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Alates maikuu esimesest
pühapäevast töötab Viimsi
taluturg ka pühapäeviti.
2. mail on turul taimede,
istikute ja rohevahetuse
päev. Loe lk 10
TEADE!
26. aprillil on seoses Xdream seiklusspordisarjaga osaliselt suletud Karulaugu tee. Teedel võib tekkida lühiajalisi
liiklusseisakuid.
Võistlejad liiguvad osaliselt Viimsi tänavatel ja kergliiklusteedel, korraldajad
paluvad mõistvat suhtumist. Samuti soovitatakse pühapäeval lahtiste koertega
mitte liikuda.
Tulge seiklejatele kaasa elama! Stardid
algavad Viimsi Kooli juures kell 10.40 ja
alates 11.25-st jagatakse võistluskeskuses RMK Avatud raja kaarte, mille abil on
võimalik rada võistluse väliselt osaliselt
läbida ja/või minna võistlejatele kaasa
elama.

VT

Pärnamäe küla
üldkoosolek

Avapauk talgukevadele tehti eelmisel laupäeval Prangli saarel, kus korrastati sadamakuuri ja selle ümbrust. Foto Liina Rüütel

Lähme kõik talgutele!
Kevadine talgute aeg on taas
kätte jõudnud. Talgud on
hea võimalus minna õue ja
teha midagi kasulikku oma
kodukoha ümbruse jaoks,
see on ka hea võimalus
sõpradega koos aega veeta.
Siit leiate infot Viimsi valla
talgute kohta, lisainfot saate
ka www.teemeara.ee veebilehelt. Palume end julgesti
registreerida!

Viimsi Jaakobi kiriku
ümbruse koristus

25. aprill kell 11–14, kogunemiskoht Jaakobi kiriku esine. Kaasa
võtta labidas või reha, saag või
oksakäärid. Talgule on oodatud 20
osalejat. Talgujuht Mikk Leedjärv,
tel 5661 7247.

Altmetsa laupäevak

1. mai kell 10.30–12.30, kogunemiskohaks suur ringtee. Oodatav
talguliste arv 20–30. Talgujuht Jaak
Raie, tel 5200 841.

Püünsi spordi- ja mänguväljakute talgupäev

1. mai kell 11, kogunemispaik
Püünsi spordi- ja mänguväljakud.
Tööks on mänguväljakute ning lähiümbruse koristamine ja heakorrastus. Kaasa võtta rehad. Talgutele
on oodatud ligikaudu 20 osalejat.
Talgujuht Mailis Alt, tel 5109 399.

Miidu ühistu koristustalgud

1. mai kell 11–13, kogunemiskoht
laste mänguväljak. Kaasa võtta hea
tuju. Oodatakse vähemalt 15 osa-

lejat. Talgujuht Eero Hammer, tel
5051 292.

Keri saare tuleohutustalgud

2. mai kell 9–20, kõik kohad on
täis. Talgujuht Jako Vernik, tel 5108
313.

Naissaare ohutus- ja
koristustalgud

2. mai kell 10–18, kogunemiskoht
Naissaare sadam. Talgute käigus koristatakse rannaala, surnuaia ja tuletorni ümbrust ning teeääri. Saarele
sõiduks broneerida pilet www.sunlines.ee/katharina, talgutele oodatakse 100 osalejat. Talgujuht Kaido
Taberland, tel 5114 864.

Äigrumäe heakorrastustalgud

2. mai kell 10, kogunemine Liivamäe tee külaplatsil. Kaasa võtta
aiakärud, rehad, labidad, võsatrimmerid, kettsaed ja rõõmus meel!
Oodatakse 50 osalejat. Talgujuht
Piret Simmo, tel 5048 696.

Forelli tee talgud

2. mai kell 10–18, kogunemine Forelli teel. Tööks Forelli tee haljakute ja teeäärte koristus. Talgutele oodatakse kuni 9 osalejat. Talgujuht
Egon Järvoja, tel 5611 1441.

Kvartsi igakevadine
talgupäev

2. mai kell 10–18, kogunemine Külavahe tee ja Metsavahe tee ristumiskohas. Koristatakse prügi, raiutakse võsa, istutatakse taimi. Kaasa

võtta rehad, labidad, oksakäärid,
kirved, kummikud. Talgujuht Sulev Lind, tel 5177 531.

Miiduranna ranna koristus

2. mai kell 10–18, kogunemine
Miiduranna tee sadamapoolses otsas. Tööks mereääre koristus, võsa
eemaldamine. Kaasa võtta vastavad jalanõud, saed, trimmer, reha
või labidas. Osalema oodatakse 35
talgulist. Talgujuht Teele Kase, tel
5667 3357.

Rohelise poolsaare talgud

2. mai 2015 kell 10–13, kogunemiskoht Püünsi kooli juures. Töödeks
Kooli, Vanapere, Talveaia ja Reinu
teede piirkonna teede ja haljakute
koristus. Talgujuht Illar Kaasik, tel
5051 753.

Kesk põik asumi talgud

2. mai kell 10–18, kogunemine
Kesk põik hoovis. Oodatakse 25
talgulist. Talgujuht Kari-Erkki Huttunen, tel 5011 928.

Pärnamäe küla kevadtalgud

2. mai kell 11–13, kogunemine Lageda tee Vehema tee poolsesse otsa
talgutelki. Kaasa võtta rehad, oksalõikajad ja hea tuju. Talgute lõpetamiseks võib kaasa võtta võileibu
ja küpsetisi. Osalejaid on oodata
30–50 ringis. Talgujuht Kärol Tohver, tel 5665 1216.

Tammepõllu heakorra- ja
mõttetalgud III

2. mai kell 11–17, kogunemine

Tammepõllu tee 9 juures. Kaasa võtta naabrid, pered ja sõbrad.
Lõunapausiks söök ja jooks samuti kaasa. Talgujuht Ermo Hüüdma,
tel 7775 777.

Rohuneeme küla talgud

2. mai kell 11–14, kogunemiskoht
Rohuneeme külaväljak. Töötame
rannas, külaväljakul, kalmistu ümbruses. Kaasa võtta rehad, talgutele
on oodatud 20 osalejat. Talgujuht
Merle Massa, tel 5269 621.

Metsakasti küla mänguväljaku talgud

2. mai 2015 kell 11–14, kogunemiskoht Mureli ja Kirsi tee nurgal
asuv mänguväljak. Kaasa võtta kummikud ja reha. Osalema oodatakse
12 talgulise ringis. Talgujuht Kristi Ploom, tel 5394 3517.

Pringi küla talgud

4. mai kell 18–20.30, kogunemine
ja töö Rannavalli tee 2 pumpla territooriumil. Talgujuht Vello Saluste, tel 5149 121.

Viimsi Lasteaiad talgud

29. mai Astri maja, 13. mai Laanelinnu ja Leppniidu majad. Töödeks on liiva vedamine, hoovide
korrastamine, akende pesu, ümbruskonna koristamine. Oodatud on
40–80 osalejat, sõltuvalt majast.
Talgujuht Astrid Hallikas, tel 5649
7631 (Laanelinnu ja Leppniidu) ja
Jana Rebane tel 5032 323 (Astri).
Jõudu ja toredaid talguelamusi!

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

Hea Pärnamäe küla elanik ja Pärnamäe
külaseltsi liige! Olete väga oodatud Pärnamäe küla ja Pärnamäe külaseltsi üldkoosolekule, mis toimub 29. aprillil kell
18.30 lasteaed-pereklubis Väike Päike,
Kraavi tee 2.
Päevakorras on: külavanema aastaaruande esitus, Pärnamäe külaseltsi 2014
majandusaasta aruande esitus ja kinnitamine ning infonurk, kus teie küsimustele
vastab abivallavanem Mati Mätlik.
Koosolekule on armastusega oodatud
kõik, kel tähtis oma kodupaik!
Küsimusi Mati Mätlikule võib juba eelnevalt saata e-posti aadressile info@parnamaekula.ee. Koosoleku kohta saate
lisainfot, kui kirjutate samal meiliaadressil Pärnamäe külavanemale Annika Vaiklale või külaseltsi juhatuse esimehele
Andrus Tedremäele.

Pärnamäe külaselts

Metsakasti küla
üldkoosolek
Metsakasti küla üldkoosolek toimub
28. mail kell 18 Randvere Koolis (Schüdlöffeli tee 4).
Päevakorras on külavanema valimine
ja kohtumine abivallavanem Mati Mätlikuga (kommunaal- ja ehitusvaldkond).
Palun saatke küsimused Mati Mätlikule kirjalikult e-posti aadressil mati@viimsivv.ee.
Külavanema kandidaadid esitage registreerimiseks Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 21. maiks posti teel (Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, 74001) või e-kirjaga aadressile info@viimsivv.ee. Taotlusele lisada kandidaadi kirjalik nõusolek kandideerimiseks.
NB! Valimistoiminguteks palume kaasa
võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart
või autojuhiluba).

Viimsi Vallavalitsus
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Head viimsilased!
Päev päeva järgi saabub kevad üha enam
Viimsisse – kergliiklusteed ja mänguväljakud on täitumas inimestega ning taas on
avatud vabaõhumuuseumi taluturg.
Lisaks kevade tulekule on möödunud nädalate üheks positiivseks uudiseks see, et otsustasime tõsta ühekordset pensionäride toetust 40 euroni kõigile vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele,
kes omavad Rahvastikuregistri andmetel elukohta Viimsi vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2015. Toetus makstakse eakatele välja ajavahemikul 10. oktoobrist kuni 18. detsembrini 2015. Soovime selle sammuga tunnustada inimesi, kes on pensionipõlveni tublisti tööd teinud. Arvestades hindade tõusu ja
ravimite kallinemist on see meie poolt tagasihoidlik panus leevendamaks elukalliduse
tõusu.
Soovin tunnustada VEDA (Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon) liikumist
ja eestvedajaid! Viimased 10 aastat nende
tegevust on andnud meie kogukonnale palju positiivset ja kutsunud ellu väga toredaid
üritusi: Viimsi aasta naise valimine, Viimsi
kauni kodu tunnustamine, hästi käivitunud
Viimsi taluturg. Viimsi aasta naise valimisest on saanud suursündmus ning tiitli väärilised naised on eeskujuks väga paljudele.
Möödunud nädala neljapäeval tunnustasime
kümnendat korda üht tublit naist aasta naise
tiitliga – palju õnne Annika Prangli, väsimatu Prangli elu eestvedaja (loe lisa lk 4)!
Viimsi vallas on veel palju tublisid ja
ettevõtlikke naisi, kes seda tiitlit väärivad
– naistel on läbi aegade olnud kogukonnas
palju kandvaid rolle. Lisaks jõuavad naised
sageli meestestki enam, olles lisaks töökohale kodus hoolivad ja tublid emad, kes leiavad
aega olla ka ühiskondlikult aktiivsed.
Hoolimisest veidi veel: MTÜ Lastekaitse Liit teatas hiljuti, et heategevusprogrammi
“Jõulutunnel” raames laekus MTÜ Lastekaitse Liidule 1425 taotlust 134 kohalikust oma-

