästi hakkama,” arvas
Rauno Teder.
Tööpäev lõpetati taas kogunemisega, kus noored tõdesid,
et vahetevahel on sellise töö
tegemine tore, aga täisajaga
sellist tööd nad teha ei sooviks.
Kokku käis tööd tegemas
25 last koos klassijuhataja ja

ühe lapsevanemaga. “Meeldiv
üllatus oli, et kuus töötegijat
vanematest klassidest tulid
omal algatusel,” ütles Teder.
Klassijuhataja Karin Keert
rääkis, et on väga tänulik sellise võimaluse eest. “Meil on
plaanis teha klassiga kinopäev,
nüüd avanes võimalus selleks
ise raha teenida.” Lapsed teeni-

Koos töötada on tore. Fotod
Rauno Teder

sid küll rohkem kui kinos käiguks vaja, aga ülejäänu saavad
nad klassijuhataja sõnul oma
äranägemise järgi paigutada.
“Lastele väga meeldis ja ka
vanematelt olen saanud ainult
positiivset tagasisidet,” sõnas
klassijuhataja. Kuna malevasse paljud lapsed oma vanuse
tõttu veel kandideerida ei saa,
siis sellest pakkumisest kuuldes tahtsid tema sõnul kõik
kohe osaleda. Lisaks klassijuhataja Karin Keerdi 6. c klassi õpilastele olid talgutööl ka
kuus Viimsi Kooli näiteringi
last, kellel on võimalus suvel
Saksamaale ühele festivalile
sõita. Nemad soovisid selleks
sõiduks ise raha teenida, teadis õpetaja Keert. “Väga tänuväärne ettevõtmine. Selliseid
võimalusi võiks teinekordki
lastele pakkuda,” arvas lastega
koos heakorratöid teinud klassijuhataja.
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Viimsis oma külapood

RMK Viimsi
looduskeskus avab
näitusemaja

Viimsi Market avas esimesest aprillist uksed
uues kohas. Pood on
pisem, kuid hubasem ja
külapoelikum.

Mis on metsas kaalul? Kes elab metsa sees? Kus
peitub metsa vägi? Need on ainult mõned küsimused, millele leiad vastused näituselt “Metsas
on väge!“.

Külapoodide aeg on tagasi tulemas! Elatustaseme tõustes
hindavad inimesed aina enam
kohalike väikekaupluste eeliseid massitoodangut müüvate
suurte poodide soodushindade
ees.
Ka Viimsis on üks kohalikul kapitalil põhinev ja suures osas kohalikku toodangut
müüv toidukauplus Viimsi
Market, mis esimesest aprillist
uues kohas uksed avas. Pood
muutus noorenduskuuri käigus
küll pisemaks, kuid seda hubasem, kompaktsem ning külapoelikum ta on.

RMK Viimsi looduskeskus
avab aprilli lõpus looduskeskuse hoovil paiknevas
mõisaaegses karjalaudas uue
näitusemaja koos püsinäitusega “Metsas on väge!”.
Näitus tutvustab metsa poolt
inimesele pakutavaid hüvesid ning metsa tähtsust looduskeskkonnale: mets on oluline töö- ja soojaandja, inspiratsiooniallikas ja spordiLooduskeskus. Foto Jarek
saal, peavari ja pelgupaik,
Jõepera
sahver ja varakamber. Näitusel käsitletakse metsa neljast vaatenurgast.

Viimsi Marketi küpsetised on oma pagarite kohapeal valmistatud. Fotod Kadri Kasak

Kohalik, naturaalne
kaup

Külapoele kohaselt on eelistatud kohalik, naturaalne ja käsitööna valmiv kaup nii palju,
kui see lihtsas toidupoes võimalik on. Et aga Viimsi elanikud on väga tegusad ja toimekad, siis on vajadustele vastavalt suur rõhk ka valmistoitudel.
21. sajandil, mil valmistoitude osakaal on igapäevamenüüs kasvanud, mängib aina
suuremat rolli see, millest ja
kuidas valmistoidud on tehtud.
Et toit halvaks ei jõuaks
minna, rikastatakse seda tihtilugu sünteetiliste lisaainetega,
näiteks E250ga, teise nimega
naatriumnitrit. Kui E250t sisaldavat liha liiga kaua küpsetada,
muutub see kartsinogeenseks
nitroosamiiniks. Muidugi on
väike tõenäosus, et need ained
meie tervisele tõsist mõju avaldavad, kuid kindlasti on turvalisem neid üldse mitte süüa.
Naturaalsete toorainete kasutamise traditsioon ning klassikalised retseptid on Viimsi
Marketile pärandunud kuulsast
Kirovi sööklast, kust Toom
Kauplused, hilisema nimega

Valik kaupluse oma tooteid.

Viimsi Market, välja kasvas.
Kirovi söökla oli üks prestiižsemaid toitlustusasutusi ja tänase päevani tehakse siin kotlette 30 aasta vanuse retsepti
järgi. Ka süldi ja pasteedi retseptid on veel sellest ajast. Viimaseid müüb ka Viimsi Lihapood. Viimsi Market valmistab
ja jääb valmistama sooja toitu
ja kulinaariatooteid kohapeal,
käsitsi ja konservantideta.
Viimsi Market rõhub küll
kohalikkusele, aga vaheldus
kulub alati ära. Kotlettidele ja

Pargi tee liikluskorraldus muutus
Pargi teel on liikluskoormus viimasel ajal oluliselt
kasvanud. Juhindudes liiklusseadusest peab vallavalitsus teehoiu korraldajana
tagama oma teel tingimused ohutuks liiklemiseks.
Kuna Pargi teel puudub
jalg- ja jalgrattatee, otsustas vallavalitsus muuta Pargi tee osaliselt ühesuunaliseks.
Ühesuunaline liiklus kehtestatati lõigul Alpikanni tee
kuni Pargi tee 12 mahasõit/
spordiväljakute parklasse sissesõit (Pargi tee 7). Ohutust
silmas pidades on sõidusuund
Randvere teelt Aiandi tee
suunas ehk ülesmäge, mis tagab nähtavuse Pargi tee tõusul.
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vanale heale klassikale särtsu
andmiseks pakub väikepood
ka Café Lavendeli filipiinlasest koka retseptide järgi valmistatud kevadrulle ja sushit.

Küpsetised valmivad
kohapeal

Pagarid on tööl ka uues poes
ning uudisena küpsetavad nad
saiu ja pirukaid vaid puhtast taluvõist. Lisaks suurepärastele
maitseomadustele, mida igas
ampsus tunda, on üks muutuse
põhjus see, et või näol on te-

gemist loodusliku toorainega.
Kuigi transrasvad on avalikkuse surve tõttu margariinidest
enamasti kõrvaldatud, on margariin tugevalt töödeldud tooraine ja seega tõelise külapagari
saiadesse sobimatu. Kõik küpsetised taignast täidiseni valmivad kohapeal. Juuretis on
segu erinevatest pärmiseentest
ning kasulikest piimahappebakteritest, mis leiva kerkima
panevad. Eelisena tavalise pärmileiva ees on juuretiseleib kergemini seeditav. Leivad tulevad ahjust kell 11.30.
Viimsi külamarketis saab
nüüd ka kohaliku kondiitri torte ja kooke.
Suurt värske kala valikut
pakub Pepe Kala.
Ja mis on üks külapood joogipooliseta! Siin on võimalus
Lavazza kohvi (erandlikult –
kohvioad ei ole kohapeal röstitud) ja piparmündikakaod juua.
Pood avab uksed kell 7.30,
nii et ka varajased tööinimesed
saavad endale ummikukohvi
ja soojad pirukad teele kaasa
osta.

Kadri Kasak

Mets kui tuluallikas

Tänapäeva metsanduse peamiseks teemaks on tasakaalu
leidmine ja hoidmine metsakasutuses. Selge on see, et
puitu kasutame ühel või teisel viisil edasi, samuti tahame
metsas aega veeta ning peame tagama sobiva elukeskkonna erinevatele metsaliikidele. 38% Eesti metsadest kuulub
riigile. Selleks, et meie riigile kuuluv mets kasvaks, oleks
kenasti hoitud ja majandatud, on loodud Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK.

Mets kui osa Eesti kultuurist

Metsaga on eestlased seotud olnud juba ammustest aegadest. See peegeldub meie rahva mälus ja kultuuris. Metsal
on oluline koht kirjanduses, kunstis ja rahvakultuuris − ta
on osa meie identiteedist. Metsas säilinud inimtegevuse
märgid on osa meie pärandkultuurist.

Mets kui elurikkuse säilitaja

Metsale pole inimest vaja, küll aga vastupidi − inimesele
on metsa vaja. Mets on meile vajalik ja kasulik ka siis, kui
me seal midagi ei tee ega oma jalgagi sinna ei vii. Mets
on kogu Eestile oluline elurikkuse allikas. Metsad tagavad
Eestimaal loodusliku tasakaalu, puhastavad õhku ja toodavad hapnikku, on müra- ja pinnasekaitseks.

Mets kui tööhõive tagaja ja metsapuhkuse
pakkuja

Mets pole vaid koht, kust puitu raiuda. See on ka paik,
kus rahus viibida, matkata, ennast koguda. Mets on koht,
kus olla. Mets on ka oluline tööandja. Otseseid ja kaudseid
töökohti pakub metsasektor Eestis ligi 50 000 inimesele,
mis on arvestatava tähtsusega just maapiirkondades.
Näitusele on oodatud igas vanuses külastajad, nii paadunud linnainimesed kui tõelised loodusesõbrad. Näitust
saab läbida iseseisvalt või koos juhendajaga, lastegruppidele on ette valmistatud õppeprogrammid. Näitus on eesti,
inglise ja vene keeles.
Looduskeskuse uus näitus sai oma ideealge RMK rändnäituselt “Jälg metsas“, mis ringles Eestimaal aastatel 2008–
2010. Kui näitus oli oma rännud rännanud, tekkis mõte paigutada näitus püsivalt Viimsi looduskeskuse kõrvalhoonesse.
Kuid oh üllatust – selgus, et suur mõisaaegne karjalaut jääb
selleks liiga kitsaks. Just samal ajal avanes võimalus taotleda lisarahastust Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest
“Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine”. Pärast positiivset rahastamisotsust korraldasime ideekonkursi, et leida uudne lahendus rändnäituse sobitamiseks looduskeskuse
kõrvalhoonesse. Ideekonkursi võitis töö “Metsavägi”, mille
autoriteks on Annes Arro ja Hanna Karits.
Kõrvalhoone renoveerimisprojekt valmis Tartu Arhitektuuribüroos, tööd teostas Sulane OÜ. Ekspositsiooni
valmistas tootearendusbüroo Ten Twelve OÜ koostöös loovagentuuriga Pult, programmeerimis- ja elektroonikalahendused tegi The Systems OÜ, eksponaadid ja mööbli tootis
Red Hat Group Design OÜ, ruumielemendid Osaühing
Supra Mööbel. Lisaks neile andsid panuse näituse valmimisse paljud teised abilised ja suur hulk RMK töötajaid.
Näitus on alates 29. aprillist avatud iga päev kell 10–18.

Annemarie Rammo
RMK
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Muinsuskaitsenädal Viimsis

6.–10. mai Rannarahva Muuseumis ja Viimsi Vabaõhumuuseumis
“Meie käed ja silmad on igal pool. Jõuame maa alla ja maa
peale, tuppa ja õue“
Teisipäev, 6. mai
Parkide päev – ajalooliste parkide taastamine: mis saab võsast ja kust tuleb raha. Kas ja kuidas projekti tellida? Probleem
või väärtus? Parkide ökoloogilisest restaureerimisest. Pargi projektdokumentide ja hoolduse KIKi (rahastus)tingimused.
Kolmapäev, 7. mai
Infopäev giididele ja reisikorraldajatele. Tutvustame Rannarahva Muuseumi maja, näituseid ja muinsuskaitsealust Viimsi Vabaõhumuuseumi. Kõik osalejad saavad kaasa põhjalikud
materjalid.
Neljapäev, 8. mai
Mis maa all põnevat? Arheoloogiaalane õhtupoolik Rannarahva Muuseumis. Lugu sellest, kuidas rannarahvas hõbevalgetele radadele jõudis. Räägime uuematest leidudest ja
avastustest, mida maapõu meile pakub. Aga ka murekohast
ehk mustast arheoloogiast, millega arheoloogid ja muinsuskaitseametnikud igapäevaselt kokku puutuvad.
Reede, 9. mai
Seened ja satikad puitmajade kallal. Puitu kahjustavate
seente ja mardikate tuvastamine, vältimine ning tõrje Viimsi
vabaõhumuuseumi hoonete näitel. Praktiline õpituba kõigile
puitmajade omanikele.
Muinsuskaitse aastaraamatu esitlus Rannarahva Muuseumis. Muinsuskaitse Amet esitleb vastset aastaraamatut.
Laupäev, 10. mai
Reheahi – kasutu ja kummaline või geniaalne? Süüvime
vaid eestlastele omase rehemaja südameks oleva reheahju
hingeellu Viimsi Vabaõhumuuseumis. Ahju taastamine, moderniseerimine, kütmine – praktiliste tööde käigus omandame
väärtuslikke oskusi. Seame töökorda Kingu talu reheahju ja
teeme seal üle mitmekümne aasta jälle tuld.
Päevakavad ja täpsem info www.rannarahvamuuseum.ee
Lisainfo ja registreerimine: Kadi Karine, tel 5625 2517, kadi@
rannarahvamuuseum.ee. Piiratud kohtade arvu tõttu on vajalik eelnev registreerimine! Nädal toimub koostöös Muinsuskaitse Ameti ja Eesti Vabaõhumuuseumiga.

Hõbevalgeima radadel
“Ajalugu pole lukku keeratud kõrvaltuba, ajalugu
elab meis kõigis.“ Nii on
öelnud Lennart Meri, kelle teos “Hõbevalge“ on
vaimustanud tuhandeid
Eesti inimesi ja inspireerinud ka Rannarahva Muuseumis värskelt avatud
näituste koostajaid.