Püünsi Kool on lasteaed- põhikool, kus 1.–9. klassis õpib 197 õpilast ja kahes lasteaiarühmas saab
alusharidust 36 last. Koolis töötab 37 õpetajat. Kool asub Püünsi külas, Viimsi poolsaarel. Kooli
missiooniks on pakkuda rahulikku, turvalist ja lapse arengut toetavat kodulähedast ja motiveerivat
õpikeskkonda. Kooli visioon on olla haridus- ja kultuurikeskus lastele ning lähiümbruse elanikele,
pakkudes võimalusi heaks mitmekülgseks õppe- ja huvitegevuseks.
Viimsi Vallavalitsus ootab oma kooliperre uut teotahtelist ja koostööle orienteeritud koolijuhti ja
kuulutab välja konkursi

PÜÜNSI KOOLI DIREKTORI
ametikohale.
Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

valitsusest. Viimsi vallast esitati heategevusprogrammile 14 taotlust. Toetust sai 5 last
kokku summas 805 eurot. Põhiliselt taotleti
toetust huvi- või spordiringi osalustasudeks ja
sporditarvete ostmiseks.
Aprilli kolmas nädal (20.–26. aprill) on
Eestis pühendatud südametervisele. Südamenädalat tähistame alates 1993. aastast, seega
tänavu juba 23. korda! Viimsi noortekeskused
korraldasid käesoleval nädalal liikumisüritusi Viimsi eri paikades. Omaltpoolt soovin
tänada kõiki, kes südamenädala sündmustest osa võtsid, ning kutsun kõiki üles koos
perekonnaga tervislikult aega veetma Viimsi
harjutusväljakutel, spordiplatsidel, tervise- ja
kergliiklusradadel (loe lk 12 ning 10. aprilli
Viimsi Teatajast). 26. aprillil lõpetame südamenädala Viimsis toimuva Xdream spordivõistlusega. Lähme kõik sportima!
Lõpetuseks suur tänu kõigile Prangli talgulistele! Kuur Noor Kaardivägi sai möödunud laupäeval igatahes uue valatud põranda,
uksed, hooajale vastavad sildid ning puhtad
pingid ja vaiba. Siinkohal on paslik teha veel
üks üleskutse: kutsun kõiki osalema Viimsi
talgutel, mis toimuvad Teeme ära raames
mai alguses.
Rõõmu ja kena kevadet soovides,

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruses nr 30 direktori, õppealajuhataja,
õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded § 2 lõike 1 nõuetele;
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.
Konkursil osalemiseks esitage järgmised dokumendid:
• sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
• essee (soovitavalt kuni 3 600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult
täpselt oma visiooni teemal “Püünsi Kool aastal 2020”;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Viimsi Vallavalitsus pakub eneseteostuse võimalust koostööle orienteeritud meeskonnas. Võimalust kujundada koostöös valla haridusjuhtidega Viimsi valla hariduselu. Võimalust kujundada Püünsi
Koolist Eesti parim KOOL.
Dokumendid palume esitada 4. maiks Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi
või digitaalkirjastatult meiliaadressil info@viimsivv.ee, märgusõna “Püünsi Kooli direktori konkurss”.
Lisainformatsioon noorsoo- ja haridusameti juhatajalt: Katrin Markii markii@viimsivv.ee tel:
5258 550,

Jan Trei

Viimsi vallavanem
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

Haabneeme ranna müügiplatside enampakkumine
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku
enampakkumise Haabneeme rannas asuvatele müügiplatsidele rentnike leidmiseks.
Enampakkumisele tulevad järgmised Haabneeme ranna müügiplatsid:
Müügiplats nr 1 (10x10 m) asub Kaluri tee
lõpus, kasutusotstarbeks on ranna külastajate
toitlustamine.
Müügiplats nr 2 (4x5 m) asub Mereranna
tee lõpus, kasutusotstarbeks on jaemüük.
Müügiplats nr 4 (13x13 m) asub Kaluri tee
lõpust 45 m lõuna suunas muruga kaetud alal.
Kasutusotstarbeks meelelahutuse ja mängude
korraldamine ranna külastajatele.
Müügiplatside nr 1 ja 2 enampakkumisel on
alghind 1,00 eurot/m2 rendikuus ja müügiplatsi nr
4 enampakkumisel on alghind 0,50 eurot/m2 rendikuus (mõlemad hinnad on ilma käibemaksuta).

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada: pakkumise vorm, Maksu- ja tolliameti tõend, volikiri
(juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isikul puudub esindusõigus); värvifotod või värviprindid
paigaldatavast inventarist.
Pakkumine esitage kinnises ümbrikus hiljemalt 5. mail kell 10.00, tooge või saatke see aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, I korrus, kab 112.
Müügiplatside rendikonkursi korraldus, konkursi tingimused, rendiperioodi pikkused, platside asukohaskeem, pakkumise vorm, rendileping
ja lepingu tingimused on avaldatud Viimsi valla
kodulehel www.viimsivald.ee.
Kui on küsimusi, pöörduge nendega kommunaalameti merendusspetsialist Igor Ligema
poole e-posti aadressil igor@viimsivv.ee.

Kommunaalamet

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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 8. mail

LASTEKAITSESPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks.
Peamised tööülesanded on laste ja perede nõustamine ja neile nende õiguste selgitamine; abivajavatele peredele abi korraldamine ning järelevalve; vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine;
juhtumipõhise töö kavandamine koos sotsiaalvõrgustiku liikmetega; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; laste õiguste ja huvide kaitsmine; asendushooldusega seotud toimingud, ennetustöö.
Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerunud, võib olla omandamisel);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
• iseseisvus ja analüüsivõime;
• kõrge stressi- ja pingetaluvus, võime töötada pingeolukordades;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara);
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus lastekaitse alal;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris.
Ametikohal pakutakse enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, puhkust 35
kalendripäeva. Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Ametikohale kandideerimiseks palume esitada avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid,
mis välistavad ametniku teenistusse võtmise; haridust tõendava dokumendi koopia (või kooli tõendi õppimise kohta kursuse ja eriala täpsusega, eeldatava lõpetamise aja); elulookirjelduse (CV) ja
motivatsioonikirja hiljemalt 30. aprilliks aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märksõnaga “Lastekaitse konkurss” või e-posti aadressil info@viimsivv.ee.
Lisateave tööalastes küsimustes: Reet Aljas, tel 6028 824 või reet@viimsivv.ee.
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Prangli sadamakuuri
kevadtalgud

Toetus hajaasustuse programmist
On avatud hajaasustuse programmi 2015. aasta
taotluste vastuvõtt Viimsi vallas (Prangli, Naissaar).

Kui üle-eestilised Teeme
ära talgud on alles tulemas, siis 18. aprillil kogunesid suured ja väikesed
huvilised Prangli sadamakuuri traditsioonilistele
kevadtalgutele.

Päikselise talgupäeva eesmärk
oli korrastada Prangli sadamakuur Noor Kaardivägi ning selle ümbrus. Talgupäevast võttis
osa u 40 inimest ning lisaks
tegi seekordse päeva meeldejäävamaks ka saatesarja “Merevaade” võttemeeskond, kelle
hooaja avasaade juunikuus on
Prangli saarest ning toimunud
talgutest.
Tänu laste töökatele kätele ja aktiivsele juhendajale sai
sadamakuur hooajale vastavad
rõõmsavärvilised sildid, uued
ja värvilised uksed ning lisaks
jätkus värvi ka kuuri ümbruses
olevatele kividele. Üheskoos
likvideeriti ebatasasused põrandal ning lapiti augud katuses. Päeva üks olulisem hetk
oli kindlasti see, kui kloppisime üheskoos kuuri u 20 meetri
pikkust vaipa. Ja seda kõike
ikka selleks, et algaval hooajal
oleks veel parem koguneda sadamakuuri teatrisse või kontserdile!
Tänan Annika Pranglit ja
kõiki talgulisi ning soovin, et
paljude abilistega koos tehtud
töö sadamakuuris rõõmustaks
pranglilasi ning paljusid saare
külalisi algaval suvel! Korras-

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Viimsi Vallavalitsusse hiljemalt 2. juuniks. Programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning aidata kaasa elanike arvu püsimisele.
Toetatakse kodumajapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Lisateave www. harju.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm. Taotlusvormid leiate EAS-i kodulehelt: www.eas.
ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale.

Koostamisel
heakorrateenuste
infovoldik
Valla kommunaalamet ootab infot heakorrateenust osutavate ettevõtete kohta. Ettevõte võib
olla ka lähiümbrusest, peaasi et teenust ollakse
valmis osutama Viimsi vallas.

Enamik talgulisi panustas u 20 meetri pikkuse vaiba kloppimisse. Fotod Liina Rüütel

Saatesari “Merevaade“ alustab
Kanal 2-s 7. juunil.

tatud ja värskendatud sadamakuuri avamine toimub 6. juunil.
Kohtumisteni järgmistel talgutel!
Timmo Aleksandrov ja Alar Mik valmistasid sadamakuuri põranda
parandamiseks betooni.

Mati Mätlik

Eeskätt ootame infot niidutöid, hekkide pügamist ja territooriumi korrastusteenust pakkuvate firmade kohta. Tahame kokku panna infovoldiku heakorratöid osutavatest ettevõtetest, et jagada seda nii märgukirjade saajatele kui ka
huvilistele, kes soovivad oma kinnistuid korrastama hakata.
Soovime ettevõtete kohta saada järgmist infot: ettevõtte nimi, e-posti aadress, telefon, teenuste loetelu (heina,
muru ja/või kulu niitmine, võsa eemaldamine, heki pügamine jm), kasutatava tehnika loetelu (suur traktor heina
niitmiseks, raider, murutraktor, trimmer, võsalõikur jne),
ettevõtte veebileht (kui on olemas).
Palume info saata hiljemalt 4. maiks e-posti aadressile
henry@viimsivv.ee.

Kommunaalamet

abivallavanem

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud järgnevad
detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas
Tammiku kinnistu (27.03.2015 korraldus nr
487). Planeeritava ala suurus on u 2,6 ha, see
asub saare edelaosas, kirikust u ühe kilomeetri
kaugusel läänes ning piirneb Viimsi metskond 92,
Ropsi, Koka, Kelemendi, Salu ja Uus-Kelemendi
kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 26 100 m2 suuruse kinnistu jagamine
ja nelja elamukrundi moodustamine ning suvemajade ja abihoonete ehitamine. Lisaks moodustatakse kaks maatulundusmaa (metsamaa)
sihtotstarbega katastriüksust ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning lahendatakse kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
2. Püünsi külas Rohuneeme tee 82b kinnistu
(31.03.2015 korraldus nr 534). Planeeritava ala
suurus on u 2966 m2 ja see asub Püünsi küla edelaosas Rohuneeme tee ja Viikjärve vahelisel alal.
Põhjast piirneb krunt kinnistuga Viigi 2, lõunast
hoonestatud elamukrundiga Rohuneeme tee 82a.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe
elamukrundi ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.
Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud Viimsi alevikus Uus-Heldri kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse (31.03.2015 otsus
nr 14). Detailplaneeringuga (Redman OÜ töö nr

DP01-13) tehakse ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast
elamumaaks ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1
muutmiseks planeeritava ala ulatuses osas, mis
sätestab, et kõik elamud Viimsi vallas peavad
asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal;
ning üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ muutmiseks
osas, millega on sätestatud, et rohevõrgustiku
puhveralal võib üldplaneeringuga määratud maakasutust muuta ainult maatulundusmaaks, üldmaaks, veekogu maaks või kaitsealuseks maaks.
Kinnistu jaotatakse kümneks üksikelamukrundiks,
üheks transpordimaa krundiks ja kaheks üldmaa
sihtotstarbega katastriüksuseks Mähe oja ja Soosepa raba äärsel puhkealal ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga kuni 300 m2 ja põhihoonete kõrgusega
kuni 8,5 meetrit (2 korrust), abihoonete kõrgus
on kuni 5,0 meetrit.
Avalik väljapanek
4.–17. maini on tööpäeviti kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18-ni ja reedeti kella 16–ni)
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Metsakasti küla, kinnistute Uuesauna tee
2a ja Uuesauna tee 2b detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 27.03.2015 korraldus nr 488).

Planeeritava ala suurus on 2006 m2, ala piirneb
põhjast Randvere teega, idast Uuesauna teega, lõunast elamukruntidega Uuesauna tee 4 ja
Uuesauna tee 6 ning läänest riigi omandis oleva
katastriüksusega Söödi. Detailplaneeringuga (arhitekt Ahti Kooskora töö nr 134) moodustatakse
üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning määratakse
krundi ehitusõigus kahe ühekorruselise ärihoone
ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga kokku 600 m2 ja hoonete kõrgusega kuni
7,0 meetrit. Ärihoonetes on lubatud tegevused,
mis toetavad kogukonnale vajalike teenuste osutamist.
2. Haabneeme alevik, kinnistute Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu ning alaga vahetult
külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 31.03.2015
korraldus nr 535). Planeeritava ala suurus on u
1,83 ha, see ala asub Randvere tee ääres Viimsi mõisapargi vastas, ehitatavast kaubandus- ja
meelelahutuskeskusest (Selveri kauplus jm äripinnad) lõunas. Planeeritav ala piirneb põhjast
Paadi teega, idast riigimaanteega 11250 Viimsi
– Randvere, lõunast AS-ile Milstrand kuuluva kinnistuga Randvere tee 5/Viimsi kütusebaas ja läänest kinnistuga Uus-Kasti. Detailplaneeringuga
(AS K-Projekt töö nr 13199) moodustatakse kolm
äri- ja/või ühiskondliku hoonete maa sihtotstarbega krunti (kokku 6722 m2), neli üldmaa krunti
(kokku 11 554 m2) ja üks tootmismaa krunt (40
m²), ühtlasi määratakse krundi ehitusõigus ühe
kuni kolme äri- ja/või ühiskondliku hoone ehi-

tamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga
4450 m2 ühe hoone rajamise korral, eraldiseisvana vastavalt 2350 m2, 1100 m2 ja 1000 m2, suurima lubatud kõrgusega 13 meetrit krundil pos.
nr 1 ja 12 meetrit kruntidel pos. 2 ja 3. Hoonete
suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm,
lubatud on rajada ka üks maa-alune korrus.
Avalik arutelu
3. mail kell 16.00 algab Viimsi vallamaja I korruse saalis Naissaare Väikeheinamaa/Lillängin küla Tammiku kinnistu detailplaneeringu
eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav
avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha, see asub
saare edelaosas, kirikust u 1 km kaugusel läänes
ning piirneb Viimsi metskond 92, Ropsi, Koka,
Kelemendi, Salu ja Uus-Kelemendi kinnistutega.
Kinnistut läbib saare ida- ja lääneosa ühendav
pinnastee. Detailplaneering koostatakse kinnistu jagamiseks ja nelja elamukrundi, kahe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse ja
ühe transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse
planeerimiseks ning krundi ehitusõiguse määramiseks ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks,
ranna-alale juurdepääsu planeerimiseks ja krundi
tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringute ja eskiislahendusega võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Viimsi Valgete
Ööde Festival
Valgete Ööde Festival toob Viimsi vabaõhumuuseumi Kingu taluõuele kokku taas mõnusa
muusika, head inimesed ja maitsva toidu.
Rehemaja räästa alla sätitud väliõhulaval saavad neil
päevil nii laulu- kui ka luulega sõna mitmed armastatud
esinejad. Väiksed pop-up kohvikud ja vinoteegid talu õunapuude all ning maalilise vaatega mererannal ootavad
külastajaid nii enne kui ka pärast kontserte. Kauneid hetki
aasta valgeimal ajal võib nautida kuni päikseloojanguni.
See kollane kera kaob kenasti mere, jättes õhtu ja öö siiski
meeldivalt valgeks. Saame kokku Valgete Ööde Festivalil
18.–23. juunil Viimsis.
Festivali programm
N 18.06 k 20 Kristiina Ehin & Silver Sepp “Iga hetk on
kaev“
R 19.06 k 20 Elina Born & Stig Rästa taluõue kontsert
L 20.06 k 20 Tõnis Mägi & Jarek Kasar “Aias“
P 21.06 k 12 Valgete Ööde Lastefestival
T 23.06 k 18 Viimsi jaanituli, Singer Vinger & Audru Jõelaevanduse Punt

Piletid on Piletilevi eelmüügis kuni 30. aprillini soodushinnaga!

Korraldajad

Tõsteti pensionäride ühekordset
sotsiaaltoetust
Viimsi Vallavalitsus otsustas maksta ühekordset
toetust 40 eurot kõigile vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kes
omavad rahvastikuregistri andmetel elukohta
Viimsi vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2015.
Toetus makstakse eakatele välja ajavahemikul
10. oktoobrist kuni 18. detsembrini 2015.

Ühekordse toetuse suurus on 40 eurot. Foto Matton

Vallavanem Jan Trei sõnul soovitakse selle sammuga tunnustada inimesi, kes on pensionipõlveni tublisti tööd teinud. “Arvestades hindade tõusu ja ravimite kallinemist on
see tagasihoidlik panus meie poolt leevendamaks elukalliduse tõusu,” ütles vallavanem.
“Paljud pensionärid käivad tööl ka pärast väljateenitud tööaastaid selleks, et riigipensioni kitsastes tingimustes lisa teenida. Meie väike panus ei lahenda loomulikult
kõiki eakate inimeste probleeme, kuid meie soov on, et
vanemad inimesed tunneksid end Viimsis täisväärtuslike
kogukonna liikmetena.
Oleme igal aastal leidnud vahendeid toredate seeniorite klubide tegevuse toetamiseks, huvialaringide käigushoidmiseks ning nende vabatahtliku tegevuse toetamiseks.
Tahame, et Viimsi elanikud saaksid ka pensionipõlves ennast aktiivse ja vajalikuna tunda ning end käigus hoida,”
ütles Jan Trei.
Vastavad vahendid toetuse maksmiseks on ette nähtud
Viimsi valla 2015. aasta eelarves, mis on kinnitatud Viimsi
Vallavolikogu 27.01.2015. a. määrusega.

Riina Solman

Viktoriini vastused (küsimusi loe lk 7) 1. Ronk 2. Grete Klein, Kristel
Aaslaid (Padjaklubi) 3. Suurbritannia, Hispaania, Prantsusmaa 4. Oslo
5. Tombak 6. Mehe vend 7. Don Quixote 8. Kalle Laanet.

Annika Prangli unistab ilusast
suvest ja rahulikust merest
ti. Urve südameasjaks on ka
Lubja klindiastangu trepp, mis
loob kahe küla lastele turvalise
koolitee.

16. aprillil tähistas Viimsi
Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsioon (VEDA)
oma 10. sünnipäeva ja
kuulutas välja Viimsi
Aasta naise 2014. Nelja
esitatud nominendi seast
valis VEDA üldkoosolek
tiitlivõitjaks turismiettevõtja Annika Prangli.

VEDA sünnipäeva peeti Eesti
Sõjamuuseumis, Viimsi mõisa
kunagises härrastemajas. Ülev
ja rõõmus eeskava tõstis kõik
pidulised argipäevast kõrgemale. Dave Benton lubas, et
laulab kõigi ettevõtlike naiste
abikaasade nimel; kirge lisasid
Anne Anderson ja tema flamenkotantsijad; sopran Maria
Listra ja tenor Reigo Tamme
duetid ja aariad tegid meeleolu
eriti helgeks.
Valges kleidis Maria Listra
oli ka õhtujuht. Enne aasta naise väljakuulutamist kinnitas ta,
et on suur au nii väärikaid nominente tutvustada. Nende kõigi saavutused mõjuvad nõnda,
et tahaks ka ise, ja mitte homme, vaid kohe, tegutsema hakata.
Sünnipäevakõnedes tuletati meelde kõik säravad naised,
kes on 10 aasta jooksul aasta
naise tiitli saanud ja tunnustati VEDA pärle: esimest ja
praegust presidenti Merike
Immatot ja Ene Lille. Nemad
meenutasid VEDA algust ja
tegevusi. Ene Lill võrdles VEDA-t tormilaternaga, mis tahab
hoidmist, kuid annab väga palju energiat. “Üritame maailmas
näha erilist ja seda kõrgemale tõsta, et teised ka näeksid.
Tahame märgata inimesi, kes
mõtlevad südamega.” Ta tänas
kõiki nominentide esitajaid. Ühte on muidugi raske hääletades
valida, kuid “kõige tähtsam on,
et need väekad naised on meil
olemas!”
Seekord olid töökaaslased,
lähedased ja koostööpartnerid
aasta naise nominentideks esitanud Heli Jürgensoni, Maire
Pedaku, Urve Palo ja Annika
Prangli. Järgnevalt kilde põhjalikest esituskirjadest.