Sellest, kuidas elati meie maal
1000 aastat tagasi, annavad
tunnistust arheoloogialeiud. Hõbevalge esimesed killukesed
tulid päevavalgele Kaali meteoriidikraatri uurimisel. Ajapikku on maa seest paljastunud hõbeda hulk üha kasvanud
ja uurijad on veendunud, et
hõbedat jõudis Eestisse tonnide viisi. Kas tegemist oli röövsaagiga? Teadlased arvavad tänapäeval üsna üksmeelselt, et
lõviosa hõbedast on saadud
kauplemise teel.
Mööda Soome lahte kulges viikingiajal võimas ida- ja
läänemaailma ühendav kaubatee. Eesti hõbeaarded on leitud
enamasti rannikult ja LõunaEesti jõgede äärest.
Ajastut, mil Eesti tõepoolest kuulus viie Euroopa rikkaima riigi hulka, käsitletakse
kolmes näitusesaalis. Näitus
“Hõbevalgeim” keskendub Rävala muistsele hiilgeajale –
aaretele, paadiehitusele ja rauatootmisele. Suure saali näitu-

Gotlandilt leitud keraamiline “ülestõusmismuna” on valmistatud
Kiievis. Foto R. Hejdström

sel “Kaupmeeste jäljed” jälgitakse skandinaavlaste ja teiste
Ida tee meeste kaubaretki idas,
läänes ja Eestis. Tegevustoas
saab igaüks ise end kauplemise, merel orienteerumise ja
muude vajalike oskuste rakendamisega proovile panna.
Kavatseme edaspidi igas

Viimsi Teataja numbris tutvustada mõnd viikingiaja või noorema rauaaja aaret või tava ja
alustame lähenevate pühadega
seostuva päevakohase teemaga.
Rohkem infot: www.rannarahvamuuseum.ee

Rannarahva Muuseumi
teadusosakond

Pühademuna
2010. aastal leiti Ida-Virumaal Kukrusel hilisrauaaegne kalmistu. Mõne
matuse juures on märgata
üsna selget kristlikku
sõnumit. Kukruse kaunitari nime saanud rikkalike
ehete ja hauapanustega
maetud üliku naine kandis
kaelas helmekeed seitsme
erineva ripatsiga, millest
keskmine oli suur ristiripats. Tõenäoliselt oli ehe
tellitud kohalikult meistrilt
ja kandis omaniku ja kogukonna jaoks selget tähendust. Naise reite vahele,
leinajatele nähtavasse
kohta, oli asetatud ookriga värvitud muna – ülestõusmise ja igavese elu
sümbol.
Kristlik märgisüsteem
jõudis Eestisse 11.–12.
sajandil ja 13. sajandi
ornamentika oli juba valdavalt kristlik. Muna ülestõusmise sümbolina oli
12.–13. sajandi Läänemere
rannikualal tuntud sümbol.
Dekoreeritud munakoore
fragmente on leitud Tartust ja Läti ranniku jõukamatest matustest. Eriti
populaarne oli munasümboolika Venemaal, kus
valmistati ka keraamilisi
ülestõusmismune.

Uued sünnipäevaprogrammid
Uued sünnipäevaprogrammid Rannarahva
Muuseumis ja Viimsi
Vabaõhumuuseumis!
Muudame maailma kõige toredama päeva veel toredamaks!
Rannarahva Muuseumi mereteemalises mängutoas leidub
salajasi aardeid, piraatide möirgeid ja ka iluga lummavaid
peeneid kuningatütreid. Viimsi
Vabaõhumuuseumis välguvad
viikingite mõõgad, purunevad
kilbid ning merd on mõõtmas
teravsilmsed ja hulljulged maadeavastajad. Äratame üheskoos
seiklused ellu! Soovi korral on
võimalik printsesside buduaar
ja piraatide heeringatünnid õue
kolida ning viikingite mõõgad
ja maadeavastajate kompassid
tuppa varjule tuua.

Kadunud maailma
viikingid

Mereratsu on meid viinud ke-

set sündmuste keerist. Nüüd
on aeg haarata kilp ja mõõk
ning asuda vaprate kaaslaste
seltsis vastu põnevatele seiklustele, mille käigus tuleb meil
rinda pista salajaste ruunikivide, keerulise kenningi keele
ning hirmutavate julgustükkidega. Lahing on alanud!

Kingu talust Rannarahva Muuseumini. Asume üheskoos kuulsate maadeavastajate jälgedesse. Uurime, mida on enne
meid leitud, kuidas kuulsad
maadeavastajad sellega hakkama said ning mis on veel avastamata. Kompass kätte ja pilk
teravaks, siit me tuleme!

Seitsme mere hirmud

Printsessi saladus

Heeringatünnid laevale ja purjed heisata! Rikkused ja varandused on vaja kokku korjata.
Salajased kaardid kaasa ja merele. On aeg aaretejahiks, mis
võtab puujala nõrgaks ka kõige
vanemal ja julgemal piraadil.
Aahhh!

Maadeavastajad

Seljakotid selga ja asume teele. Uudishimu ja teadmistejanu on ammustest aegadest viinud inimesi kaugete paikadeni
Vaiksest ookeanist Atlandini,
Tansaaniast polaarjooneni ja

Sitsid-satsid, pitsid-patsid. Kleitide sättimine ja juuste punumine. Nukkude meisterdamine ja näitemängu etendamine.
Kaunid kuningatütred on end
seadnud sisse buduaaris. Kella
viie tee kõrval arutleme, kuidas tuvastada printsessi ning
kuidas saada printsile mehele.
Buduaaris ainult printsessid!
Printsid valgel hobusel on
oodatud.
Lisainfo www.rannarahvamuuseum.ee/lastele/, tel 5662
6542.

Rannarahva Muuseum

Volbriöö muuseumis

Nõiad, haldjad ja muud salapärased tegelased kogunevad sel aastal muuseumis.
Haara kaasa julgus ning hüppa luua selga! Kääksuvatel põrandatel ning pööningu vihiseval
tuulel ei lase me end heidutada, vaid läidame taskulambid ning asume otsima salajast kullapada.
Võidurõõmu ja kehakinnitust naudime nõidusliku linateose seltsis, ei puudu ka lõbusad mängud!
Volbriöö on 30. aprillil, alustame kell 19. Kaasa madrats ja magamiskott. Volbriöö lõpetame pärast pannkookidega maiustamist on kell 9 hommikul.
Hind 35 €. Kohtade arv piiratud! Info ja registreerimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee,
tel 5622 5061.

Rannarahva Muuseum
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Aprillikuus on laulud suul
Päikeselisel ja natuke
kargel 5. aprillil toimus
Viimsi Huvikeskuses igaaastane suursündmus
Viimsi Laululaps 2014.

Lauluvõistluse moto läbi aastate kõlab nii: ärme võta kontserti kui võistlust, vaid pigem
kui mõnusat päeva, kus peaesinejaks on muusika, mida vahvad esinejad meieni toovad.
Kokku osales võistlusel
71 last ja noort. Vanuserühmi
oli kokku kuus ning pronks-,
hõbe- ja kuldmedal jagati igas
vanuserühmas nii tüdrukutele
kui poistele. Lisaks iga vanuserühma kolmele tüdrukule ja
poisile, kes äramärkimist leidsid, valis žürii punktisumma
alusel välja igast vanuserühmast kolm last, kes esindavad
Viimsi valda võistlusel Harjumaa Laululaps 2014. Seekord
kohtuvad Harjumaa laululinnud 25. ja 26. aprillil Kehra
Gümnaasiumis.
Žürii koosseisu kuulusid
sel aastal kolm vahvat inimest:
muusik ja laulupedagoog. Külli–Katri Esken, ooperilaulja ja
suur laste sõber Alar Haak ja
Hanna-Liina Võsa, kes on Huvikeskuse lavalaudadega hästi
tuttav – tema esimene Mary
Poppinsi roll on kehastatud
just sellel laval Viimsi Kooliteatri etenduses. Hanna-Liinal
oli sel päeval ka sünnipäev

Kertu Kristal läheb edasi võistlusele Harjumaa Laululaps 2014.
Foto Heidi Kirsimäe

ning lapsed laulsid tema tähtsa
päeva eriliselt rõõmsaks.
Täname kõiki lapsi ja noori ja nende õpetajaid tubli töö
eest!
Võistluse tulemused:
3–4 aastased – tüdrukud:
I koht Lee Koka (õp. Maire
Eliste), II koht Mirjam Tõnisalu (õp. Ita-Riina Pedanik),
III koht Inge Praks (õp. ItaRiina Pedanik); poisid: I koht
Karl-Markus Käerdi (õp. ItaRiina Pedanik) II koht Aaron
Kalamees (õp. Maire Eliste).
Võistlusele Harjumaa Laululaps 2014: Lee Koka, KarlMarkus Käerdi, Aaron Kalamees.
5–6 aastased – tüdrukud:
I koht Karolin Kirbits (õp. ItaRiina Pedanik), II koht Matilda
Kaskpeit (õp. Mari-Liis Rahu-

mets) III koht Sofia Jürgenson
(õp. Maire Eliste); poisid: I
koht Raule Hendrik van Rens
(õp. Ita-Riina Pedanik), II koht
Hendrik Mikael Matsalu (õp.
Mari-Liis Rahumets), III koht
Troy Rocco Menning (õp. Mari-Liis Rahumets). Võistlusele Harjumaa Laululaps 2014:
Karolin Kirbits, Matilda Kaskpeit, Sofia Jürgenson.
7–9 aastased – tüdrukud: I
koht Hella Õitspuu (õp.Kerlin
Takk), II koht Anne Magdalene Borgen (õp. Rines Takel),
III koht Maribel Arge (õp. Age
Toomsalu); poisid: I koht Martin Seppik (õp. Mari-Liis Rahumets), II koht Robin Pastak
(õp. Leena Sirp), III koht Norman Hirvoja (õp. Mari-Liis
Rahumets). Võistlusele Harjumaa Laululaps 2014: Hel-

la Õitspuu, Anne Magdalene
Borgen, Maribel Arge.
10-12 aastased – tüdrukud:
I koht Kertu Kristal (õp. ItaRiina Pedanik), II koht Maria
Rander (õp. Ita-Riina Pedanik)
III kohta jagavad Birgit Kask
ja (õp. Ita-Riina Pedanik) Eva
Katarina Tambets (õp. Ita-Riina
Pedanik); poisid: I koht Mathias Lantin (õp. Leena Sirp),
II koht Kasper Sebastian Silla
(õp. Märt Silla), III koht Rasmus Popell (õp. Kairi Lehtpuu). Võistlusele Harjumaa
Laululaps 2014: Kertu Kristal,
Maria Rander, Mathias Lantin.
13–15 aastased – tüdrukud: I koht Liina Ariadne Pedanik (õp. Ita-Riina Pedanik),
II koht Jessica Agneta Kari (õp.
Ita-Riina Pedanik), III koht Karmen Kuusk (õp. Andrus Kalvet); poisid: I koht Daniel
Jakob Minkkinen (õp. Egle
Kanep). Võistlusele Harjumaa
Laululaps 2014: Liina Ariadne
Pedanik, Jessica Agneta Kari,
Daniel Jakob Minkkinen
16–18 aastased – tüdrukud: I koht Anelle Tamm (õp.
Ita-Riina Pedanik). Võistlusele Harjumaa Laululaps 2014:
Anelle Tamm.
Publiku lemmikud: Mirjam
Tõnisalu, Iris Kessler, Maribel
Arge, Mathias Lantin, Karmen
Kuusk, Anelle Tamm.
Laulmiseni järgmisel aastal!

Jutu- ja joonistusvõistlus

Viimsi Raamatukogu kutsub 1. aprillist 2. maini kirjutama
või joonistama teemal “Üks hea asi Viimsis”.
Ootame täiskasvanuid, noori ja lapsi kaasa mõtlema, mis
on see, mis teeb Viimsi heaks elamiskohaks. Rõõmu võib tunda nii suurte kui väikeste asjade üle: valla traditsioonid, kaunis
loodus, siin elav pere, lähedased ning sõbrad.
Stiil on vaba: oodatud on maalid, joonistused, kollaažid, jutud, luuletused...
Kirjatööd ja joonistused võib saata elektrooniliselt elise@
viimsivald.ee või tuua raamatukokku hiljemalt 2. maiks. Tööle
lisada oma nimi, vanus ja kontaktandmed.
Kõik pildid eksponeeritakse Viimsi Raamatukogus, huvilistele tutvumiseks pannakse välja ka kirjatükid. Võistlusel osalemisega annab autor nõusoleku korraldajatele kasutada fotosid
oma soovide kohaselt. Parimatele on auhinnad välja pannud
Roots ja Hawaii Express.

Ita-Riina Pedanik

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
HAABNEEME KOOLI (Randvere tee 18 , Haabneeme)

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
RANDVERE KOOLI (G. H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere)

DIREKTORI

DIREKTORI

vaba ametikoha täitmiseks

vaba ametikoha täitmiseks

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded”
§ 2 lõike 1 ja lõike 3 nõuetele;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“
§ 2 lõike 1 ja lõike 3 nõuetele;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon ja tegevuskava Haabneeme Kooli juhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon ja tegevuskava Randvere Kooli juhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 5. maiks 2014 Viimsi Vallavalitsusele aadressil
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile heli@viimsivv.ee, märgusõna “Haabneeme Kooli direktori konkurss”.

Dokumendid palume esitada 5. maiks 2014 Viimsi Vallavalitsusele aadressil
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile heli@viimsivv.ee, märgusõna “Randvere Kooli direktori konkurss”.

Lisateave: noorsoo- ja haridusameti juhataja Katrin Markii, tel 602 8868 või
markii@viimsivv.ee

Lisateave: noorsoo- ja haridusameti juhataja Katrin Markii, tel 602 8868 või
markii@viimsivv.ee
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Heategevuslik kontsert

Laupäeval, 26. aprillil kell 17 toimub Tallinnas Jaani kirikus heategevuslik kontsert, mille tulu läheb Jaagu lasteaia-põhikooli puuetega laste toetuseks.
Esinevad Uku Suviste, Margus Vaher, Ott Kartau ja Mari Pokinen. Üritust korraldab heategevuslik organisatsioon Ladies
Circle LC1.
Kontserdi tuluga soetatakse Jaagu lasteaiale-põhikoolile
alternatiivseid suhtlemisabivahendeid (kommunikaatoreid)
raske ja sügava puudega lastele, kellel puudub kõne või on
kaasuvalt põhidiagnoosist suured suhtlemisraskused. Lisainfo kodulehel www.jaagu.ee. Klubilisest liikumisest lähemalt
www.lce.ee.
Piletid: täispilet 13 €, õpilasele 6 €, pensionärile 10 €. Lastele vanuses kuni 7 eluaastat (k.a) on sissepääs tasuta, kui
istuvad saatja süles.
Ettevõtmist saab toetada ka ülekandega: MTÜ Ladies Circle Eesti arveldusarvele EE451010220222536229, ülekande sisuks märkida LC1 “Jaagu abi“.

MTÜ Ladies Circle LC1

Halley komeet Viimsis
Andrea Greeni muusikal
“Halley komeedi tagasitulek“ on Viimsi Harrastusteatri kogupere trupi
sellekevadine kingitus
teatrisõpradele.
Seekordne lavalugu koputab
kosmilisel kombel meie kõigi hingede salasoppide ustele,
näidates, kui tähtis on hoolida,
märgata ja armastada. Tegemist
on ülimalt hoogsa lavalooga,
mis toob oma sõnumi meieni
arvukate imekaunite muusikaja tantsunumbrite vahendusel.

Autor on Ameerikas
elevil

Tee ise mäng!
Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR kutsub osalema mängu
ideekonkursil Lahenda Avatud Meeltega.
Loodav mäng peaks teavitama mängijaid enamlevinud eelarvamustest erivajaduste suhtes, mis takistavad inimeste võrdväärset kohtlemist. Mängu ideekonkursile on oodatud laua-,
seltskonna- ja arvutimängud. Mängu kirjeldus, kasutamisvõimalused, esitaja andmed (nimi, telefon, e-post) palume saata
30. aprilliks e-posti aadressile avatudmeeled@erinoor.ee.
Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt.
Mängu hindamisel arvestatakse mängu esteetilisust ja
kaasaegsust ning seotust konkursi teemaga.
Konkursi auhinnafond on 2 x 5 tasuta päevakruiisi Helsingisse ning žürii poolt parimaks valitud mäng läheb teostamisele.
Võitjad kuulutatakse välja 9. maiks 2014 ning nendega
võetakse ühendust.
Ideekonkurssi Lahenda Avatud Meeltega toetavad Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Tallink.

Eesti Erinoorsootöö Ühing

Andrea Green, muusikali
“Halley komeedi tagasitulek”
looja, on Ameerikas Pennsylvania osariigis Philadelphias
tegutsev helilooja, muusikalide autor ja muusikaterapeut.
Lavastamiseks uut muusikali
otsides oli mu leid küllaltki
juhuslik. Põhilisteks kriteeriumideks oli meie suur trupp ja
ealine mitmekesisus. Kui aga
leitud materjaliga lähemalt tutvust tegin, olin valikus kindel.
Suurepärane muusika ja igati
aktuaalne sallivuse ja hoolimise aines oli meile nagu rusikas
silmaauku. Heas mõttes. Eriliseks teeb olukorra veel see, et
minuga võttis ühendust Andrea
Green ise ja oli väga elevil, et

Stseen lavastusest. Foto Frantšeska Vakkum

tema muusikali kusagil teisel
pool maakera lavale tuuakse.
Ta on meie tegemistele hoolega
kaasa elanud, fotod meie lavastusest on ka tema FB kodulehel
ja ta soovib meiega edaspidi tihedamalt koostööd teha.
Trupi lauluõpetajaks on
juba neli aastat olnud erakordselt hea lauluõpetaja Maire Pedak. Paljud lapsed on tema käe
all saanud julguse esimest korda publiku ees laulda. Mõnede
laste puhul on areng nii imekspandav, et lapse vanemadki on
üllatunud.
Esimest aastat on meie tantsupedagoogiks Sirli Mangus.
Tema üle olen lavastajana samuti väga rõõmus. Ta on meie n-ö
aastatagune leid. Juhtusin nägema tema Püünsi Kooli laste tantsutrupi proovi ja teadsin kohe –

tahan Sirlit meie punti. Õnneks
minu ettepanek meeldis Sirlile
ka ja tulemus on meie lavastuse
suurepärane koreograafia.

Koguperetrupp on
kasvanud suureks
pereks

Viimsi Harrastusteatri koguperetrupp sai alguse neli aastat
tagasi lavale tulnud looga “Annie – homme on parem”. Nelja
aastaga oleme arenenud ja kasvanud suureks toredaks pereks.
Praegu on laval 34 inimest. Kõige noorem 7 ja kõige elukogenum 12 korda samapalju. Kõrvuti on isad-pojad, emad-tütred,
lapselaps ja vanaema. Arvan,
et oleme tõsiselt fenomenaalne
seltskond – nagu väike ühiskonnamudel, kus on palju erinevaid
inimesi koos. Õpime üksteiselt

ja anname vastastikku palju. See
on töö, mis kestab 24/7 ja seda
on rõõm teha. Tasuks armastav
seltskond ja publiku aplaus.
Seda, kas meie väike teatripere Viimsi publikut ka järgmisel aastal etendusele kutsub, ma
ei tea. Halley komeedi valgussähvatus võib jääda viimaseks,
kuna uuel hooajal tuleb meil
uued ruumid leida. Huvikeskuse lavale me enam ei mahu.
Sel kevadel ootame teid
aga kindlasti veel meie andekatele näitlejatele kaasa elama.
Lavastuses teevad kaasa Sulev
Võrno, Hille Savi, Karl Tipp,
Luisa Susanna Kütson, Pauliina Kütson, Karmen Kuusk, Katri Kuusk, Kaarin Briedis, Lars
Leopold Briedis, Jens Jonatan
Briedis, Reelika Piht, Imbi Piht,
Priit Männi, Alexander Mathias
Männi, Hanna Kristina Käerdi,
Alfred Kokk, Liisbet Aavastik,
Meribel Kuusik, Sirli Mangus,
Ants Vakkum, Anna Katariina
Männik, Mia Peterson, Maarja
Uritam, Mari Leen Rosenberg,
Henry-Laur Allik, Johanna Põder, Hella Õitspuu, Kalli Toater, Remo Pihel, Kaarel Tamuri,
Liis-Carmen Õispuu, Markos
Tarto, Kasper Sebastian Silla,
Egli Noodapera.
Etendused veel vaid kolmel
korral: 20. ja 27. aprillil kell 18
ja 29. aprillil kell 19 Viimsi Huvikeskuses.

Frantšeska Vakkum
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Noorte teatritegijate tippsündmus

Festivali meeskonda kuulusid: Lauri Rausoo, Grete Ly
Valing, Kristin Västra, Külli
Täht, Külli Talmar, Lauri Pihlak, Allar Org, Margit Võsu,
Tiina Sard, Kersti Ojassalu,
Janek Murakas, Merike Hindreus, Mart Hindreus.
Festivali toimumist toetasid: Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Harrastusteatrite Liit, Vanemuine,
Linnateater, VAT Teater, Rakvere Teater, Cabaret Rhizome,
Theatrum, NO99, Endla Teater, Harjumaa Omavalitsuste
Liit, Shishi, Deluxline, Fotosulg, Viimsi Kool, SA Viimsi
Keskkooli Fond ja Viimsi vald.
Suur tänu kooliteatrite traditsiooni püsimajäämise eest
Eesti Harrastusteatrite Liidule
ning samuti kõikidele kooliteatri truppidele ja nende väsimatutele juhendajatele. Südamlikud tänusõnad festivali
korraldajatele, sponsoritele ning
publikule, kes kõikide päevade
jooksul etendustele kaasa elas!

11.-13. aprillini toimus
Viimsi Koolis kooliteatrite
gümnaasiumitruppide
riigifestival „Kooliteater
2014 Viimsi“.
Kolme päeva jooksul sai publik näha parimaid gümnaasiumitruppide etendusi, nautida
festivalimelu ning kuulata oma
ala professionaalide nõuandeid.
Rohkelt pälvis tunnustust Viimsi Kooli näitetrupp K.O.K.K.
Festivali avamine toimus
11. aprilli õhtupoolikul, mil
Viimsi Kooli suure maja aulasse olid kogunenud kõik festivalil osalejad. Esimesel festivalipäeval astusid publiku ette
Paide Ühisgümnaasiumi, Tallinna 32. Keskkooli, Rapla Ühisgümnaasiumi, Pärnu Kunstide
Maja, Rakvere Gümnaasiumi
ja Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi teatritrupid. Õhtu sisustas Maarius Pärn, Festivali
Toas toimusid mitmed ühistegevused.
Laupäeval sai publik näha
kahe Viimsi Kooli trupi (Eksperiment ja K.O.K.K) etendusi
ning samuti Jüri Gümnaasiu-

Grand Prix´ võitjad: Tallinna
32. Keskkooli 12. d klass “Good
Day & Good Luck”, juhendaja
Eva Kalbus.

Festivali avamine. Fotod Rait Avestik

mi, Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Narva täiskasvanute kooli,
Jõgeva Gümnaasiumi ja Rakvere Gümnaasiumi kooliteatrite etendusi. Laupäeva õhtul
pakkusid põnevust EMTA lavakunstitudengite läbi viidud

töötoad ning õhtu naelaks oli
noor muusik Silver Sepp oma
soolokavaga.
Žüriiliikmed ja truppide juhendajad külastasid õhtul Laidoneri mõisa ja vaatasid üheskoos
Viimsi kooliteatri etendust “Ma

vaatan maailma Igaviku Aknast“.
Festivali viimasel päeval
astusid publiku ette Läänemaa
Ühisgümnaasiumi, Karksi Valla Kultuurikeskuse, Tõrva Avatud Noortekeskuse ja Rõngu
Keskkooli ning Rõngu Rahva-

Viimsi Kooli rahvusvahelised projektid
Viimsi Kooli selle õppeaasta rahvusvaheliste
projektide kohtumised on
kõik edukalt toimunud.
Novembris Viimsi Teatajas ilmunud artiklis kajastati, et
Viimsi Kool osaleb kolmes
rahvusvahelises projektis. Üsna
pea on pool projektiperioodist läbi, kuid selle aja jooksul
on juba nii mõndagi koolides
korda saadetud ning kõik selleaastased rahvusvahelised projektikohtumised on olnud väga
edukad.
14.–19. märtsini olid Viimsi
Koolil külas gümnaasiumiastme projekti “ESTIC-Sustainable School Policy” raames 10
õpetajat Islandi partnerkoolist.
Üheskoos külastati Ida-Virumaad, et koguda ideid ja mõtteid õppematerjalide loomiseks.
Islandlastele oli Ida-Virumaa
põnev kogemus, samas oli nii
mõnigi Eesti projektimeeskonna liige mõnes külastatud kohas
esmakordselt. Näiteks Avinurme elulaadikeskus, kus näidati
puidutööd kui selle piirkonna
jätkusuutlikku elatusallikat ja
kus ka projektimeeskonnad
proovisid kätt laastukorvi punumises.
Islandlastele jättis sügava
mulje Narva, mis oli mõjutatud ka hetke poliitilistest sündmustest. Samuti nautisid nad
metsamatka Lahemaa rahvuspargis, sest Islandil selliseid
metsi pole. Omavahel jagati
ka jätkusuutliku kooli kontseptsiooniga tehtud tööd ning
pandi paika raamistik, kuidas
luuakse ainetundidesse õppematerjale, mis võimaldaksid
muu hulgas kahte riiki võrrel-

Eesti delegatsioon Taanis liivadüünidel. Foto Viimsi Kool

da (näiteks bioloogias võrdlusõppematerjal Islandi ja Eesti
ranniku floorast ja faunast).
Projektikohtumisel osalesid mitmete ainete gümnaasiumiõpetajad. Järgmine projektikohtumine leiab aset 26.
septembrist 1. oktoobrini Islandil Reykjavikis. Projekt on
saanud rahastust EMP ja Norra
stipendiumiprogrammi kaudu.

Muinasjutulugudega
Taanis

2.–6. aprillini toimus III kooliastme projekti “TreasureBooks” teine projektikohtumine
Taanis Aabybro Efterskoles, mis
on spordikallakuga internaatkool. Kohtumisel osales ligikaudu 60 õpilast Eestist, Soomest,
Taanist ja Saksamaalt. Eesti
delegatsiooni kuulus kaksteist 8.
klassi õpilast ja neli õpetajat.
Kohtumise fookuses olid
moderniseeritud muinasjutud
ning iga riik esitas eelnevalt
oma koolis kaasajastatud ja
välja valitud 4–5 parimat tööd
teistele vaatamiseks-kuulamiseks. Eesti võttis kaasa viis

väga eri laadi tööd: e-raamatu
“Punamütsike”, lühianimafilmi
“Bremeni linna moosekandid”
ainetel, koomiksid “Saabastega kassi” põhjal, lauamängu
“Hans ja Grete” ainetel ning käsitööraamatu muinasjutu “Inetu
pardipoeg” põhjal. Nendest neli
said näitusekülastajate lemmikuteks erinevates kategooriates
(nt parim moderniseering, parimad illustratsioonid jm). Lisaks
näitusele etendasid õpilased
gruppides lühinäidendeid moderniseeritud võtmes ning tutvusid Taani internaatkooli olemuse ja elu-oluga. Eriti meeldis
õpilastele kooli batuudikeskus.
Järgmine projektikohtumine toimub 8.–12. oktoobrini
Saksamaal. Projekt on saanud
toetust Elukestva õppe programmist.