Heli Jürgenson

Heli on järjepidevalt hinges
kandnud kõrgemaid väärtusi.
Ta on kolme lapse ema ja
abikaasa, Eesti Filharmoonia
Kammerkoori koormeister, Estonia Seltsi Segakoori peadirigent, G. Otsa nim Muusikakooli pedagoog, hooliv naaber
ja toetav sõber, kes aitab esile
tuua meis peituvat paremat inimest. Ta on töötanud Estonia
koormeistri, EELK kirikumuusikakooli ja EELK Usuteaduste Instituudi õppejõuna; olnud
Nõmme Rahu kiriku noortekoori, Toompea Kaarli kiriku
kontsertkoori, Estonia Seltsi
segakoori ja G. Otsa nim Muusikakooli segakoori dirigent jne.
Heli Jürgensoni tuntakse tänu

Annika Prangli

Paljud aasta naised on astunud VEDA-sse. Tänavused nominendid
said kingituseks helerohelise salli. Fotod Robert Lill

Aasta naine 2014 Annika
Prangli lõikab VEDA kübarakujulist sünnipäevatorti.

koorimuusikale, kuid Viimsi kogukonnas seisab ta naabrivalves ka turvalisuse ja heakorra
eest. Heli muusikaarmastus on
üle kandunud ka lastele. Alates 2005. aastast elab ta perega
Viimsi valla Pärnamäe külas.
Tema hobideks on aed ja käsitöö.
Helit teavad hästi kõik laulupeolised. 26. üldlaulupeol oli
ta segakooride liigijuht ja dirigeeris Erkki-SvenTüüri laulu
“Taandujad”. Nüüd on ta koorifestivali Tallinn 2015 kunstiline juht, Heli on juba valitud
2017. aasta noortepeo peadirigendiks ja kunstiliseks juhiks.
Heli on ise öelnud: “Mulle läheb väga korda, mis Eestis toimub, kuidas inimesed elavad,
kuidas lapsed kasvavad. Saan
anda oma panuse oma töö ja
oskuste kaudu. Tänu erialale on
mu auditoorium päris suur. Meenuvad Juhan Liivi read: “Minu
erakond on eesti keel!” Teen,
mis suudan!”

Maire Pedak

Maire Pedak on Viimsis elanud üle 20 aasta, koos abikaasa
Ainiga on ta üles kasvatanud
kaks tütart. Maire käe all on
teinud oma esimesed muusikalised sammud paljud Viimsi
lapsed. Tema mudilaste lauluringi laululapsed on saavutanud
võistlustel kõrgeid kohti. Maire
koostöös Viimsi Huvikeskuse
ja harrastusteatriga Kosmos
on valminud muusikalid “Barnum”, “Tom Sawyer”, “Annie”,
“Halley komeedi tagasitulek”
ja “Hamlini Vilepillimees”.

Tänavu õpetas Maire laule
ja seadis kooripartiisid muusikaliteatri Generatsioon etendusele “Sama taeva all”. Ta
annab endast kõik, et elamuse
moment oleks nii solistil kui
ka koorilauljal. Maire paneb
laulma ka need, kellel karud
on kõrvade peal tantsimas käinud.
Maire Pedak töötab Tallinna Muusikakoolis direktori
asetäitjana, kuid tema tõeline
kutsumus on õpetajaamet. Solfedžot on ta muusikakoolis õpetanud 1992. aastast ning korraldanud õpilaste võistlust “Võistusolf”. Maire laulab Eesti Koorijuhtide Naiskooris, tema eestvedamisel on saanud teoks paljud elamuslikud kontserdid.

Urve Palo

Ettevõtlusministri esitasid aasta naise tiitlile Lubja ja Pärnamäe küla vanemad, kirjutades
nii: “Urve on oma imelise energiaga eeskujuks ja inspiratsiooniks kõikidele, kes temaga
kokku puutuvad.”
Oma 42 eluaastaga on Urve jõudnud palju. Juhtides SaintGobain Isover AS-i sai temast
peresõbraliku ettevõtluse häälekandja. Siis sukeldus Urve
poliitikasse. Temast sai rahvastikuminister.
Seejärel töötas ta kodukohas Viimsi abivallavanemana.
Varsti valis rahvas Urve riigikokku, mullu sai temast majandus- ja taristuminister, nüüdses valitsuses on ta ettevõtlusminister. Seda kõike jõuab ta
pere kõrvalt, peres kasvab kaks
last. Pealinnas töötades leiab ta
alati võimalused toetada oma
kodukohta. Tänu Urvele toetas riik Pärnamäe küla laste
mänguväljaku arendusprojekViimsi aasta naised
2005 Leelo Tiisvelt
2006 Merike Ennomäe
2007 Ene Mets
2008 Piret Kõõra
2009 Karmen Ott
2010 Ita-Riina Pedanik
2011 Külli Talmar
2012 Aino Saarma
2013 Irene Lään
2014 Annika Prangli

Mullu meelitasid head üritused
rahvast Prangli saarele, nii polegi imestada, et aasta naiseks
sai Annika Prangli, kelle esitas
hea koostööpartner Rannarahva muuseum.
Vahvate ideedega Annikat
nimetavad nad oma kirjas kogukonna kaasamise etaloniks.
Viis aastat tagasi vormistas ta
pärast kolmanda lapse sündi
oma reisikorraldusidee ettevõtteks Prangli reisid. Ta viib
saarele (ja ka mujale põhjarannikule) turiste nii Eestist kui ka
kaugemalt ja annab saart tutvustades tööd teistelegi. Ainsana Eestis korraldab Annika
muusikalisi hülgevaatlusreise.
Talvel töötab ta saarel õpetajana.
Mullu tegi Annika koos
abilistega Kelnase sadamas kalasoolamiskuurist kultuurikuuri Noor Kaardivägi, mis sobib
hooajal etenduspaigaks ja turismiinfopunktiks. Annika kirjutas saare ajaloost näidendi ja
KOKK teater andis suvel saarel menukaid etendusi. Habras
Annika on teinud Viimsi valla
väikesaarest tuntud turismisihtkoha – tohutu energiaga naisel
on haaret ja visiooni.
Tiitlit vastu võttes Annika
Prangli natuke lonkas, kuid naeratas ikka säravalt. Ta vigastas mägedes suusatades põlve,
ees oli operatsioon. Õnnitlesin
ja küsisin, millest aasta naine
unistab. “Turismiettevõtjana ikka ilusast suvest ja rahulikust
merest!“ vastas ta ja kinnitas,
et ka tänavu on Pranglil uusi
huvitavaid üritusi. Hooaja avab
6. juunil Prangli jooks, 27. juunil on aga Prangli puupaatide
regatt, sõidetakse Keri saareni.
“Soomes on selline regatt juba
aastaid, tahame teadvustada, et
ka meie sadamasse saab tulla
oma paadiga,” selgitab Annika. Suvine teatrietendus “Mereplekid” viib salapiirituse veo
aegadesse ja sünnib koos Rannarahva muuseumiga (osa etendusi toimub ka mandril). Näidendi kirjutas Piret Saul-Gorodilov, lavastab Eva Kalbus,
mängivad Ene Järvis, Külli Reinumägi ja KOKK teater, muusika on Jarek Kasarilt.
Annika Prangli on suvesaarlane, muidu pendeldab ta saare
ja mandri vahet. Ta ütleb, et see
ei väsita. Meresõit toob hoopis
rahu hinge ja aitab ühest maailmast teise tulla, elutempo on
saarel teine. Naine, kelle elurõõmu jätkub mõlemale poole,
pole Pranglilt pärit. Perekonnanime sai Annika Võrumaal
sündinud abikaasalt ja seal on
maismaal üks teine Prangli.

Meeli Müüripeal
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Miks ja millal vaktsineerida
koeri ja kasse?

Marutaudi vastu saab esmakordselt vaktsineerida 3 kuu
vanust või vanemat looma. Kui
vaktsineeriti varem, tuleb seda
korrata aasta möödudes. Edaspidiselt jätkake vaktsineerimist
2-aastase intervalliga.
Kui looma ei ole pojana
vaktsineeritud, siis peaks esimesed kaks vaktsineerimist tegema 1-kuuse vahega, seejärel
aasta pärast ja edaspidi juba
samuti 1–2-aastase intervalliga.

Alates 9. maist vaktsineerib loomaarst Endel
Pendin Viimsi valla külades lemmikloomi seitsme
haiguse vastu.

Vaktsineerimine ehk aktiivne immuniseerimine tähendab organismis immuunreaktsiooni esilekutsumist. Selleks stimuleeritakse immuunsüsteemi nõrgestatud või surnud haigustekitajaga. Kui organism puutub hiljem kokku sama haigustekitajaga, on immuunsüsteem end
juba valmis kaitsma. Kui vaktsineerimine oli edukas, ei esine
haigustunnuseid või põetakse
haigus läbi kergemalt. Vaktsiin
sisaldab haigust tekitava viiruse
või bakteri neid antigeene, mille
kaudu immuunsüsteem haigustekitaja ära tunneb. Seega kujuneb sarnane immuunsus nagu
nakkushaiguse läbipõdemise järel, kuid ilma ohu ja vaevata.

Ohtlikud haigused

Kasside ja koerte marutaud.
Sellesse surmaga lõppevasse närvisüsteemi kahjustavasse viirushaigusesse võivad pärast haigestunud looma hammustust
jääda kõik soojaverelised loomad ja ka inimene. Mõnikord
kandub edasi viirus ka marutaudis looma sülje sattumisel
silma, ninna, suhu või värskele haavale. Väljakujunenud haiguspildiga marutaud ei ole ravitav. Seepärast kohustab seadus Eestis selle vastu vaktsineerima kõiki lemmikloomi!
Koerte katku jäävad enamasti 3–6-kuused kutsikad. Nad
nakatuvad sülje, uriini või roojaga kokku puutudes. Haigus nõrgestab immuunsüsteemi, tihti
tekib ka kopsu- või ajupõletik.
Sümptomiteks on köha, ninanõre, hingamisraskused, oksendamine, kõhulahtisus, lihastõmblused, krambid jm. Kutsikate
puhul on suremus umbes 50%.
Parvoviirusnakkus on äge
viirushaigus, millesse jäävad
enamasti alla 6 kuu vanused
kutsikad. Nad nakatuvad haige
koeraga kokku puutudes või
nakatunud koera väljaheiteid
nuuskides/limpsides, aga ka siis,
kui haigustekitajad on kingadel,
riietel vm, mida kutsikas nuusib.
Vanemad koerad ei pruugi haigestuda, kuid nad võivad oma
roojaga levitada viirust. Nakkus
kulgeb ägeda verise kõhulahtisuse, oksendamise, isutusega.
Vaktsineerimata emaslooma kutsikatel võib esineda südamevormi, mis põhjustab südamelihasepõletikku ning äkksurma. Suremus võib olla üle 50%. Haige
loom tuleks teistest kohe isoleerida, loomaga kokku puutunud
ümbrus jääb nakkusohtlikuks vähemalt üheks aastaks!
Viiruslikku hepatiiti (adenoviirus) jäävad enamasti alla
1 aasta vanused koerad. Haigus
levib nii otsesel kui ka kaudsel
teel (haigustekitajad satuvad