Kogemusi vahetundide
sisustamiseks

6.–9. aprillini viibisid kuus
Viimsi Kooli kolme õppehoone
I ja II kooliastme õpetajat Soomes Joensuus Rantakylä koolis. Kohtumisel jagasid Eesti,

maja ühistrupi noored.
Pärast ametliku osa lõppu
olid juhendajate ja žürii vestlusringid, kus osalejad said
žüriiliikmetelt tagasisidet ning
väärtuslikke nõuandeid.
Grand Prix võitis Tallinna 32. Keskkooli 12. d klass
etendusega “Good day&Good
Luck!” (juhendaja Eva Kalbus). Festivali üheks laureaadiks sai Viimsi Kooli trupp
K.O.K.K etendusega “Igavussuvagi” ning juhendaja eripreemia Viimsi Kooli näiteringi K.O.K.K juht Eva Kalbus.
Partnerluse eripreemia pälvisid K.O.K.K teatritrupi noored
näitlejad Jessica Kari ja Rhett
Kütsen.

Annika Remmel
Viimsi Kool

Moeaken 2014

Soome ja Leedu seniseid tulemusi vahetundide sisustamisel.
Viimsis on olulisemateks tulemusteks mõtteseina kui probleemilahenduse tööriista loomine ja kasutamine, mängualade
paigutamine õppehoonete koridoridesse, õpilaste klassisisesed vahetunnimänguõpetused
ning taskumänguraamatud vahetunnimängudest kooliõues ja
-majas. Lisaks olid kohtumise
fookuses õues toimuvate vahetundide sisustamise võimalused
ning nende toimimine Soome
koolides.
Eesti projektimeeskond võttis endaga kaasa peamise õppetunnina, et ka väheste või puudulikult sisustatud koolimajade
ümbrus või veidi külmavõitu
ilm ei takista õpilastel õues
mängimist ning probleemiks
ei ole ka vaid 15 minutit kestev
vahetund. Projektimeeskondadel õnnestus külastada ka Soome õpetajate praktikabaasiks
olevat kooli nimega Normaalikoulu. Seal vaadeldi smartboardi kasutamist kehalise kasvatuse tunnis. Üheskoos tehti
ajurünnak järgmise õppeaasta võimalike tegevuste kohta,
mis on seotud aktiivse eluviisi
propageerimisega spordi ja tervisekasvatuse kaudu. Järgmine projektikohtumine toimub
1.–4. veebruarini 2015 Leedus.
Projekti rahastatakse Nordplus
Junior programmist.
Kõikide projektide tegevused jätkuvad nii sellel kui
järgmisel õppeaastal. Oluline
on näha projektitegevusi kui
osakest igapäevastest tegevustest, mis aitavad kooli edasi
arendada.

Maarja Urb

3. aprillil toimus Viimsi Koolis traditsiooniline heategevuslik noortemoe suurüritus Moeaken 2014 , mis tõi kokku sadu noori moehuvilisi Tallinnast ja Harjumaalt.
Seekordne Moeaken oli kuues Viimsi Keskkooli Õpilasesinduse korraldatud moeüritus, kus koolinoortel on võimalus
silmast silma kohtuda Eesti moeala tippudega, kes saavad
omakorda aidata kaasa andekate noorte moedisainerite karjäärile.
26 noort disainerit esitles 20 kollektsiooni. Enamik moeloojaid oligi Tallinna ja Harjumaa koolidest. Huvi Moeakna vastu
on kasvanud iga aastaga ja sel kevadel jäi osa soovijaid paraku ukse taha.
Žürii oli prestiižne, sellesse kuulusid oma ala parimad asjatundjad – mainekas moefotograaf Toomas Volkmann, rahvusvaheliselt tuntud ehtekunstnik Tanel Veenre, modelliagentuuri
omanik Evelyn Mikomägi, tekstiilikunstnik ja disainer Kirill Safonov ja Liina Steini moemaja esindaja. Õhtujuhtidena astusid
üles juba tuntud kolmikutest modellid Karl Markus, Hans Markus ja Joel Markus Antson.
Žürii hindas noorte moeloomingut järgmiselt: I koht Mirjam
Kalmanni kollektsioon “Repliik“, II koht Kertu Kivisiku ja Hugo
Henri Guthani kollektsioon “1 joon“, III koht Oliivia Sööti kollektsioon.
Publiku eripreemia sai Anu Valkna kollektsioon “Köidetud“,
kus kõik modellid sõitsid poodiumil rulluiskudel.

Camilla Saar



Anu Valkna kollektsioon “Köidetud“. Foto Liisa Johanna Viikna
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Koer – sõber või ohtlik vaenlane
Viimsis on olnud viimasel
ajal palju ebameeldivaid
vahejuhtumeid hulkuvate
agressiivsete koertega.
Paraku pole see mitte
ainult Viimsi, vaid kogu
ühiskonna probleem.
Kuidas muuta meie armas
ja rahulik Viimsi turvalisemaks? Siin tuleb mängu
loomaomanike endi südametunnistus ja teadvus
loomapidamise seaduste
ja heade tavade kohta.

Alustuseks tuleks selgeks teha,
et iga koera rihma teises otsas
on inimene. Teame kõik, kui
armsad on kutsikad – sinised
silmad, roosad käpapadjad ja
kutsikalõhn.

Koer kasvab ja areneb
nagu laps

Inimene on otsustanud võtta endale koera – valvuriks,
sõbraks. Esimesed kuud mööduvad ja kutsikast saab puberteedieas väänik – täpselt
samamoodi nagu laps, kasvab
ka koer, tema psüühika ja hormoonid muutuvad. Koera A ja
O on tema peremees ehk alfakarjajuht. Kui aga peremees ei
pööra tähelepanu sellele, kuidas oma koera õigesti suunata
ja kasvatada (ärgem ajagem
segamini kasvatust koolitusega!), ongi probleemid kiired
tulema. Olgu see kasvatamatus
tingitud teadmatusest või viitsimatusest – see ei oma tähtsust. Kui oled võtnud endale
looma, on sinu kohustus, et ta
sobituks ühiskonda ega ohustaks kaaskodanikke. Selleks, et
koer ei muutuks relvaks (koera
võib käsitleda külmrelvana),
tuleb endale juba enne kutsika
soetamist selgeks teha, mida
just see koer oma arenguks
vajab – igal tõu (ja ka tõutul)
koeral on talle omane käitumine ja otstarve.

Agressiivne koer

Mis tekitab koeras agressiooni? Sellele küsimusele ei olegi ühest vastust. Võime pikalt
arutleda, kas süüdi on omanik,
kasvataja või hoopis keegi kolmas. Fakt on see, et kui kokku
juhtuvad nõrga närvikavaga
kutsikas ja laisk omanik, siis
midagi head tulla ei saa. Igast
koerast, olgu tal närvikava
milline tahes, on võimalik kas-

Koer kasvab ja areneb nagu laps ja tema psüühikagi muutub. Foto Matton

VIIMSI KOERATUBA
l Viimsi Koertetuba asub
Kaluri tee 3, tel 5645 0714.
l Koduleht ei ole veel avatud, aga veebis on www.
koertetuba.ee.
l Facebookist leiab meid
www.facebook.com/viimsikoertetuba.

vatada normaalne ja ühiskonda
sulanduv liige. Mõne koeraga
lihtsalt ongi vaja rohkem tööd
teha.
Tahan rõhutada, et ei ole
olemas kurja või agressiivset
koeratõugu – on teadmatud
ja hoolimatud inimesed. Koeratõuge on erinevaid, on raskesti dresseeritavaid ja lennult
tarkusi haaravaid isendeid, ka
siin saame tõmmata paralleele
inimestega – meie oleme samuti erinevad. Koeral võivad
agressiooni esile kutsuda näiteks närvikava- või iseloomuprobleemid, teadmatud looma-

omanikud (vale kasvatusviis),
looma väärkohtlemine, haigused (kui loomal on valus).

moodustab tõutunnistus vaid
murdosa. Praegu on kuni kolmekuuse kutsika tõutunnistuse
hind Eesti Kennelliidus selle
liikmetele 13 eurot.
Kõik koerad on toredad,
kuid kui soovite olla kindel,
millist tõugu koer teil kodus on
ja et temast kasvaks just selline
isend, nagu näeb ette tõustandard, tuleks kindlasti soetada
tõupaberitega koer. See annab
ka mingis mõttes garantii –
paberitega kutsikate vanemad
peavad olema täitnud aretusreeglid ning terviseuuringud,
nende närvikava peaks olema
standardile vastav.

Valemüüdid koertest

Siinkohal esitaks mõned müüdid, mis rahvasuus levivad:
bullterjerid, stafforshire’i terjerid, kaukaasia lambakoerad
jpt on tapjakoerad. Ei ole olemas tapjakoeri! Probleem on
rihma teises otsas.
Surmahaare ehk lõuakramp
– seda pole, tegemist on koera
saagiinstinktiga, see on eesmärgistatud tegevus oma saaki
mitte lahti lasta.
Tõutunnistuseta tõukoer –
kui koeral ei ole tõutunnistust,
on ta segavereline, s.t koeral
pole kindlat sugupuud, olgugi
et ta võib väljanägemiselt olla
täpne koopia mõnest tõust (nt
Saksa lambakoer või jack russell terjer).
Kutsika paberid maksavad kutsika hinnale mitusada
eurot lisaks – kutsika hinnast

Viimsis tegutseb
koeratuba

Sellest kevadest on kõigil viimsilastel võimalik end käia harimas
ja nõu küsimas Viimsi Koertetoas – seal töötavad spetsialistid,
kellel on pikaajaline kogemus
koerte kasvatamises, koolitamises ja hooldamises. Tegevust

alustavad kutsikakool, edasijõudnute rühm ning on ka individuaalõpe probleemsetele
koertele. Oodatud on kõik koerad olenemata tõust, soost või
suurusest. Viimsi Koertetoast
saab nõu ja häid soovitusi iga
koeraomanik!

“

Ei ole olemas
kurja või agressiivset koeratõgu
– on teadmatud
ja hoolimatud
inimesed.
Mida teha, kui koer
ründab

Aga mida teha siis, kui teie
poole juhtub tõttama koer, kellel hambad irevil ning kes on
valmis rünnakuks? Siin on mõned näpunäited koerte koolitajalt Tiia Arikolt:
- Ära kilju! See on märk
alistumisest. Tee pigem ähvar-

Lemmikloomade vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava
10. mail
l k 11–11.30 Haabneeme alevikus Viimsi keskuse bussipeatuses
l k 12–13 Lubja külas Lubjamäe bussipeatuses
l k 13.30–15.30 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures
11. mail
k 11–11.30 Tammneeme külas Pällu bussipeatuses
l k 12–13 Tammneeme külas Tammneeme bussipeatuses Haugi tee alguses
l k 13.30–15 Randvere külas külakeskuse juures

17. mail
l k 11–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
l k 12–13 Muuga külas Muuga bussipeatuses (nr
38 lõpp peatuses)
l k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil
18. mail
l k 11–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
l k 12–13 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
l k 13.30–15 Kelvingi külas lasteaia juures
24. mail
l k 11–11.30 Miiduranna külas Euro Oil bensiinijaama juures

k 12–12.30 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
l k 13–14 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses
25. mail
l k 11–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp peatuse juures
l k 12–13 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses
l k 13.30–15 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
6. august
l Prangli saarel
l

davat häält, ole konkreetne ja
enesekindel.
- Kui ründab hulkurkoer, tee
liigutus, justkui hakkad maast
kivi võtma, see võib koera ehmatada. Kui ründab kodukoer,
siis tema inimest ei karda.
- Kukkudes tõmba ennast
kägarasse ning kaitse oma pead
ja kaela. Kui sul on väike koer
kaasas, võta ta kõhu alla.
- Kui oled majade juures,
võta oma koer sülle ja suru ennast vastu maja seina, näoga seina poole.
- Kui võimalik, lase oma
koer rihmast lahti ja anna talle
võimalus põgeneda. Seda juhul,
kui oled kindel, et ta ära jookseb,
mitte ei astu ründajale vastu.
- Hoidu rüseluses ka oma
koera hammaste eest.
- Kanna kaasas telefoni.
Teata politseisse ähvardavalt
käituvatest lahtistest koertest.
Ka juhul, kui nad on omanikuga, kuid jalutavad lahtiselt.

Kristine Maria Airenne

Koerad ootavad sööki

Head sõbrad, täname teid, et olete meid
toetanud! Hetkel on kutside söögivarud
otsakorral ning palume teid jällegi appi!
Kui Sinul, hea inimene, on võimalik annetada koerte söögi ostmiseks kas või mõni
euro, on meie neljajalgsed lõputult tänulikud, sest nende oma peremees ei suutnud,
võibolla ei tahtnud või tal polnud võimalik
seda teha.
Meile on võimalus annetada: EE832200
221055925168 Eesti Koerte Pääste Selts
MTÜ, info tel 554 0518.

Eesti Koerte Pääste Selts MTÜ
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Pensionärid panid 2013. a
tegemistele punkti

Kulu põletamine
on aasta ringi
keelatud

12. aprillil toimus Viimsi
Pensionäride Ühenduse
iga-aastane aruandekoosolek, mis võttis kokku
eelmise aasta tööd ja
tegevused.
Ühendusel oli liikmeid 31.
detsembri seisuga 503. Ühenduse tööd juhib 31-liikmeline volikogu ja nende hulgast
valitud seitsmeliikmeline juhatus. Ühenduse juhatus on
oma tööd korraldanud sisukukalt ja mõtestatult. Töötas
neli ringi: käsitöö – juhendaja
Ljuba Keskküla, bowlinguklubi – eestvedaja Rein Valkna,
matkaklubi – klubi hing Volli Kallion ja ujumine Viimsi
spaas. Ringijuhid andsid sisuka ülevaate ringide tegevusest,
võistlustest, kohtumistest ja
reisidest.

Aastas seitse suurüritust

Lisaks ringidele korraldati seitse suurüritust, nende seas kaks
ekskursiooni (õppe eesmärgil),
kontsert-aktus ühenduse 20. tegevusaasta tähistamiseks, kuhu
ühendust olid tervitama tulnud
head toetajad ja koostööpartnerid, Püünsi kooli õpilased,
Huvikeskuse isetegevuslased,
Viimsi valla esindajad ja Rein
Kriis Vabariiklikust Pensionäride Liidust. Meeleolukat
muusikat pakkusid Randvere
Puhkpilliorkester, Boris Lehtlaan ja Enn Rebane. Osavõtjaid
oli rohkesti ja vanad eakaaslased said meenutada ammuseid
aegu.
Toimus ka bowlinguklubi
korraldatud eakate turniir, mis
sai uue nime „Viimsi kuul” ja
seati sisse rändauhind. Meie
bowlinguvõistkond võttis osa
ka nn Malta-Eesti maavõistlu-

Sel aastal on kevad tulnud suhteliselt varakult.
Sulanud lume alt on ilmunud nähtavale päästjate igakevadine mureallikas – kulu. Juba on tulnud palju teateid erinevatest kulupõlengutest,
paar varasemat olid juba veebruari lõpus.

Viimsi Pensionäride Ühenduse koosolek. Foto Enn Teimann

sest, kus osalesid lisaks Eesti
võistkondadele võistlejad Sloveeniast, Portugalist ja Maltalt. Meie võistkond saavutas
I koha ja tubli tunnustuse välisvõistlejatelt – meid iseloomustati kui väärikaid ja hästi
ettevalmistunud mehi.

Hooaeg algas tervisepäeva ja mälumänguga

Tervisepäev ja mälumäng alustasid sügishooaega. Huvitavad
loengud oli südamekirurg Tiit
Rebaselt, praktilised elustamisvõtted nii eakatele kui väikelastele õpetasid selgeks Eesti
Punase Risti esindajad, tervislikust toitumisest kõneles Ene
Lill Haarmoonikumist ja jalaseene ravist koduõendusõde
Kristina Kams.
Mälumäng aitas ühendada
valla eri piirkondade elanikke,
sest võistlesid koos nii eakad
kui ka nooremad võistlejad. Lõ-

puminutiteks olid võistluspinge
ja võidusoov kruvitud üsna kõrgele.
Sügisball Viimsi peokeskuses lõpetas aasta ja kujunes väga meeleolukaks. Meie
eakaid ballikülalisi kostitasid
meeleoluka muusika ja silmailuga RAMi kvartett ja Viru
varietee, pakkudes täispika
kontserdi. Tantsupõrand oli
tantsijaid täis kogu pika õhtu,
sest meile juba tuntud kahemeheorkester Sulev & Rein hoidis peomeeleolu kõrgel.

Ühisprojekt valla
sotsiaalametiga

Lõpule jõudis ühisprojekt Viimsi valla sotsiaalametiga. Meie 25
vabatahtlikku eakat aitasid viie
kuu jooksul komplekteerida,
registreerida ja üle anda Viimsi valda saabunud toiduabi.
Vald tänas abistajaid väärikalt
lõpulõunaga.

Kulu põletamisel süttis abihoone. Foto Päästeamet

Kahjuks ei saanud hoogu
sisse teine ühisprojekt päevahoiu korraldamisest vallas.
Projekti edasine areng sõltub
rahast ja ruumidest, kuid on
vallale väga vajalik – nii arvas
viimasel märtsikuu ühenduse
volikogu koosolekul abivallavanem Mailis Alt.
2013. aasta tegevust võib
lugeda igati õnnestunuks, sellest andis ülevaate eespool toodud sisukas tegevusaruanne.
Kogu aruandeperioodil võttis
Viimsi Pensionäride Ühenduse korraldatud tegevusest osa
2867 inimest.
Täname kõiki, kes meid
nõuga ja jõuga aitasid!
Soovime ilusat aasta jätku,
tervist, õnne ja ilusat suve!

Viiu Nurmla

Indrek Hirs

Viimsi Pensionäride Ühenduse
esinaine

Lapsed lustisid tsirkuses

Püünsi Kooli lahtiste uste päev
1. klassi tulevatele lastele ja lastevanematele

Kolmapäeval, 16. aprillil
esines Viimsi Huvikeskuses Peterburi tsirkus.
Tsirkuseetendust said vaadata
Viimsi Lasteaedade ning lasteaedade Lillelapsed ja Tibu
põnnid. Huvikeskuse saal oli
lapsi täis, põnevus tõusis laeni
klouni esimese etteastega, kui
suur pall pääses laste peade
kohal lendu. Kätemeri kerkis
ja kõik tahtsid palli püüda, erilise õnne osaks said need, keda
lavale palli viskama kutsuti.
Igaüks tahtis lavale, et olla
etenduses osaleja. Suure aplausi teenisid kõik esinejad –
niihästi hularõngastega keerutav tütarlaps kui ka ekvilibrist,
kes rullidel tasakaaluharjutusi
demonstreeris. Aga kloun oli
üle kõige kõigi lemmik!
Peterburi kolme artistiga
tsirkus tuuritab Eestimaal alates 1. märtsist kuni 20. mai-

Eelmisel aastal registreeriti Harjumaal 181 kulutulekahju.
Kõige rohkem oli neid maikuus – 76. Arvestades suhteliselt sooja kevadet, algab kulupõlengute kõrghooaeg sel
aastal kindlasti varem.
Kulu põletamine on kuritahtlik ja keelatud tegevus.
Põlev kulu teeb kahju nii elusloodusele kui keskkonnale.
Kulutulekahjust võivad süttida nii inimeste kodud kui muu
vara. Eelmisel aastal hukkus kulupõlengus ka inimene.
Ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või
tahtlikust inimtegevusest. Paljud kulupõlengud on alguse saanud lõkkest. Lõket ei tohi teha tugeva tuulega
ning lõkke koht peab olema ümbritsetud mittepõleva
materjaliga. Lõket tehes peavad olema käepärast esmased kustutusvahendid ning tuld ei jäeta laste valvata või
hoopis järelevalveta. Lõkkel tuleb lasta rahulikult lõpuni
põleda, lõkkejäägid kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.
Veel võib kulu süüdata mõtlematult kuluheinale visatud suitsukoni või puruks löödud pudel. Põlenguid võivad
põhjustada ka hooletult tehtud tuletööd. Samuti on ohtlik
näiteks ATVga kuival kuluheinal sõitmine. Kulupõlengute ennetamine pole niisiis keeruline, palju raskem on juba
toimunud õnnetuste põhjal järelduste tegemine.

22. aprillil kell 17.00 Püünsi Koolis
• Etteasted Püünsi Kooli õpilastelt
• Lapsevanematele infotund:
- Kooli tutvustus
- Õppetöö
- Huvitegevus
- Vajalikud dokumendid
Infotunni ajal koolieelikutele tegevused õpetajatega
• Tutvumine koolimajaga

Põnev vaatepilt.

ni. Trupi maaletooja on OÜ
Magrit Grupp. Firma omanik
ja trupi mänedežer Mati Roostalu rääkis, et neid on kõikjal
Eestis hästi vastu võetud ja
etendused lähevad täismajale.
Nad on juba esinenud Paides,
Pärnus, Valgas ja Võrus, Viimsisse saabus trupp Saaremaalt.
Peterburi artistide publikuks
on lasteaia- ja koolilapsed.
Mõni laps sai osaleda klouni trikkides. Fotod Heidi Kirsimäe

VT

Püünsi Kool otsib oma tegusasse
kollektiivi:
• klassiõpetajat
• füüsikaõpetajat (4 tundi nädalas)
• ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (13 tundi nädalas)
• kehalise kasvatuse õpetajat (4 tundi nädalas)
• pikapäevarühma õpetajat (0,5 ametikohta)
• eripedagoogi (1 ametikoht)
• administraator/ koolitädi (1 ametikoht)
Tööle asumine augustis 2014.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 4. mai aadressile Püünsi Kool, Kooli
tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Kolm päikeselist hispaanlast Viimsis

José: Peaeesmärk oli õpetada eesti lastele ja noortele
seda, mida meil pakkuda on
– hispaania keelt ja kultuuri,
mänge, vastastikku silmaringi
avardada. Veetsime hommikupoolikud koolis tundides

Uudishimu ja tahe oma
silmaringi avardada tõid
kolmeks kuuks Euroopa
Liidu programmi Leonardo da Vinci projekti
ELMER raames Viimsisse
kolm saadikut LõunaHispaaniast Cordobast –
Marta, Maria ja José.

Päeval, mil neid küsitlen, puhub kile jääkülm tuul ja ilm on
juba aknast vaadates pehmelt
öeldes ebasõbralik. Sellest
hoolimata ehib sisseastuvate
hispaanlaste nägusid päikeseline entusiastlik naeratus, tüdimust pikast võõrsilolekust
ja lõputust talvest ei paista
kuskilt.
Hispaanlastelt kui suurriigi kodanikelt kuigi head
inglise keelt ei ootaks. Kolm
Cordoba saadikut räägivad
aga suurepärast inglise keelt
– kust see pärit on?
José: Õppisin ülikoolis keskkonnateadusi ja juhtimist. Hispaania majanduses on juba
mõnda aega raske periood,
töökohti jääb aina vähemaks ja
seda enam on raske tööd leida
vast ülikooli lõpetanud noortel.
Väljaspool Hispaaniat on tööväljavaated paremad, nii läksingi pärast ülikooli kogemuste hankimiseks ja inglise keele

“

Eesti noored
on oma hispaania
eakaaslastest
täiesti erinevad
oma küpsuse
poolest. – José
oskuse parandamiseks paariks
aastaks Inglismaale tööle. Kodust eemal teises keskkonnas
elamine ja töötamine on igal
juhul väärt kogemus ja inglise
keele õppimiseks ikka Inglismaast paremat kohta ei ole.
Marta: Mina olen inglise
keele osas rohkem iseõppija,

“

Eestlastelt
võiksid hispaanlased õppida
täpsust ja distsipliini. – Marta

Marta ja Maria, vabatahtlikud Hispaaniast, on Eesti muljetega rahul. Fotod Kaja Männiko

aga koolis sai sellesse tõsiselt suhtutud ja kursustel olen
keeleoskuse täiendamiseks ka
käinud. Pärast ülikooli tegelesin kaks aastat Boliivias turismiäris, seal sain ka korraliku
keelepraktika.
Maria: Mina olen inglise
keelt lihtsalt praktika käigus
õppinud – olen Pariisis turismi- ja hotellimajanduses töötanud ja ilma inglise keeleta seal
hakkama ei saa. Lisaks õppisin
seal ära ka prantsuse keele.
Kas tundsite üksteist juba
enne Eestisse tulekut? Kuidas
te üldse nii kaugele sattusite?
Maria: Ei tundnud, esimest
korda saimegi Viimsis kokku!
Eks ta natuke hirmutav oli, see
vajadus tervelt kolm kuud kahe
võõra inimesega korterit jagada
– mine tea, millest tüli tõuseb.
Aga korralikumat tüli tekkinud
polegi, sellised väikesed kokkupõrked ainult. Tänaseks oleme nagu üks perekond.
José: Kui otsustasin selle
programmi raames kolmeks
kuuks välismaale oma teadmisi jagama ja kultuuri tutvustama minna, siis oli mul valida

Jose ei välista, et tuleb Eestisse tagasi.

Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia
ja Eesti vahel. Valisin Eesti
just selleks, et kogeda midagi oma kodusest keskkonnast
võimalikult erinevat. Ema küll
küsis, et miks nii kaugele oma
elu keeruliseks tegema minna.
Marta: Minu kodused on

sellega juba harjunud, et otsin
väljakutseid kodust kaugelt.
Ja tõsi ta on, et Hispaania majanduses ja tööturul on rasked
ajad ja elus edasi minemiseks
tasub kaugemale vaadata.
Milline oli teie tegevuse
sisu ja eesmärk Viimsis?

osaledes ja ise tunde andes,
pärastlõunad noortekeskustes
ja lasteaedades. Sama tähtis
eesmärk oli õppida eestlastelt
seda, mida neil meile õpetada
on, ja seda pole vähe.
Millega Eesti lapsed ja
noored teid üllatasid? Mis on
siinsete noorte elus teisiti kui
Lõuna- Hispaanias?
Maria: Esiteks hea inglise
keele oskusega. Väga avaldas
muljet Eesti laste tõsine ja
täiskasvanulik
ellusuhtumine! Nad teavad täpselt, mida
elust tahavad, on väga uudishimulikud ja laia silmaringiga.
See, et eestlased on kinnised
ja kidakeelsed, ei ole mingis
mõttes tõsi! Vähemalt laste ja
noorte kohta see ei kehti, meie
puutusime kokku eranditult
väga avatud, jutukate ja suhtlemishimuliste noortega. Sama
kehtib ka lasteaialaste kohta,
kellega meil ühist keelt pole,
sest inglise keelt nad veel ei
oska – nende jaoks polnud see
mingi probleem.
Marta: Hispaanlastel oleks
Eesti lastelt ja Eestilt palju õppida. Eestlastelt võiks hispaanlased õppida täpsust ja distsipliini, Eesti lastelt julgust sirge
seljaga oma arvamust avaldada ja seda kaitsta. Ja kogu koolisüsteem on teil kadestamisväärsel tasemel.
José: Eesti lapsed ja noored on oma hispaania eakaas-

lastest täiesti erinevad oma
küpsuse poolest. Küllap see on
osalt tingitud ka teie kliimast,
mis ei võimalda vabal ajal sageli lihtsalt mööda küla lonkida, vaid suunab lapsed rohkem
siseruumidesse ja organiseeritud tegevuse juurde. Kahtlemata arendavad huviringid ja
sport noori rohkem kui lihtsalt
vabaduse nautimine, ja seda on
siin selgelt näha! Hispaanias,
eriti meil lõunas, ei nähta laste vaba aja sisustamisega suurt
vaeva, lapsed kolavad niisama
ringi ja on ... lihtsalt lapsed.
Teie kandi köök on maailmakuulus, milline suhe teil
kohaliku toiduga tekkis?
Marta: Polnudki vajadust
kiiresti eesti toiduga kohaneda, sest elame korteris ja teeme
ise süüa. Poest leiab siin kõi-