Seadus kohustab marutaudi vastu vaktsineerima kõiki lemmikloomi. Foto Matton

organismi nina või suu kaudu).
Haigus kulgeb palaviku, oksendamise, kõhulahtisuse, nina- ja
silmanõretusega, kahjustab maksa ja neerusid. Noorte loomade
suremus on kuni 50%.
Viiruslik rinotrahheiit e
herpesviroos on levinuim kasside hingamisteede haigus. Seda põhjustab herpesviirus. Väga nakkav haigus võib kassipoegadel põhjustada eluohtlikku kopsupõletikku. Nakkus levib otsekontaktiga või kokkupuutel haige kassi sülje või silma-/ninasekreediga. Sümptomiteks on köhimine, aevastamine, ninanõre, silmade sidekesta
põletik, mõnikord ka palavik ja
isutus. Võib välja kujuneda eelsoodumus sarvkesta haavandite
tekkeks, haigus tekitab tiinetel
loomadel aborte. Varases eas haigestumine võib jäädavalt kahjustada nina ja siinuste kudet
ning muuta looma vastuvõtlikuks kroonilistele bakteriaalsetele põletikele. Paljud terved
kassid on viiruse kandjad.
Kalitsiviroos e kalitsiviirus
on väga levinud kasside hingamisteede haigus. Haigustekitaja eritub rooja, uriini, sülje
ja ninanõre kaudu ning kandub
edasi õhu, karvade, riiete vms
abil. Nakatunud kassid väljutavad haigustekitajaid kahe nädala jooksul. Osa kasse võivadki
jääda viiruseid väljutama, teised
ei tee seda enam kunagi. Sümptomiteks on palavik, silma sidekesta põletik, ninanõre, aevastamine, haavandid suus. Mõnedel
loomadel kujunevad välja ka
liigeseprobleemid. Haigus võib
kulgeda epideemiana, kus suremus on kuni 67%. Noorloomad
põevad raskemalt, 3-aastased ja
vanemad kassid enamasti kergekujuliselt.
Panleukopeeniat e kassikatku põhjustav parvoviirus on
väga nakkav, haigus võib lõppeda surmaga. Viirus levib nakatunud looma kehavedelike või
rooja kaudu, kandub edasi tolmu, kirpude, riiete jm abil. Tekitaja on väga vastupidav. Haigus
kulgeb ägeda verise kõhulahtisusega, tugeva veetustumise
ja isutusega. Valgevereliblede
arv väheneb ja immuunsüsteem
nõrgeneb. Alla 2-kuuste kassipoegade suremus on 95%, üle
2-kuustel 60–70% ning täiskas-

vanud kassidel 10–20% ravist
hoolimata. Ravimata jätmisel
on suremus kuni 85%.

Millal vaktsineerida?

Kutsikaid ja kassipoegi soovitatakse Eestis vaktsineerida 2
korda 3- ja 4-kuuselt. Korduv
vaktsineerimine annab piisava
immuunsuse aastaks. Esimestel
elupäevadel saavad lemmikloomad ternespiimast antikehad, mis kaitsevad neid esimestel elunädalatel, kuni looma
immuunsüsteem välja kujuneb.
Loomadel, kes ternespiima ei
saa, on suurem tõenäosus haigestuda ja surra. Samal ajal takistavad need antikehad looma
enda immuunvastuse moodustamist ja eriti vaktsineerimisele
reageerimist. Kui emalt saadud
antikehad organismist kaovad,
siis hakkab looma organism
enda antikehasid tootma. Sellest hetkest reageerib ta ka
adekvaatselt vaktsineerimisele.
Seetõttu ei saagi poegi vaktsineerida esimestel elunädalatel.
Kuna ei ole täpselt teada, kui
pikalt igal loomal esmane immuunsus kestab, on soovitatav
teha kutsika viimane vaktsineerimine umbes 4-kuuselt.

Enne ja pärast
vaktsineerimist

10–14 päeva enne vaktsineerimist andke loomale ussirohtu,
et ta jõuaks parasiitidest vabaneda. Vaktsineerida saab ainult
täiesti tervet looma. Seetõttu
on tähtis, et ka loomaarst looma enne üle vaatab ning soovitab, kuidas võimalikke probleeme lahendada.
Pärast vaktsineerimist võib
loom olla 24 tunni jooksul veidi loium, isutu, esineda võib
kerget palavikku. Jälgige looma
ja laske tal siis rahus olla.
Harva võib siiski esineda
oksendamist ja kõhulahtisust,
naha sügelust, punetust/punnide/villide teket, turset, krampe,
autoimmuunhaiguse teket, kassidel süstekoha sarkoomi jm.
Kui kardate, et loomal tekkis vaktsineerimisjärgne reaktsioon, võtke ühendust loomaarstiga. Alati ei vajagi loom ravi,
kuid on tähtis, et probleem oleks
looma haigusloos kirjas. Vaktsineerimisest saadav kasu kaalub
üles vastureaktsiooni riski. Koer
või kass võib palju tõenäolisemalt nakatuda eluohtlikku haigusse, kui saada vaktsineerimise
järel tõsise vastureaktsiooni.

Eesti Maaülikooli
Loomakliinik

Koerte ja kasside vaktsineerimise ja kiibistamise ajakava
9. mai
k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipeatuses
k 12.00–12.30 Lubja külas Lubja 20 juures bussipeatuses
k 13.00–14.00 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures
10. mai
k 11.00–11.30 Tammneeme külas Mehise bussipeatuses
k 12.00–12.30 Tammneeme külas Haugi tee bussipeatuses
k 13.00–14.00 Randvere külas külakeskuse juures
16. mai
k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil
17. mai
k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
k 13.30–15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures
23. mai
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Euro Oil bensiinijaama juures
k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
k 13.00–14.00 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses
24. mai
k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-peatuse juures
k 12.00–13.00 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
k 13.30–14.00 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses
5. augustil
Prangli saarel
Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta. Kompleks-vaktsiin maksab nii koerale kui ka kassile 10 €; mikrokiip
koos paigaldamisega maksab 12 €.
Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.

Loomade ja
lindude kevadised
ohud
Eesti Loomakaitse Selts palub kõigil hoiduda
loomadele ja keskkonnale ohtlikust kulupõletamisest.
Kuigi kulupõletamine on meil üle riigi keelatud ja rahatrahviga karistatav, on sel keelatud tegevusel põlengus
hukkunud siili jt näol juba ohvreid. Eesti Loomakaitse
Selts paneb inimestele südamele põletamisest hoiduda ja
veenduda enne kulu, lehe- ja oksahunnikute hävitamist, et
otsa ei saaks seal elavad linnupojad, siilid jt.
Juba märtsis sai selts teate Narvas kulupõlengus vigastada saanud siilist. Looma okkad ja nahk olid põlenud ning
jalg söestunud. “Saatsime ta koos leidjaga loomaarsti vastuvõtule, ent siil suri,” ütles seltsi hädajuhtumite juht Maaja
Mäll ning lisas: “Põletushaavade valule lisandus ka oma
loomulikust elukeskkonnast eraldamisest tekkinud šokk.”
Enne kulu ja risu mõnel lubatud viisil hävitamist veenduge kindlasti, et kulu sees ei pesitseks loomad. Pikemalt
seisnud lehe- või oksahunnik tõstke enne süütamist kõigepealt ettevaatlikult ümber. Lehehunnikutes võib peale
siilide peidus olla hiiri ning teisi pisinärilisi, kevadel võib
oksarisust leida linnupesi.
Kui märkate vigastada saanud metslooma või lindu, siis
tuleks ise sekkumise asemel võtta ühendust spetsialistidega,
näiteks Keskkonnainspektsiooniga (tel 1313), Nigula Metsloomade Taastuskeskusega (tel 4451 764 või 5045 891) või
Eesti Loomakaitse Seltsiga tööpäeviti avatud infotelefonil
5267 117. Kui on selgelt näha, et vigastatud loom kannatab,
viige ta esimesel võimalusel loomakliinikusse. Enne tuleb
aga veenduda, et loom ei ole abistajale kuidagi ohtlik ning
tema loomakliinikusse viimine aitab päästa ta elu. Metslooma endale koju viia ei tohi, sest looma kodunt loodusesse
tagasiviimine on äärmiselt raske. Lisaks on suur tõenäosus,
et ilma asjatundliku hooleta sureb loom kodus mõne päevaga kas nälja või stressi tagajärjel.
Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille
missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja
parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine.

Liisi Moosaar

Eesti Loomakaitse Selts

Aeg pidada suvist
aialinnupäevikut
Eesti Ornitoloogiaühing kutsub linnuhuvilisi üles
jälgima oma aias pesitsevaid linde ja osalema
rahvateaduse projektis “Suvine aialinnupäevik“.
Tahame linnusõprade abiga koguda andmeid meie aedades pesitsevate linnuliikide kohta. Kuigi puutume aialindudega kokku iga päev, teame just tavalisemate lindude
käekäigust vähe. “Suvise aialinnupäeviku” abil saame
jälgida kümnete aialindude leviku ja pesitsemisedukuse
muutumist ning vajadusel nendele muutustele reageerida.
Aialinnupäeviku veebirakenduses, mis asub veebilehel
www.eoy.ee/aed, on kõigil võimalik luua oma isiklik päevik
ning kirja panna aias kohatud ja pesitsevad linnuliigid. Kuigi põhitähelepanu on lindudel, saab päevikusse kirja panna
ka oma kodukoha taimede-loomade fenoloogiliste vaatluste
andmeid: millal puhkesid õide taimed ja ilmusid välja putukad. Samuti on oodatud tähelepanekud meile oluliste tolmeldajate – kimalaste – lemmiktaimede kohta aias.
Kõik kodulehele sisestatud andmeid saab vaatleja endale päeviku vormis salvestada ja printida. Ühtlasi on võimalik kaardirakenduse abil jälgida ka teiste projektis osalevate aedade linnustatistikat ning tuntumate rändlindude
saabumist Eestisse.
2014. aastal vaatles “Suvise aialinnupäeviku” raames
aialinde üle 400 inimese, kelle aias pesitses keskmiselt
6,6 paari linde 4,7 liigist. Kõige sagedasem pesitseja oli
ülekaalukalt kuldnokk, kellele järgnesid linavästrik ja rasvatihane. Üldse tuvastati Eesti aedades 64 linnuliigi pesitsemine. Põhjalikumalt saab mulluse aialinnupäeviku
tulemustest lugeda koondaruandest.
“Suvist aialinnupäevikut” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Ornitoloogiaühing
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Aiaüritused
lähikonnas
Kevadel on aiandusüritusi nii palju, et tuleb
valida: kõikjale ei jõuagi.

Viimsi Kooliteater tegi
seda jälle

24.–26. aprillini toimuvad Eesti Näituste messikeskuses
mess Aiandus 2015 ja Interjöör 2015.
Aiandusmessil on kavas ka mitmeid huvitavaid loenguid ja õpitubasid. Aednik Arnold Hannust näiteks soovitab, millest alustada ja millest hoiduda aeda planeerides
ning kuidas luua Jaapani mõjutustega aeda. Aiakujundusõpetaja Reet Palusalu õpetab, kuidas rajada kogu suve
õitsvat püsilillepeenart. Calmia Puukooli pidaja Jüri Annist jagab võõrastes aedades nähtud häid nippe ja soovitab
maailmast aedu, mida peab oma silmaga nägema. Aednik
Harri Poom selgitab, kuidas pookida perepuud jpm. Messi
ajal toimub floristikavõistlus, näha saab ka Eesti ja Soome
floristide pruudikimpe. Täpse programmi ja ajakava leiate
24. aprillist kodulehelt www.aiandumess.ee.
25. aprillil kell 10.00–11.30 on taimede rohevahetus
Pirita kloostri õuel.
25. aprillil kell 11 algab Pirita kloostri seminariruumis
(Merivälja tee 18) aednik Piia Ermi loeng, mille teemadeks on viljavaheldus, taimede omavaheline sobivus ja
looduslikud taimekaitsevahendid. Osalustasu 3 eurot.
2. mail on rohevahetus Viimsi vabaõhumuuseumis taluturul.
8.–10. maini on Tallinna Botaanikaaias tulpide jt sibullillede näitus.