“

Väga avaldas
muljet Eesti
laste tõsine ja
täiskasvanulik
ellusuhtumine.
– Maria
ke, mida soovida oskad. Ainus
erand on siiski oliiviõli – sellist mõnusalt kange maitsega
ja rohekat värvi, mida meil
kodus tehakse ja tarvitatakse,
siit ei leia.
Varsti lendate tagasi Hispaania poole, kuidas elu edasi läheb?
Marta ja Maria: Koju on
alati hea tagasi minna, koduigatsus hakkab ka nüüd juba
tasapisi närima. Aga tuleviku
kohta on raske midagi kindlat
öelda, püüame suurest tööpuudusest hoolimata siiski Hispaanias oma oskusi ja kogemusi rakendada ja tööd leida.
José: Mina ei välista üldse,
et olen siin varsti tagasi, kui
ma siin tööd ja tegemist leiaks!
Küsis

Kaja Männiko

Randvere Päevakeskuse reisiklubi kutsub reisima
Tutvume ka sel suvel kaunite Eestimaa paikadega
ja sõidame kaugemalegi
– lõunanaabrite juurde
taime- ja käsitöölaadale.
Sel suvel on reisiklubil kavas
kolm reisi. Kõigepealt sõidame
3. mail Lätimaale Siguldasse
ühepäevasele reisile. Eesmärk
on külastada Sigulda lillelaata,
mida korraldab Läti Taimekasvatajate Selts. Laadal osaleb üle
100 Läti puukooli, taimekasvataja ja põllumajandusettevõtte.
Pakutakse laias valikus taimi,
püsikuid, põõsaid jm. Samas
toimub ka käsitöölaat.
Laada külastajatel on võimalus ka sõita köisraudteega
üle Gauja jõe ürgoru ja vaadata
Turaida kindluslossi.
Osavõtjatel tuleb kaasa võtta ID-kaart või pass. Osalustasu

Randvere Päevakeskuse reisiklubi kohtus möödunud suvel Vilsandil Jaan Tättega. Foto Moonika Kõrre

23 €. Osavõtusoovist teatada
hiljemalt 28. aprilliks.
Läänemaa-Haapsalu-Matsalu kahepäevane väljasõit
toimub 20.-21. mail. Tutvume
Haapsalu linna vaatamisväärsuste ja kohvikutega, jalutame
kaunil promenaadil ja ööbime
Promenaadi hotellis 2 inimese
tubades.
Teise päeva veedame Matsalu looduskaitsealal, teeme
paadisõidu piki Kasari ja Suitsu
jõge. Päeva sisse mahub lõunasöök Lihulas ja jalutuskäik rannaniidul. Tallinna jõuame hilisõhtul. Hind 110 €. Osavõtust
teatada hiljemalt 28. aprilliks.
Augustis sõidame Hiiumaale Lestafestile, mis toimub
16.-18. augustil. Tutvume saare vaatamisväärsustega, s.h
Vaemla villaveski, tuletornide
ja kirikutega ja kuulsa Eiffeli

torniga. Vaatame kaunist aedlinna Kärdlat. Õhtupooliku
veedame Kõrgessaare sadamas
Lestafestivalil. Naudime suitsukala ja hiidlaste rahvapidu.
Ööbime turismitalus. Teisel
päeval jätkame ringsõitu saarel. Tallinna jõuame hilisõhtul.
Hind 90 €. Osavõtust teatada mai alguseks. Kõigi reiside
osavõtusoovist teatada: Aime
Salmistu, tel 686 4055 või 518
8125. Samadel numbritel saab
ka rohkem infot reiside kohta.

Aime Salmistu
Randvere Päevakeskuse
(Kibuvitsa tee 1) uus telefoninumber on 686 4055,
mobiilinumber on endine:
518 8125. Päevakeskuse
tegevjuht Aime Salmistu.
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Treeni nägu suveks trimmi
Samamoodi nagu me
hoolitseme oma keha
füüsilise vormi ja heaolu
eest, peaksime hoolitsema ka näokontuuri vormi
ja näolihaste eest.

GUINOT HYDRADERMIE LIFT
on pinguldav näohooldus,
mis tänu lihaste stimulatsioonile lisab nahale toonust ja tõstab näojooni.

Suveks valmistudes ja rannahooajale mõeldes läheb esimene mõte kaunile kehale, aga ka
nägu vajab suve eel tähelepanu.
Vanuse või väsimuse tõttu kaotab nahk elastsuse, kortsukesed
muutuvad sügavamaks ja algab
näokontuuride lõtvumine.
Selleks, et taastada ja säilitada nooruslik näokontuur,
peaksime treenima näolihaseid.
Guinot Hydra Lift näohooldus
on tõeline nooruse revolutsioon, mis näolihaseid stimuleerides annab neile toonuse ja
avaldab näonahale pinguldavat
mõju. Tegemist on müostimulatsiooniga, mille käigus treenitakse näolihaseid ja seeläbi tõstetakse näokontuuri loomulikul
moel kirurgilise sekkumiseta.

dus manuaalset näonahahooldust
– pinnapuhastust, koorimist,
lõõgastavat massaaži ja pinguldavat maski, mis muudab kogu
protseduuri veelgi nauditavamaks. Soovitatav kuur on 6–10
hooldust sagedusega 2 hooldust
nädalas. Kuur algab 60minutilise Hydra Lift näohooldusega,
mis sisaldab lisaks müostimulatsioonile ka koorimist, massaaži
ja maski. Järgmised näohooldused on soovi korral võimalik
võtta soodsama, 30minutise Express Hydra Lift versioonina,
mis keskendub peamiselt müostimulatsioonile. Peale kuuri on
tulemuse säilitamiseks soovitatav teha vähemalt üks Hydra
Lift tunnine hooldus kuus.

Müostimulatsioon –
kaasaegne protseduur

Müostimulatsioon on kaasaegne protseduur, mis annab unikaalse võimaluse stimuleerida
kõiki näolihaseid ja selle abil
trimmida nahka, siluda kortsukesi, taastada naha elastsust,
vähendada poore ja värskendada jumet. Müostimulatsiooniga saab pinguldada ka kaa-

Hydradermie Lift näohooldus mõjub kui lihastreening. Foto Guinot

lulangusest või vananemisest
tingitud lõtvunud näonahka
ning vabaneda nn kottis silmaalustest. Selle protseduuriga
ergutatakse aeglast verevarustust ja leevendatakse vedelikupeetust ning rikastatakse
nahka hapniku ja toitainetega.
Samuti paraneb ebaühtlane
jume ning väheneb näokontuuride allavajumine.

Naisenergiast
pulbitsev näitus
Pirital
Naisenergiast pulbitsev maalinäitus on avatud
Pirita Vaba Aja Keskuses.
Kullamaal Ubasalu külas asub üks maagilise väega paik
– Hiie talu. Juba mitmeid aastaid kogunevad augustikuu
alguses sellesse külluslikku oaasi naised selleks, et vabaneda oma argipäeva rutiinist.
Üheksa naist on kunstilaagris kirglikud loojad, nende
seas on füüsik, kunsti- ja muusikaõpetaja, kondiiter, jurist,
elukutseline Tuhkatriinu, kooliõpilane. Need naised pole
päriselt kunstnikud, kuid nende maalid on päriselt maalid.
Mitmed neist naistest on ühel või teisel viisil seotud ka
Viimsiga – kes elab, kes töötab, kelle vanematekodu asub
siin.
Karismaatilise maalikunstniku Kadri Kangilaski juhendamisel valminud maalid on õrnad, üdini naiselikud
ning pakatavad kuhjunud naisenergiast. Näitus Pirita Vaba
Aja Keskuses jääb avatuks 2. maini.

Katrin Mustonen

Guinot’ meetod

Guinot’ meetod erineb teistest
samalaadsetest näohoolitsustest
selle poolest, et Hydra Lift hoolduses töötleb kosmeetik iga lihast eraldi vastavalt vajadusele.
Kogu hooldusprotseduuri ajal
reguleerib ta stimulatsioonisignaali vastavalt kliendi tundlikkusele ja töödeldavale piirkonnale. Lisaks sisaldab see hool-

Sooduspakkumine
Viimsi SPA Ilukeskuses
(kehtib kuni 31.08.14):
ostes 3 Express Hydra Lift
näohooldust = 1 Express
Hydra Lift näohooldus
TASUTA. Info ja broneerimine tel 606 1160, spa@
spatallinn.ee.

Taimeteraapiline meelteaed

Meelteaed pakub aistinguid kõigile meeltele. Foto MTÜ Ökokratt

Möödunud sügisel avati
Lääne-Virumaa ja Järvamaa piiril Järsi külas taimeteraapiline Meelteaed,
esimene ja ainuke Eestis.
Teraapiline aed on samas
asuva Puhta vee teemapargi üks osa.
Meelteaed on teraapiliste omaduste ja eesmärgiga ning suunatud inimese heaolu ja emotsionaalse tasakaalu, füüsise ja
sotsiaalsete oskuste arendamisele. Meelteaia lähtekohaks on
inimene koos viie meele rakendamisega: nägemise, kuulmise, haistmise, kompimise ja
maitsmisega, sest just meeltega tunnetab inimene ruumi
enda ümber. Oluline osa on

erinevate aistingute kogemisel
– milliseid meeli erinevad taimed enim ergastavad, kuidas
inimene näiteks käega või palja
jalaga katsudes midagi tunneb,
millised lõhnad ja maitsed teda
ümbritsevad, milliseid helisid
ta kuuleb või milliseid värve
näeb.
Värvid, vormid, helid, lõhnad, ebatasased pinnad ja taime
tekstuurid ning maitsed on osa
esteetilisest aiakogemusest. Terapeutide sõnul mõjutab aiandusteraapia enim just inimeste
psüühikat ja emotsionaalset
tasakaalu – see paneb end rohkem väärtustama, annab juurde
enesekindlust, arendab kognitiivseid võimeid, vähendab
pinget, hirmu ja agressiivsust

ning tugevdab inimese isiksust
ja selle arengut.
Lisaks emotsionaalsele poolele arendab kompimine (erinevate pindade, viljade katsumine) terapeutide sõnul ka
inimese füüsilist poolt (nt treenida koordinatsiooni, tasakaalu, vastupidavust, peenmotoorikat). Kolmandaks arendab
teraapiline aed sotsiaalseid oskusi – nähtu, kuuldu, katsutu ja
haistetu kirjeldamine arendab
eneseväljendusoskust.
Meelteaed on suunatud eelkõige erivajadustega inimestele
ning eakatele, ent sobib külastamiseks ka kõigile teistele huvitujatele. Meelteaeda rajati üle
kahe aasta, seda rahastas PRIA.

VT
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HEA TUJU LASTELAAGER 2014
7.–11. aastastele tüdrukutele
“Suvi sõpradega”

•meisterdame ja joonistame
• tantsime ja trallime
• peame maha fotojahi
• lahendame lahti sõprusesõlmesid
• sõidame rongiga ja matkame looduses
• fantaseerime moemaailmas ja korraldame moeetenduse
• mängime hästi palju
Pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1
I vahetus: 16. juuni – 20. juuni 2014
II vahetus: 11. august – 15. august 2014
Hind: 90 € (millest broneerimistasu 25 €)
Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00–16.30
Registreerimine kodulehe kaudu: www.heatujustuudio.ee
Lisainfo: laager@heatujustuudio.ee, tel 5563 4784
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Viimsi valla kultuurikalender
19. aprill – 10. mai
Dokumendinäitus “Kaks algust”.
Eesti Rahvusarhiivi näitus
Fotonäitus 1. jalaväepolgu
lahinguteest Vabadussõjas
Avatud K–L k 11–18.
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
UUS Näitus “Hõbevalgeim“
UUS Näitus “Veelinnurahvas“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud
E–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel,
tel 5694 4238, info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Kuni 30. aprill
Sven-Erik Stambergi isiknäitus
“Väljad ja võimalused“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas
Kuni 19. mai
Fotonäitus “Viimsi Kaunis Kodu
läbi aastate“
Viimsi Päevakeskuses (E–N,
k 12–16)
Kuni 30. aprill
Juku of Estonia alias Juhan Rodrik
Maalinäitus “Hinge tee“

Elina Kenki õlimaalide näitus
Fotokursuse lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 30. aprill
Raamatuväljapanek täiskasvanutele “Raamatuga aeda
rajama“
Lastele raamatuväljapanek
“Mina ei mängi, kui nalja ei saa“
Jutu- ja joonistusvõistlus
“Üks hea asi Viimsis“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Raamatuväljapanekud:
täiskasvanutele “Seiklust ja
põnevust raamatuist”
lastele “H. C. Anderseni lastekirjanduspreemia laureaate.
Pilkupüüdev pildiraamat”
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus
Kuni 30. aprill
Raamatuväljapanek
“Anekdoodid ja naljad igaks
päevaks“
Prangli Raamatukogus
19. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Laulavad Hanna ja Hannes Saard
Cafe Lavendel
20. aprill k 6
Ülestõusmispüha Viimsi
koguduste ühine päikesetõusu
jumalateenistus
Jutlustab Mikk Leedjärv
Juhatab Raido Oras
Vabakoguduse kiriku vastas
mere ääres
20. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Laulab koguduse kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
20. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus
Jutlustab Karin Raja
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus
20. aprill k 13
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
20. aprill k 14.30
I ülestõusmispüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
20. aprill k 18
Koguperemuusikal “Halley
komeedi tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 4/6 €, müügil Piletilevis
ja enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
22. aprill k 19
Kella valmistamise töötuba
Osalustasu 10 €
Reg: loovustuba@gmail.com,
tel 510 4400
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa toas
23. aprill k 19
Käsitööseebi ja huulepalsami
valmistamise töötuba

Osalustasu 13 €
Reg: loovustuba@gmail.com,
tel 510 4400
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa toas

komeedi tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 6/4 €, müügil Piletilevis
ja enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

23. aprill k 19.30
Jüripäev
spordivõistlused, mõõgavõitlejad
Püünsi Kooli territooriumil
k 20.30 Jüripäeva rongkäik
Püünsi külas: Kooli tee – Rohuneeme tee – Pääsukese tee –
Merikotka tee – Kooli tee

29. aprill k 19
Koguperemuusikal “Halley
komeedi tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 6/4 €, müügil Piletilevis
ja enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

24. aprill k 17.30
W.S.Maugham 140: külla tuleb
kirjastuse Canopus juhataja
Tõnu Lember
Viimsi Raamatukogus
24. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. aprill k 19
Punutud soengute õpituba
Osalustasu 6 €
Reg: loovustuba@gmail.com,
tel 510 4400
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa toas
25. aprill k 12.15
12. klasside lõpukella aktus
k 19 12. klasside lõpuball
Viimsi Koolis
25. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Laulab Rene Paul
Cafe Lavendel
26. aprill k 12
Viimsi Muusikakooli kevadkontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. aprill k 15
Kiriku ümbruse koristustalgud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Laulavad Keili Simastel ja Triinu
Kont-Kontson
Cafe Lavendel
27. aprill k 10.50
Jalgsimatk ja kepikõnd
“Tutvume koduvallaga“
k 10.33 väljub buss V2 Viimsi
Haigla eest
Matka pikkus u 7 km
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
tel 601 2354 Volli Kallion
Kogunemine Tammneeme tee
bussipeatuses
27. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
27. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlustab prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
27. aprill k 18
Koguperemuusikal “Halley

1. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
1. ja 2. mai k 18.30
Tsirkuse Tuur esitleb:
Viktor Nikulini Tsirkus
Uus huvitav programm (2 h):
õhuakrobaadid kiikedel, lõbusad
ahvid ja koerad, köietantsija,
vigursõitja jalgrattal jpm
Piletid müügil Piletilevis, 5–20 €
(sõltuvalt istekohast) ja kohapeal kassas enne etenduse algust
Korraldaja: Nikulin Circus OÜ,
www.nikulin.ee
Viimsi Kaubanduskeskuse
parklas
2. mai – 1. juuni
Raamatuväljapanek
“Kodukandi lood ja rannarahva
romaanid“
Lastele “Karupoeg Puhh ja
tema sõbrad“
Viimsi Raamatukogus
2. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Laulab Edvard Krimm
Cafe Lavendel
2. mai k 19
Vana Baskini Teater
“Meie esimene miljon“
Lavastaja Ivo Eensalu
Osades: Pirjo Levandi, Tõnu
Kilgas, Merilin Kirbits jt.
Piletid 13/11 €, bron: viimsi@
huvikeskus.ee, tel 602 8838
Viimsi Huvikeskuses
3. mai k 12 ja k 17
Tsirkuse Tuur esitleb:
Viktor Nikulini Tsirkus
Uus huvitav programm (2 h):
õhuakrobaadid kiikedel, lõbusad
ahvid ja koerad, köietantsija,
vigursõitja jalgrattal jpm
Piletid müügil Piletilevis, 5–20 €
(sõltuvalt istekohast) ja kohapeal kassas enne etenduse algust
Korraldaja: Nikulin Circus OÜ,
www.nikulin.ee
Viimsi Kaubanduskeskuse
parklas
3. mai
Teeme Ära talgupäev 2014
Reg www.teemeara.ee
Viimsi vallas
3. mai k 10 – 13.30
Perespordisarja „Koos teeme
kõike!“ rattaralli
Korraldaja MLA Viimsi Lasteaiad
Haabneeme terviserajal,
Päikeseratta ja Karulaugu
Lasteaia õuealal
3. mai k 10
Viimsi valla meistrivõistlused
sulgpallis

Reg siiri.rajamagi@mail.ee
(kuni 29.04)
k 13–14.30 lastele osavusvõistlus
Eelreg aigartonus@hotmail.com
(kuni 29.04)
Viimsi Spordihallis
3. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Laulab Arabella
Cafe Lavendel
4. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
4. mai k 12
Tsirkuse Tuur esitleb:
Viktor Nikulini Tsirkus
Uus huvitav programm (2 h):
õhuakrobaadid kiikedel, lõbusad
ahvid ja koerad, köietantsija,
vigursõitja jalgrattal jpm
Piletid müügil Piletilevis, 5–20 €
(sõltuvalt istekohast) ja kohapeal kassas enne etenduse algust
Korraldaja: Nikulin Circus OÜ,
www.nikulin.ee
Viimsi Kaubanduskeskuse
parklas
4. mai k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
4. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
4. mai k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5.–29. mai
Raamatuväljapanek täiskasvanutele “Kasvatades kasvame.
Valik pedagoogikakirjandust”
Raamatuväljapanek lastele
“Muinasjutumaagia. Mõeldes
suvele”
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus
5.–30. mai
Raamatuväljapanek “Emadepäev”
Prangli Raamatukogus
6. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
“Parkide päev“ ajalooliste parkide taastamine: mis saab võsast ja kust tuleb raha?
Lisainfo ja reg: Kadi Karine,
tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
7. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
Infopäev giididele ja reisikorraldajatele
Tutvustame Rannarahva
Muuseumi maja ja näituseid ja
muinsuskaitsealust Viimsi
Vabaõhumuuseumi
Lisainfo ja reg:
Anu Valing, tel 507 7622,
anu@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis ja
Viimsi Vabaõhumuuseumis
7. mai k 15
“Tervitus emadele!“
Kontsert: esinevad Boris Leht-

laan ja Henn Rebane
Randvere Päevakeskuses
8. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
“Mis maa all põnevat?“
Arheoloogiaalane õhtupoolik
Rannarahva Muuseumis
Lisainfo ja reg:
Kadi Karine, tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
9. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
“Seened ja satikad puitmajade
kallal“
Puitu kahjustavate seente ja
mardikate tuvastamine,
vältimine ning tõrje
Õpituba puitmajade omanikele
Lisainfo ja reg: Kadi Karine,
tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
9. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
Muinsuskaitse Amet esitleb
aastaraamatut
Rannarahva Muuseumis
10. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
“Reheahi – kasutu ja kummaline
või geniaalne?“
Süübime vaid eestlastele
omase rehemaja südameks
oleva reheahju hingeellu
Ahju taastamine, moderniseerimine, kütmine – praktiliste
tööde käigus omandame
väärtuslikke oskusi
Lisainfo ja reg:
Kadi Karine, tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
9. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Laulab Viimsi laululind Dagmar
Mäe
Cafe Lavendel
10. mai k 10
Viimsi valla 95. sünnipäev
k 10 XXVIII Viimsi Jooks 2014
k 11–11.50 Lastejooksud
k 12.30 start 10 km – jooks ja
kepikõnd
k 19 heategevuskontsert:
ansambel “Kõrsikud“
Ürituse tulud lähevad Tallinna
Lastehaigla Toetusfondi
Korraldajad: ÕF EventSells ja
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Kooli õuel ja saalis
10. mai k 13
Emadepäeva kontsert
Viimsi Huvikeskuses
10. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Jazzi rütmis Merje Kägu ja
Jana Abzalon
Cafe Lavendel
Info

Marje Plaan

valla kultuuritöö koordinaator
tel 602 8866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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VIIMSI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED SULGPALLIS
AEG JA KOHT: 3.05.2014 kell 10 Viimsi Spordihallis, Sõpruse tee 5.
OSAVÕTJAD: Viimsi vallas elavad, töötavad või
õppivad sulgpallurid või mängijad, kes treenivad
regulaarselt Viimsi vallas registreeritud spordiklubides.
Vanuseklassid: noored U 11, U-13, U-15, U-17,
mehed, naised
Seeniorid: mehed 40 ja vanemad, naised 35 ja
vanemad
Laste osavusvõistlus toimub k 13–14.30. Osavusvõistlustest osalejatel palume regisreeruda 29. aprilliks e-maili aadressil aigartonus@hotmail.com.
VÕISTLUSTE SÜSTEEM: Võisteldakse üksik-,
paaris- ja segapaarismängus.
Võistluste süsteem selgub pärast regisreerimist.
REGISTREERIMINE: Viimane registreerimispäev
29. aprill 2014.
Sulgpallivõistlusteks palume registreerida aadressil: Siiri.rajamagi@mail.ee hiljemalt 2.05.2014
kella 18-ks. Registreerimisele saadetakse vastus.
Osaleda saavad vaid eelregistreerunud mängijad
(paarid).
Ajakava koos tabelitega leiad Viimsi Spordihallist
ja Viimsi Sulgpalliklubi kodulehelt www.sulgpallitrenn.ee.
SULGPALL: Babolat Start ja Yonex AS 20 korraldaja kulul.
NB! Võimaluse korral püüame leida paarismängu
paarilise, palun andke vastavast soovist teada!

Viimsi rulluisutajad tulid
Saksamaalt mitme võiduga
Viimsi rulluisutajad tõid
Saksamaalt ühe esimese, kolm teist ning ühe
kolmanda koha.

29.–30. märtsini toimusid Saksamaal Wolfsburgis rahvusvahelised rulliluuisutamise üksiksõidu- ja rühmakavade võistlused. Kokku osales Saksamaal
250 rulluisutajat 12st rulluisuklubist Saksamaalt ja Eestist.
Eestit esindas Viimsi rulluisuklubi Rullest.
Võistlused toimusid kahel
päeval erinevates taseme- ja
vanusekategooriates. Kokku saavutati üks esimene koht (Sandra Kristin Paju), kolm teist
kohta (Anne-Grete Aljas, Loora Mulenok ja neljane kava
koosseisus: Loora Mulenok,
Anne-Grete Aljas, Mia-Mathilda Savila ja Hanna-Stiina
Kivinurm) ning üks kolmas
koht (Natalija Vorobjova).
Viimsi vallast võttis Saksamaa võistlustest osa 17 rulluisutajat vanuses 7–13 eluaastat: Anni Annusver, Merilin Orav, Sandra Kristin Paju,
Natalija Vorobjova, Lisete Tagel, Kaidi Hunt, Hanna Jaani,
Melissa Aasav, Kaisa Kasekamp, Kätriin Siling, Anneliis
Aljas, Rebecca Pärtel, Mia-

Mathilda Savila, Hanna-Stiina
Kivinurm, Anne-Grete Aljas,
Laura Laugus ja Loora Mulenok. Rullesti kõige edukamad
olid seekord Loora Mulenok
ja Anne-Grete Aljas. AnneGrete Aljas võistles kolmes
kategoorias ning Loora Mulenok võistles koguni neljas
kategoorias. Neljase kavaga
saavutasid tüdrukud teise koha
ning kahese kavaga “Barbie”
tulid Anne-Grete ja Loora
neljandale kohale, kaotades
kolmandale kohale vaid 0,6
punkti. Anne-Grete Aljas tuli
üksiksõidu kategoorias “Figurenläufer” teisele kohale, saavutades võrdselt punkte esimese kohaga. Loora Mulenok
saavutas šõusoolo kategoorias
teise koha ning üksiksõidu
kategoorias “Kunstläufer” tuli
Loora viiendale kohale, võites
endast palju vanemaid rulluisutajaid Saksamaalt.
Rulluisuklubi Rullest võtab aprillis ja mais vastu uusi
huvilisi algajate rühma. Eelnev uisutamisoskus ei ole vajalik. Info ja registreerimine:
piret@rullest.ee ja http://www.
rullest.ee.
Rullesti edukamad sportlased Saksamaal Loora Mulenok ja
Anne-Grete Aljas. Foto Rullest

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest

Pilates Pluss treeningud Viimsis
Pilates Pluss treeningtundides keskendume
kogu keha treeningule,
kuid eelkõige tugevdame
ja venitame kõiki rühi
seisukohalt olulisi (süva)
lihaseid, mis juhivad ja
kontrollivad keha asendit
ja liikumist.
“Pluss” on lisatud eesmärgiga
muuta treeningtund tõhusamaks ja mitmekülgsemaks.
Pilatese põhiprogrammi harjutustele on juurde kombineeritud harjutusi füsioteraapiast
ning hiljem lisanduvad treeningvahendid – kummilindid,
võimlemiskepid, hantlid…

Iga kuu lõpeb erinädalaga,
kus lisaks pilatesele praktiseerime uusi oskusi tervise heaks.
Näiteks meetodid (harjutused,
hingamine) stressi ja ärevuse
maandamiseks, parema une
saavutamiseks, kiire ülekehamassaaž iseendale jpm. Lisaks
mediteerime ning stimuleerime organite tööd hiina meetodit kasutades.
Näide tunnist: “Äratame”
keha hiina meetodiga ehk patsutame kätega end pealaest
jalgadeni, mh mudime punkte,
mis vabastab keha energiablokeeringutest. Seejärel teeme
soojendusharjutusi, pilatese
programmi põhi- ja vahehar-

jutusi ning harjutusi füsioteraapiast. Tunni viimases osas
venitame põhjalikult lihaseid
ning lõpetame täieliku kehameelte lõdvestamisega joogapäraselt – selili, silmad suletud
ning vabastame kõik pinged
kehast alates varvastest ja lõpetades peaga. Ühe treeningtunni kestvus on 1h ja 15min.
Pilates Pluss treeningud
sobivad kõigile, kes soovivad
pingevaba keha, ilusat rühti
ning olla füüsiliselt ja vaimselt
tasakaalus! Lisainfo: www.pilatespluss.ee.