Viimsi Teataja

Viimsi muuseumid
kutsuvad otsimismängule
Rannarahva muuseum ja Eesti Sõjamuuseum
korraldavad mais auhindadega otsimismängu,
mille käigus saate avastada mõlema muuseumi
eksponaate.
Otsimismängu reeglid on lihtsad. Külastajad saavad küsimustega mängulehed, vastuseid on võimalik leida muuseumide ekspositsioonist. Pärast vastamist ja töölehele templi
saamist jätke täidetud mängulehed kas Eesti Sõjamuuseumi
või Rannarahva muuseumi. Kõik õigete vastuste ja templitega mängulehed osalevad toredate auhindadega loosimistes. Peaauhinnaks on suvine perereis Naissaarele. Mängida
saab muuseumiööni, mis toimub 16. mail.
Tulge perega muuseumi aega veetma!

Rannarahva muuseum
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum

Maria von Trappi pere laste keskel. Foto Mart Hindreus

Püsti seistes aplodeeriv
publik, liigutuspisarad
silmas, näitlejad ja lauljad, kes ei taha lavalt
ära minna, ja muusikud,
kes ei taha mängimist
lõpetada – vaid nii saab
kirjeldada Viimsi Kooliteatri ja Viimsi Muusikakooli orkestri “Helisevat
muusikat“.
10. aprillil, mil Viimsi Koolis
toimus koolitetri vilistlaste kokkutulek, sai viimast korda näha
tänavust Viimsi Kooliteatri “Heliseva muusika” lavastust. Richard Rodgersi muusikal “Helisev muusika” jõudis siin lavale
ka täpselt 20 aastat tagasi, olles
siis kooliteatri esimene muusikalavastus.

Viimsi Kooliteatri
fenomen

Kooliteatri fenomeniks on alati olnud inimesed – Viimsi Kooli
õpetajad ja õpilased, kes moodustavad kooliteatritiimi tuumiku. Nende tohutu entusiasm
ja õhin, tegutsemislust ning esinemisrõõm on kadestamisväärsed! Pikkade aastate jooksul on
kooliteatri vaieldamatuks kaubamärgiks olnud professionaalsus ning seda igas mõttes: kõik
etteasted ja misanstseenid on
pisimate detalideni viimistletud, sadu kordi läbi mängitud,
nii on osalistel võimalik oma
rolli raames ka improviseerida
ning tuua nii igasse etendusse
kordumatust ja ainulaadsust.
Kooliteater on alati sellega
silma paistnud, et täiuslikkust
on tunda kõikjal: nii näitlejate
mängus, lavakujunduses kui
ka kostüümides. Sel aastal löödi minu arvates latt aga nii kõrgele, et on täiesti ilmvõimatu
seda järgmistel aastatel ületada. Imelised ja ajastutruud kostüümid, mis vaheldusid pea igas

Publiku tagasiside räägib enda eest
l Marion Kattai: Parim elamus, mis puudutab viimase aja
muusikale! Ma usun, et publik, kes püsti seistes võimsalt ja katkematult aplodeeris, rääkis enda eest!!!
l Terje ja Aivo Varem: Täname siiralt liigutava ja fantastilise
muusikalielamuse eest!!!
Osatäitjate superhea valik ja laulmine, efektne lavakujundus, koor ja hästi kokkukõlav päris orkester, head seaded – lavastuse mastaapsus jahmatas!
Eriti äge oli laval näha kooliperet – noorematest lastest direktorini. See kooslus näitas kooli ühtset hingamist ning supertahet, millest kõik võidavad. Pakutud emotsionaalse laengu
üle võib kool uhke olla, see liidab inimesi aastateks.
Vägev, et nii heal tasemel projekte on võimalik ühel koolil
teha ja seda peaks kindlasti tunnustama meedias. See on kõikidele teistele koolidele hariv eeskuju, et vaatamata aja- ja resursside pidevale puudusele on tegelikult kõik võimalik, kui on
ainult suur soov ja tahe!
Suur-suur tänu ja kummardus kõigile tegijatele!
l Maila Rikken: Helisev muusika sobiks Nordea lavale!

stseenis, etendust toetav ning
täiuslikkuseni lihvitud lavakujundus, näitlejate soengud, mis
olid nii ajastutruud ja püsisid
täiuslikena kuni etenduse lõpuni jne.
Pole midagi imestada, et
kõik see jättis publikule sügava mulje. Mitte ükski etendus

ei möödunud publiku ovatsioonideta ning seda nii etenduse ajal kui ka lõpus.

Jätab jälje kogu eluks

Kõik, kes on kordki elus kogenud Viimsi Kooliteatri puudutust, kuuluvad justkui mingisugusesse salaühingusse ja saadud

emotsioonide najal elatakse veel
kaua. Uut lavastust hakatakse
ootama juba siis, kui eelmise
etendused pole veel läbigi saanud. Kooliteatrist räägitakse legende. Õnneks on seda imet võimalik uuesti kogeda igal aastal
iga uue projektiga.
Täiesti teadlikult ei too ma
siin välja ühtegi nime, sest absoluutselt kõik inimesed, kes
etenduse loomisel osalesid, on
võrdselt olulised, ilma nendeta
poleks etendus saavutanud sellist mõjujõudu.
Täname siiralt ja südamest
kõiki, kel oli imeline võimalus
sellesse protsessi oma panus
anda, ka toetajaid, koostööpartnereid ja muidugi publikut, kellega koos see puudutus
sai sündida!
Kui uskuda arve – hinnanguliselt 2800 pealtvaatajat 11
etenduse kohta –, siis võib loota, et hulk inimesi elavad tänavu
kevadväsimuse palju kergemalt
üle, sest ilusad emotsioonid
meie sees teevad meile pai!

Annika Remmel
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Viimsi SPA-l on nüüd oma restoran
Uus peakokk Roland Kalm
on restoranis ametis 2.
märtsist. Kõige erilisema
roana soovitab ta praegusest menüüst maitsta
hirve välisfileed ürdises
veinikastmes.
Uudisloo pealkiri tundub ehk
imelik, sest restoran asub ja
töötab ju Haabneemes Viimsi
SPA esimesel korrusel, ikka
seal, kus juba aastaid. Alates
2002. aastast, mil Viimsi SPA
hotell avati, on siin restorani
hallanud rentnikud. Tänavu kevadtalvel võeti aga restoran
oma kätte.
“Tegime seda külastajate
mugavuse ja kvaliteedi pärast.
Hotelli toitlustuses on vaja
ühist käekirja, see peab paistma nii hommikusöögilauast,
restoranist, Black Rose pubist
kui ka saunakeskuse baaridest.
Tahame ka, et restoran moodustaks koos meie võimalusterohke maja muude teenustega
hea terviku. Enne ei saanud
hotellis peatujad näiteks aru,
miks restoranis ei saa tellimust
panna oma toa arvele või miks
ei saanud sealt tellida väliterrassile. Nüüd sujuvad kõik ristkasutused,” selgitab suurt muutust Viimsi SPA toitlustusjuht
Erik Zirnov.
Kliendid on nõudlikud ja
järjest terviseteadlikumad, à la
carte menüü peab olema hõrgutav, kuid ka tervislik. Menüüd koostades arvestatakse
eritoitumisvajadustega, roogade juurde on vastavalt L ja G
tähega märgitud, kui need ei
sisalda laktoosi või gluteeni.
Valikus on alati midagi taimetoitlastele. Varsti lisatakse ka
roogade kalorsus, see on eriti tähtis neile, kel spaas käsil
kaalulangetusprogramm.
Roland Kalm kujundab ja
hoiab peakokana sama käekirja ka Saaremaa Grand Rose
SPA Hotellis, mis kuulub sa-

Viimsi SPA restorani peakokk Roland Kalm. Foto erakogu

muti emafirmale SPA Tours OÜ.
Ta leiab, et suurus aitab neil
kvaliteeti parandada, kuna tarnijatele on suur firma kliendina
ahvatlevam. Restoran on samas
väga huvitatud ka väikestest
kvaliteetse kodumaise toidu kasvatajaist ja pakkujatest. “Meie
köök hakkab tuginema heal
Eesti toorainel,” lubab peakokk. Kogu ulukiliha tuuakse
praegu näiteks Saaremaalt.

Norra kogemusega
kodumaale

Roland Kalm alustas kunagi
Pädaste restoranis, viimased 11
aastat töötas ta aga Norras. Kalmu sõnul ei leiagi Norrast vist
restorani, kus poleks olnud
eesti kokka. Tema tõid kodumaale tagasi ahvatlev eneseteostusvõimalus Viimsis ja soov
olla perega koos. Peakokk sõidab tööle Tallinnast. Norras
oli tema viimane töökoht Aurlandsfjordi ääres paiknev suur

Peakoka retsept
Viimsi SPA restorani peakokk Roland Kalm andis ka retsepti, mida kodukokad võiksid vahelduseks vahelduseks teha.
Taipärane salat veiselihaga
Salati jaoks võtke 30 g lehtsalatit (n lollorosso segu), 30 g värske kurki, 30g kirsstomatit, 30 g punast sibulat, 10 g rohelisi sibulapealseid, 5 g värske hakitud mündi ja koriandri segu, 80 g
veise välisfileed ja salatikastet.
Kastme jaoks segage blenderis 60 g laimi mahla, pisut punast tšillit, 55 g fariinisuhkrut, 35 g kalakastet, 35 g sweet chilli
kastet.
Küpsetage veiselõike kuumal pannil mõlemalt poolt u 4 minutit (medium-küpsetusaste, aeg sõltub lihatüki paksusest).
Seejärel lõigake liha ja kurk ribadeks, hakkige sibul. Segage
omavahel liharibad, hakitud sibul, kurgiribad, roheline sibul ja
hakitud münt, koriander. Valage peale kaste, segage kergelt
läbi. Serveerige kohe.

Flåmstova restoran ja Ægir
pubi, mille põhilisteks külastajateks on kruiisituristid. Elukohast kööki oli seal täpselt 57
sammu.
Kalm kinnitab, et kokad
peavadki mitmel pool töötama
ja maailma nägema. Temal on

ka finantsjuhiharidus, et kunagi paremini hakkama saada
oma restoraniga. Enne tahab ta
oma kogemusi ja ideid kasutada Viimsis, nii suurt ettevõtet
on põnev katsuda paremaks
teha. Toitlustusega on siin kokku seotud 51 inimest. “Üksi ei

tee midagi, peakokk on sama
hea kui kokad ja vastupidi,”
ütleb ta.
Norra kuulsad kalaroad lutefisk (libekala, tavaliselt tursk,
mis kuivatatakse soolamata ning
mida enne küpsetamist leotatakse pikalt leeliselahuses ja
vees) ja rakefisk (märg- e ligakala, tavaliselt forell, mida
on hapendatud 2–3 kuud) siin
arvatavasti menüüsse ei jõua.
“Kui gurmaanid seda Norras
söövad, siis lähevad turistid parem õue,” naerab Kalm ja jätkab: “Viimsis on palju välisturiste, pakume head rahvusvahelist kööki, kus on kõigile
midagi. Sinimerikarbid valges
veinis koriandri ja tšilliga, tallekarree mesises trühvli-laimi
mopis ning hirveliha on praeguses menüüs ehk kõige norramõjulisemad ideed. Restorani menüüd muudame kolm korda aastas. Iga kuu teeme ka eripakkumisi. Mai eripakkumine
on näiteks 3-käiguline à la carte
õhtusöök 18 euro eest. (Nii restorani kui ka pubi menüü leiate
hotelli kodulehelt – toim). Hirveliha on Norras sea- ja kanalihaga samas hinnas, seda süüakse palju. Hirvefilee eeldab valmistajalt kogemust, meil on
see praegu kõige erilisem roog.
Restorani aga tuledki ju siis,
kui tahad midagi erilisemat ja
on aega toitu nautida. Kiirustajad saavad siin oma hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi buffest. Pubi on oma meeleoluga.
Suveks tuleb sinna jälle grillmenüü, kõige omapärasemad
toidud on pubis praegu metsseapada ja terve huntahven,
suvel aga tallelihaga burger ja
rebitud pardiburger.”

Mitu konkurentsieelist

Erik Zirnov nendib: buffegi on
väga tähtis, sest tiheda spaahoolitsuste programmi vahelt
ei olegi külalisel alati aega nautida, tuleb ruttu midagi süüa.

“Samas saavad vanemad meil
lapsed jätta mängumaale ja ise
restorani tulla. Kolmapäeviti on
restoranis elav muusika, selles
laadis, et sobiks ka vanemale
inimesele. Pubi elava muusikaga nädalavahetused on ööklubilikumad, et rahvas saaks
tantsida. Suvine kava tuleb akustilisem, mais esineb näiteks Ivo
Linna. Suvel saab ka restoran
oma väliterrassi,” tutvustab Zirnov plaane. “Tahame, et majasisene konkurents paneks kõiki meie kohti oma võimalusi
paremini välja mängima.”
“Meil on teiste Viimsi restoranide ees suur eelis: klient
on siin, me ei pea neid kohale meelitama. Meil tuleb neile
meeldida ja oma külalisi hoida,” leiab Roland Kalm.
“Uute toidukohtade avamisega läheb konkurents Viimsi
tihedamaks, oma uuenduste
ja põneva menüüga katsume
selleks valmis olla. Kui nädalaks hotelli tulnud klient sööb
kahel õhtul meie à la carte restoranis, siis võime rahul olla,”
arvab Erik Zirnov. “Välismaal
tahame ise samuti eri restoranide põnevaid roogi proovida,
see on loomulik. Soovitame
siin hea meelega teisi häid
kohti, mis Eestist hea mälestuse jätaks.”
Spaa restoran ei ole aga
sugugi ainult hotelli või spaa
klientide teenistuses. Viimsilalased on väga oodatud uue
peakoka käekirjaga tutvuma.
“Black Rose pubi võimalused on viimsilased väga hästi
omaks võtnud. Kartsime, et sügisel jääb rahvast vähemaks.
Nii õnneks ei läinud. Nädalavahetuse programmid on hästi
vastu võetud, siit on harjutud
pärast kino ja spaad läbi tulema. Küllap avastatakse uuenenud restoran samamoodi,” loodab Erik Zirnov.

Meeli Müüripeal

Viimsi viktoriini teise mängu võitis Kirovi KEK
Rannarahva muuseumis
toimunud Viimsi viktoriini
teisel etapil näitas parimat minekut võistkond
Kirovi KEK (Martti Suurorg
ja Taave Tuutma), kogudes 49 punkti.
Võitjale järgnesid 43 punktiga
Viimsi Haldus (Madis Saretok,
August Kiist, Harri Lensen
ning Andrus Villemson) ning
Rabarahvas (Annika Vaikla,
Indrek Hargla, Heli IllipeSootak ja Toomas Telling) 41
punktiga.
Sarja üldkokkuvõttes tõusis liidriks Viimsi Halduse
esindus, kahe vooru peale on
nad kogunud 83 punkti. Vaid
ühe punktiga jääb maha Viimsi
Vallavalitsus (Alar Mik, Gunnar Kenrder, Randar Lohu ja
Erik Vest). Võrdselt 75 punkti
on kogunud Tammneeme küla

Viktoriinisari puhkab nüüd ja jätkab sügisel.

(Jaan Tagaväli, Raivo Kaare,
Kaarel Zilmer ja Indrek Herman) ning Tähekesed (Katrin
Markii, Tähve Milt, Tiina Põder ja Annika Veimer). Kirovi
KEK-i esindus esimeses voorus ei osalenud ning neil ongi
seega kokku 49 punkti.

Viktoriin läheb nüüd suvepuhkusele ning jätkub uuesti
sügisel. Sarja üldvõitja selgub
aasta lõpus viie vooru kokkuvõttes.

Andres Kaarmann
viktoriini korraldaja

Lehelugejatele nuputamiseks Viimsi viktoriini teise vooru küsimusi
1. Küsitav lind on aukohal mitme Euroopa rahva
6. Hõimusuhted tekivad teatavasti abiellumimütoloogias, olgu siis õnnetusetoojana, tarkuse
se teel ega ole kuidagi seotud veresugulusesümbolina või muus rollis. Näiteks Skandinaavia
ga. Eestlastel on nende tähistamiseks mitmeid
peajumala Odini õlgadel istusid kaks lindu, Huomapäraseid nimetusi. Küsime, kes on küdi? Paginn ja Muninn, kes nägid ja kuulsid kõike. Võõkume omalt poolt ka neli varianti – kas naise
ras pole lind ka Aasias, Bhutanis on ta rahvuslinvend, naise õde, mehe vend või mehe õde?
nuks. Mis lind?
7. Rocín tähendab hispaania keeles väheväär2. Küsimus Eesti meelelahutusmaastikust. Poole
tuslikku või siis tööhobust. Hispaania tuntuim
ühest tuntud nelikust moodustavad Kertu Mopkirjanik Miguel de Cervantes murdis koguni neli
pel ja Katariina Ratasepp. Nimetage kvarteti
päeva pead, milline nimi panna ühe oma kankaks ülejäänud liiget! 1 õige = 1 punkt.
gelase hobusele. Lõpuks leidiski ta hobusele so3. Nullmeridiaan läbib Euroopas kolme riigi terbiva nime – Rocinante. Küsime, kelle hobusele
ritooriumi. Nimetage need riigid! 2 õiget = 1
nime leidmiseks ta pidi nii palju pead murdma?
punkt.
8. Värskelt kaitseministriks tagasi valitud Sven
4. Taliolümpiamänge on läbi ajaloo võõrustanud
Mikser on tõenäoliselt ka selle valitsuse kõige
19 erinevat linna. Kui suveolümpiamängud on
tituleeritum spordimees. Ta on teatavasti Eesmõne erandina toimunud riigi pealinnas, siis tati noortemeister kolmikhüppes, isiklik rekord on
limängude puhul on vaid ühel korral korraldakoguni 13.99. Parlamendiliikmeks jäädes poleks
jaks olnud riigi pealinn. Küsime, mis linn?
tal olnud aga põhjust uhkustamiseks, sest ühe
5. Niimoodi kutsutakse muuhulgas valgevaske
tänase riigikogu liikme rekord kolmikhüppes on
ehk madala tsingisisaldusega vasesulamit, selle
koguni 15.64. Küsitav mees on olnud riigikogu
nime all tuntakse ka leevikest ning üks endine
liige juba aastast 2007 ning jõudnud vahepeal
Eesti tippsportlane kannab just sellist perekontäita ka ministriametit. Kellest on jutt?
nanime. Nimetage see!
Õigeid vastuseid loe lk 4.

8

24. aprill 2015

Kevadekuulutajad
Igal aastal saabuvad Viimsi valla laululinnud
kevadet kuulutama Viimsi Huvikeskusesse.
11. aprillil toimus Viimsi Laululaps 2015. Kokku
osales 70 last ja noort kuues vanuserühmas ja
neid õpetas 22 Viimsi muusikaõpetajat.

Haridusasutuste toitlustamise
hanke võitis OÜ Tampe Toit
Andres
Kaarmann
abivallavanem

Publiku lemmik Dalia Kessler sai esikoha 3–4-aastaste
tüdrukute seas. Foto Heidi Kirsimäe

Lauljaid hindas asjatundlik žürii, kuhu kuulusid Kersti
Kuusk, Triin Anni ja Sulev Võrno. Kersti Kuusk on laulja,
muusikaõpetaja ja populaarsete lastelaulude kirjutaja, äsja
ilmusid tal uus laulik ja CD plaat “Mis on mulle õnneks
vaja”. Triin Anni on Eesti esimesi naisbasskitarriste, ta on
mänginud ansamblis Blacky ja lõpetanud Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia koolimuusika jazzisuuna. Praegu töötab ta
TV3-s, kus otsitakse Eesti superstaari. TV3 pani välja ka
oma eriauhinnad tulevastele superstaaridele. Vabakutseline
muusik-näitleja-helilooja Sulev Võrno on Viimsi Huvikeskuse lavalaudadega hästi tuttav. Ta on osalenud siin mitmes
muusikalis, sel aastal võistles ta ka Eesti laulul.
Viimsi Laululaps 2015 korraldajad tänavad kõiki tublisid laululapsi, nende suurepäraseid õpetajaid ja lapsevanemaid, kes toetavad oma laste harrastust ja laululusti!