Terje Vaino
tervisejuht/Pilatese treener
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Võidukad KK Viimsi poisid
Valgevenes, Maladzyechnas peetud kuni 15-aastaste Euroopa Noorte
Korvpalliliiga II divisjoni
etapi võitsid Korvpalliklubi Viimsi poisid, kes
täiseduga kindlustasid
endale turniiri võidukarika ja kuldmedalid.
Valdo Lipsu ja Tanel Einaste
juhendatavad viimsikad võitsid kõik viis mängu.
Järjest alistati BS Jekaterinburg (RUS) 59:31, BC TsmokiMinsk (BLR) 79:66, BC Zubrys
71:38 (POL), BC Meshcheryakova (BLR) 69:60 ja Kupchinskiy olimp RUS) 83:40.
Suurepärases hoos olid meeskonna liidrid, ka Eesti noortekoondislased Sander Raieste
ja Henri Sten Vainola, kelle
näitajad turniiri viies mängus
olid keskmiselt vastavalt 15,8
punkti ja 6,2 lauapalli ning
29,4 p ja 14 lp. Neid toetas
Soome U15 koondise kandidaat Lauri Lehtinen keskmiselt
13,4 punktiga, oma rolli täitsid
auga kõik meeskonnaliikmed.
Sander Raieste valiti turniiri sümboolsesse viisikusse
ning Henri Sten Vainolale kuulus koguni turniiri MVP ehk
parima mängija auhind.
„Rõõmu teeb, et oleme hooajaga suure sammu edasi astunud, seda nii individuaalselt

Poksijad tulid
koju medalitega
Viimsi klubi Tigers poksijad olid edukad Eesti
noorte ja Eesti meistrivõistlustel.

Viimsi delegatsioon Maladzyechnas EYBL etapil. Foto KK Viimsi

kui ka meeskonnana. Kindlasti
tegid liidrid oma töö – seda neilt
oodataksegi, aga kogu meeskonna panuseta poleks selline
tulemus võimalik. Tore, et poisid sellest huvitavast katsumusest – sportlik ja n-ö olmeline
– auga välja tulid,” sõnas peatreener Valdo Lips. Tanel Einaste jätkas: “Kindlasti täname
toetajaid ja tublisid lapsevanemaid, kelle abiga liigas osalemine ja Valgevene etapil käimine teoks sai. Erilised tänusõnad
muidugi seitsmele vaprale, kes
ka ise meiega koos tee Valge-

venesse ette võtsid ning igas
mängus hea atmosfääri suutsid
tekitada. Seda ka kodumeeskonna vastu mängides, kes olid
tribüünile korraldanud isegi kohalikud ajateenijad…“
EYBL U15 (1999) 2. divisjon. Maladzyechna etapi paremusjärjestus: 1. KK Viimsi (5
võitu, 0 kaotust), 2. BC Meshcheryakova (4 võitu, 1 kaotust),
3. BA Tallinn Kalev (3 võitu, 2
kaotust), 4. BC Tsmoki-Minsk
(3 võitu, 2 kaotust), 5. BS Jekaterinburg (3 võitu, 2 kaotust), 6.
BC Zubrys (2 võitu, 3 kaotust),

7. BS Sportkunda (0 võitu, 5
kaotust), 8. Kupchinskiy olimp
(0 võit, 5 kaotust)
KK Viimsi mängis koosseisus: Gregor Rikberg, Kevin
Sünd, Mikk Tali, Sander Jürgenson, Gregory Torger, Markus Kikkatalo, Stenver Pärn,
Hendri Andreas Hinno, Lauri
Lehtine, Sander Raieste, Henri
Sten Vainola. Peatreener Valdo
Lips, treener Tanel Einaste.
Viimsi poisid kogusid kolme etapi kokkuvõttes kolmteist võitu ja kaks kaotust.

www.kkviimsi.ee

29.–30. märtsini toimusid
spordiklubis Garant IFMA
Eesti noorte meistrivõistlused
tai poksis. Viimsi klubi Tigers
oli esindatud kolme sportlasega, kes kõik võitsid medalid.
Jaco Lembit Sepp saavutas
Tigers K-1 Eesti MV-l.
hõbemedali kuni 63 kg kaaluga võistlejate seas, Raul Esko võitis kuldmedali kuni 54
kg ja Romet Esko pronksmedali kuni 57 kg kaaluga võistlejate seas.
12.–13. aprillini toimusid K-1 Eesti meistrivõistlused
spordiklubis Garant. Viimsi Tigersist võistles neli sportlast.
Viimsi parim sportlane Georg Robert Sepp, kes õpib Viimsi Kooli 9. klassis, kaitses eelmisel aastal võidetud Eesti
meistritiitlit kuni 67 kg kehakaalus (17–18 a vanuseklass),
Jaco Lembit Sepp (Viimsi Kooli 7. klassi õpilane) saavutas
pronksmedali kuni 60 kg kehakaalus (15–16 a vanuseklass);
Markos Lastik sai hõbemedali kuni 63 kg kehakaalus (1516 a vanuseklass) ja Samuel Kadanik võitis samuti hõbemedali kuni 70 kg kehakaalus (17-18 vanuseklass).

Tigers

Spordiüritustest tulekul
3. mai k 10 Perespordisari „Koos teeme kõike!“ rattaralli /
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
3. mai k 10 VIIMSI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED SULGPALLIS /
Viimsi spordihallis / Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi
sulgpalliklubi
10. mai k 10 28. Viimsi Jooks/ Viimsi Kooli õuel / Korraldaja:
Viimsi Vallavalitsus ja ÕF EventSells
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ERAKUULUTUSED

l Otsid tööd? Tööd leiab üldkoristaja/nõudepesija,
teenindaja. Helista 5304 4794, Villa Mary restaurant & club, Rohuneeme tee 103, Viimsi. www.
villamary.ee.
l Valmistame ja paigaldame vihmaveerenne.
Renn valmistatakse soovitud mõõduga räästa pikkuseks. Rennis pole liitekohti. Tel 507 8003, ptrennid@gmail.com
l Aiad Korda OÜ pakub kõiki haljastuse rajamise ja
hooldamisega kaasnevaid teenuseid. Tel. 508 9294.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverdamisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel. 525 2632.
l Soovime leida tööd Viimsis. Naisterahvale võib
pakkuda koduabilise, koera hoidmise teenust (võimalus ka oma kodus koera hoida). Meesterahvale
transporditeenust Viimsis, Tallinnas ja lähiümbruses. Olemas tendiga veoauto ja kinnine järelhaagis. Pakkuda võib ka kevadtöid aias, muruniitmist,
väiksemaid remonditöid jne. Aiatöödel tekkinud
prügi (ka varasema) viin ise ära. e-post: jaan.pihel
@gmail.com, tel. 5569 6385.
l Kolimiseelne müük igal pühapäeval kuni 25. mai
Kesk-Kaare teel (mööbel, kodutarbed, aiatarvikud,
riided). Annely, tel 521 1005.
l 3liikmeline pere(täisk) soovib üürida 2–3 tuba
u.6 kuuks Viimsis, Pirital või kesklinnas. Annely,
tel 521 1005.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimstööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com
l Müüa Viimsis võõrasema-, suve- ja püsilillede
ning köögiviljataimi. Erinevad potililled ja pukspuuistikud. Tel 5349 9081 ja 5349 9087.
l Freesasfalt, liiv, killustik, muld koos transpordiga
kuni 18 tonni. Võimalus tellida kallurauto teenust.
Tellimine ja lisainfo tel 518 9251 või ivo@kivo.ee.
l Noor pere soovib vahetada galeriimajas asuva
2toalise saunaga korteri maja või suvila vastu. Oliver, tel 5389 5283.
l Otsin prantsuse keele eraõpetajat algtasemele.
Tel 5558 9166.
l Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Transpordi
võimalus. Tel 5381 8801.
l Müüa lõhutud küttepuud koos transpordiga.
Lepp 35 eur/m3, kask 38 eur/m3. Täpsed kogused,
tähtajad lühikesed. Tel 5648 4838. E-post: lehtpuukyte@gmail.com
l Noor pere soovib üürida Viimsis (võib ka Meriväljal või Pirital) 2–3toalist korterit otse omanikult.
Pakkumisi ootame telefonil 521 8304 või aadressil
marko@yachts-service.ee
l Kõik küttesüsteemidega seotud teenused Küttesüsteemi Meistritelt: korstnapühkija- ja pottsepatööd, küttekehade remonttööd, korstnate ja
-lõõride remont ja renoveerimine. Tel: 5807 2581
info@kyttesysteemimeistrid.ee.
l Müün: muld, kruus, killustik, liiv. Koos transpordiga. Hind soodne! Tel 5608 1801.
l Tänavakivide müük ja paigaldus. Võrkaiad,
haljastus. Freesasfaldist teed ja platsid, maakivide
müük ja paigaldus. Väiksemahulised asfalteerimistööd. 11 aastat kogemust. henno.piirme@gmail.
com www.kivivennad.ee Tel 551 9855, 558 8842.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee
2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, sihtotstarve elamumaa. Hind 5000 eurot. Tel 505 8794;
e-post martin@baltreal.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Helistage tel 5625 1195 (k 9–19), Tiiu.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee Tel 5196 9314.
l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühistrassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavateede
kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed
santeh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine.
Keevitustööd. Kontakt: Enno, tel: 5656 7690
e-mail: worldwidebuilding@gmail.com.

l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu
(plekk, torud, vinklid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, vannid, tööriistad, masinad jne). Ise tassime,
demonteerime, lõikame. Tel 555 05017.
l Müüa otse omanikult krunt Leppneemes 1570
m2. Hind kokkuleppel. Tel 5342 3633.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride,
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik.
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel. 5322 6290.
l Klassikaline massaaž, kupu- ja tselluliidimassaaž
koos reiki energiaga teie kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust aitab spordimassaaž lihaseid lõdvestada ja kehal kiiremini taastuda. Pärast
massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate
massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega 20 €. Massööri tellimine
tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com.
l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud,
lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, koos toomisega, tel 501 8594,
www.kaminapuud.com.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld,
kasvumuld, kivisüsi koos transpordiga hea manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni
Tallinnas ja Harjumaal. Tel. 525 2632 mullavedu@
hot.ee
l Välisvoodrilaud 19x106/121/146 mm h: al.
4,5–7,5 €/m2; sisevoodrilaud 12x96/120 mm h:
al. 4–6,4 €/m2; põrandalaud 28x120/145 mm ja
33x145/195 mm h: al. 7–13,5 €/m2; tuulekastilaud 18x95/120/145 mm h: al. 4–6,5 €/m2; roov
50x50 mm h: 190 €/tm; voodrilaudade tööstuslik värvimine h: 1,4 €/m2 krunt & 1,8 €/m2 värv.
Transpordivõimalus. Kontakt: 5455 1700, info@
voikapuit.ee.
l Ostan ENSV ja EWaegseid rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 602 0906 ja 501 1628, Tim.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakt: tel 507 4178.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots
5–25 cm 1,9 €, lepp 30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm
2,5 €, kask 30 cm 2,8 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates
50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda
tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee.
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.puhastused-kpe.ee Tel 5638 8994.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee.
l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. Individuaaltundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/
al. 18 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x18 €.
Minigrupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t. 1 ak t/ 9 €,
kursuse hind 180 €. J. Vilmsi 53 G, Kadriorg, Tallinn
Tel + 372 553 0122 kajavahi@hot.ee www.kajavahikoolitus.ee
l Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad
hinnad. Tel 522 0321.

Seoses töömahtude suurenemisega
pakub Viimsi Ehitus tööd

üldehitajale

Kandidaadilt eeldame:
* Töökogemust minimaalselt 3 aastat
* Elementaarsete tööriistade olemasolu
* B-kategooria juhiloa olemasolu
* Projektide lugemise oskust

Tõlketeenus ja inglise keele
eratunnid

Kalamajas, 15 min jalutuskäigu kaugusel
vanalinnast.
Akadeemilise tunni hind 10 €.
Tule koos sõbraga, siis maksate tunni eest 15 €.
Lisainfo mob 55 642 979 või
merikele6@gmail.com või www.merilink.eu

Omalt poolt pakkume:
* Stabiilset, mitmekülgset ja huvitavat
tööd arenevas ettevõttes
* Konkurentsivõimelist töötasu
* Häid töötingimusi
CV saata aadressil:
info@viimsiehitus.eu, lisainfo tel +372
53 61 61 61

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses
tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

Sõelutud muld, liiv,
killustik, freesitud
asfalt koos kohaletoomisega.
Kallurteenused,
bobcati rent.

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Aaris Grupp OÜ,
tel. 506 3020
Kaevetööd, lammutustööd, haljastustööd.

“Riietering”

VIIMSI
EHITUSKAUP
pakub tööd
müüjale-saalitöötajale ja
laotöölisele.
Kasuks tuleb
eelnev töökogemus.
Tel: 509 9804

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.
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TAIMAUT LASTELAAGRID SUVI 2014
l Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna

Noortelaagris 14.06.2014 – 19.06.2014

l Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias

25.06.2014 – 01.07.2014

l Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager Karksi-

Nuias 14.07.2014 – 20.07.2014

l Seikluslik puhke- ja vabaaja lastelaager Pärnu-

maal 03.08.2014 – 09.08.2014
INFO JA REGISTREERUMINE: www.taimaut.ee,
tel. 520 4057 info@taimaut.ee

l

20

19. aprill 2014

Maxima Eesti OÜ
pakub tööd järgmistele ametikohtadele
VIIMSI Maxima X kaupluses:
- PEAKASSAPIDAJA
- LETITEENINDAJA
- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
- SAALITÖÖTAJA
- KORISTAJA
MUUGA Maxima X kaupluses:
- VAHETUSE VANEM
- PEAKASSAPIDAJA
Ettevõte garanteerib:

- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või
saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE
Info telefonil: 623 0690
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole.