Tänavused võitjad ja eripreemiate saajad

3–4-aastased lauljad: I Dalia Kessler, õpetaja Ita-Riina
Pedanik; II Hiie Paulus, õpetaja Ita-Riina Pedanik.
5–6-aastased: I Karolin Kirbits, õpetaja Ita-Riina Pedanik; II Lee Koka, õpetaja Maire Eliste; III Laura Liisa
Härmson, õpetaja Riina Hallik.
7–9-aastased tüdrukud: I Sofia Jürgenson, õpetaja
Maire Eliste; II Maribel Arge, õpetaja Ruth Heidmets; III
Celine Simone Saul, õpetaja Ita-Riina Pedanik; III Johanna Vassiljev, õpetaja Kelli Uustani. Poisid: I Jan Patrick
Kuusik, õpetaja Kati Ott; II Gregor Grossev, õpetaja MariLiis Rahumets; III Martin Uik, õpetaja Kerlin Takk. TV3
eripreemia Tulevane superstaar: Dorel Lisett Jartev. Tulevase muusikalitähe eripreemia: Amelie Maria Bats. Julge esituse eripreemia: Anna Lehtmets. Hea lavanärvi eripreemia: Liisa Kivirand. Parima lavakostüümi eripreemia:
Sebastian Ojaperv. Päikselise esituse eripreemia: Kristiin
Heleen Huttunen.
10–12-aastased tüdrukud: I Reelika Piht, õpetaja
Ita-Riina Pedanik; II Anne Magdalene Borgen, õpetaja
Rines Takel; III Kertu Kristal, õpetaja Ita-Riina Pedanik.
Poisid: I Robin Pastak, õpetaja Veronika Mitting; II Markus Valkna, õpetaja Kati Ott; III Kasper Sebastian Silla,
õpetajad Märt Silla, Rines Takel. Parima interpretatsiooni
eripreemia: Thalia Põldma.Südamliku esituse esipreemia:
Keitlyn Carmen Kalk. Eheda esituse eripreemia: Loreley
Reim. Lavasarmi eripreemia: Birgit Kask.
13–15-aastased: I–II Maria Rander, õpetaja Ita-Riina
Pedanik; I–II Valeria Filippova, õpetaja Rines Takel; III
Anna Kristina Pihlakas, õpetaja Ita-Riina Pedanik. TV3
eripreemia Tulevane superstaar: Valeria Filippov.
16–18-aastased: I Liina Ariadne Pedanik, õpetaja ItaRiina Pedanik; II Karmen Kuusk, õpetaja Andrus Kalvet;
TV3 eripreemia Tulevane superstaar: Liina Ariadne Pedanik.
Publiku lemmikud: Dalia Kessler, Desiree Ammer, Iris
Kessler, Birgit Kask, Maria Rander, Liina Ariadne Pedanik.

Viimsi Laululaps 2015 korraldajad

Jõulutunnel toetab Viimsi noori
MTÜ Lastekaitse Liit teatas, et heategevusprogrammi “Jõulutunnel“ raames laekus MTÜ Lastekaitse Liidule 1 425 taotlust
134 kohalikust omavalitsusest. Viimsi vallast esitati 14 taotlust. Siit esitatud taotlejatest said toetust said viis last kokku
summas 805 eurot. Toetust taotleti peamiselt huvi- või spordiringi osalustasuks ja sporditarvete ostmiseks.

Reet Aljas
sotsiaal-ja tervishoiuameti juhataja

Vallavalitsus korraldas
Viimsi koolide ja lasteaedadele toitlustusteenuste pakkuja leidmiseks
riigihanke. Hankel osales
kokku kolm pakkujat,
tingimustele vastavaks
tunnistati OÜ Tampe Toit
ning AS Eesti Eine esitatud pakkumised.
Rahaliselt soodsaima pakkumise tegi OÜ Tampe Toit, seetõttu otsustas vallavalitsus järgmiseks viieks aastaks hankelepingu sõlmida just nendega.
Hanke korraldamise vajadust on korduvalt selgitatud nii
Viimsi Teatajas kui ka kohtu-

mistel lapsevanematega. Üheks
põhjuseks oli rahandusministeeriumi ettekirjutus Viimsi vallale, et selliste mahtude juures
tuleb toitlustamise korraldamiseks või toiduainete ostmiseks
kindlasti läbi viia hange. Lisaks kohustusele korraldada
lasteaia osas toiduainete soetamiseks hanked sai kaalukaks
argumendiks vajadus vähendada lasteaia halduskoormust,
st et lasteaia töötajad saaksid
keskenduda õppe- ja kasvatustööle ning toitlustamise korraldaks selleks spetsialiseerunud
ettevõte oma töötajaskonnaga.
Neli aastat on kõigi meie
koolide ja Püünsi lasteaia toit
valminud Viimsi Kooli köögis,
kvaliteet on väga hea ja teenusega oleme igati rahul. Ka
lõviosal Viimsi vallas tegutsevates eralasteaedades ei ole
oma kööki ja toit tuuakse sinna kohale mitu korda päevas
vahetult enne söögikorda. Nii

hakkab ka MLA majades olema ja hankelepingu üks tingimusi oli, et toit peab valmima
Viimsis, mitte tulema Lasnamäelt või kuskilt kaugemalt.
Hea uudis on ka see, et minule teadaolevalt on Tampe Toit
OÜ valmis jätkama olemasolevate kokkadega, firma on kinnitanud, et tublid töötajad on
nende ettevõttes alati oodatud
ja tööpuuduse üle kurta ei saa.

Toidupäeva maksumus
muutub soodsamaks

Koolilõuna on teatavasti osaliselt riigieelarvest kompenseeritav ning lapsevanemate jaoks
siin midagi ei muutu. Lasteaias
seevastu väheneb lapsevanema
makstav tasu märkimisväärselt.
Kui praegu maksab lapsevanem ühe toidupäeva eest 1.90
eurot, siis hanke võitnud OÜ
Tampe Toit pakkumine oli 1.59
eurot. Toidupäeva hinda lapsevanemate jaoks ei kinnita tea-

tavasti vallavalitsus, see on lasteaia hoolekogu õigus ja kohustus. Järgmisel hoolekogu koosolekul tuleb toidupäeva maksumuse määramine ka arutusele.
Kuivõrd toitlustamise hange on tekitanud lapsevanemates omajagu küsimusi, siis on
vallavalitsus koos OÜ Tampe
Toit esindajaga valmis huvilistele tutvustama uut toitlustamise korraldust vajadusel ka kohapeal. Kõige varem saab seda teha paari nädala pärast, kui Tampe Toit on olemasolevad köögid üle võtnud ning töökorralduse paika saanud. Seega palume lapsevanematel mõistvalt
suhtuda ajutistesse ebamugavustesse, mida töökorralduse
muudatused võivad kaasa tuua.
Valla koolides jätkub kõik nii,
nagu on olnud viimased neli aastat. Küsimuste või ettepanekutega palume pöörduda vallavalitsuse haridusameti või lasteaia
poole.

Viimsi JazzPopFest toimub kolmel päeval
8.–10. maini kestval juba
kuuendal Viimsi JazzPopFestil saate kuulata viit
kontserti, üles astuvad 17
koori ja vokaalansamblit
üle Eesti. Kontserdipaikadeks on Lavendel Spa Hotelli kohvik, Viimsi Kool ja
Püha Jaakobi kirik.
JazzPopFest on nüüd osa Viimsi valla 96. sünnipäeva üritustest. Teist aastat teeme menukat
kohvikukontserti korraldades
koostööd Lavendel Spa Hotelliga. 8. mail esinevad seal eelmise
JazzPopFesti kaks parimat vokaalansamblit 2Loud ja Gram
of Fun.
2Loud koosneb kuuest muusikale pühendunud sõbrast, kes
on edukalt osalenud konkursil
Volüüm, Alo Mattiisenile pühendatud ansamblite konkursil ja jõudnud rahvusvahelise
Tampere Vocal Music Festivali finaali. Ansambel Gram of
Fun koosneb kahe ansambli
(Mustad Klahvid ja Blue-S)
lauljatest, kes on edukalt üles
astunud nii solistide kui ka
dueti- ja ansamblilauljatena.
Nende viimane saavutus on I
koht rahvusvahelisel konkursil
Spring Fiesta 2015, mis toimus
aprillis Kaunases. Festivali
avakontsert pakub kuulajatele
õdusat atmosfääri ja kõrgetasemelist muusikaelamust.
Laupäeva, 10. mai veedavad JazzPopFesti osalejad Viimsi Koolis. Viimsisse tuleb seitse koori ja sama palju ansambleid Haabneeme koolist, Viimsi Huvikeskusest, Tallinnast, Pilistverest, Põltsamaalt, Viljandist, Räpinast ja Põlvast. Publik on oodatud kell 12 algavale
kooride mõõduvõtmisele, kell
15.30 algavale vokaalansamb-

Vokaalansambel Maneo annab emadepäeval tasuta kontserdi Püha Jaakobi kirikus. Foto erakogu

lite võistlusele ja kell 19 algavale ETV vilistlaskoori kontserdile, kus tunnustatakse ka
festivali parimaid. Osalejaid hindavad Jazzkaare peakorraldaja
Anne Erm, muusik ja pedagoog
Siim Aimla ning laulja ja arranžeerija Maarja Aarma. Osalejate õpitube juhendavad Siim
Aimla ja laulja Maria Väli.
Pühapäev on emadepäev.
Sel puhul esineb vokaalansambel Maneo EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus. Ka piiri
taga tunnustust pälvinud Maneo lauljaid ühendab kodulinn
Viljandi ja kiindumus vokaalmuusika vastu. Koos musitseerivad nad aastast 2012. Nende
kõlas võib tajuda mõjutusi nii
folgist, jazzist kui ka akadeemilisest muusikast. Koosseisu
repertuaaris on nii omaloomingut kui ka rahva- ja vaimulike
viiside seadeid. Kontsert on tasuta.
Reedel ja laupäeval toimuvate kontsertide piletid on müü-

Viimsi 6. JAZZPOPFEST-i kava
l 8. mai k 19 Lavendel Spa Hotelli kohvikus vokaalansamblid
2Loud ja Gram of Fun. Piletid (5 €) müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.
l 9. mai k 12 Viimsi Koolis suur kooride mõõduvõtmine, esinevad: Haabneeme Kooli mudilaskoor, Pirita kammerkoor, ETV
lastekoor, Maksu- ja Tolliameti laulukoor Peale Viit, ViiKerKoor,
lastekoor Mariel ja noorte naiste koor Leelo vol2.
l 9. mai k 15.30 vokaalansamblite võistlus, esinevad: GAMA 2,
Viljandi Gümnaasiumi Unsumbel, Force Mažoor, Pilistvere noorteansambel, Tõelised Värvid, Viljandi Muusikakooli Viva la Musica ja Gram of Fun.
l 9. mai kell 19 ETV vilistlaskoor ja parimate tunnustamine.
Päevapilet 7/5 € Piletilevist, üksikpilet 3/2 € müügil kohapeal.
l 10. mai k 17 EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus vokaalansambli
Maneo emadepäevakontsert. Tasuta!

gil Piletilevis. Lavendel Spa
Hotelli kohviku kontserdile
saate kohti broneerida, helistades 5862 8575 või kirjutades
viimsi@tallekejapullike.ee.
Festivali kunstiline juht
on Aarne Saluveer, korraldaja
Viimsi Vallavalitsus. Info festivali kohta: www.viimsivald.
ee/jazzpopfest ja www.face-

book.com/ViimsiJazzPopFest.
Korraldajad tänavad koostööpartnereid ja toetajaid:
Viimsi Kool, Georg Otsa nim
Tallinna Muusikakool, Eesti
Kultuurkapital, Spa Hotel Lavendel, Talleke ja Pullike ning
Viimsi Keevitus.

Kristel Pedak

Viimsi JazzPopFesti projektijuht
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Noortevolikogu liige: Henry Härm
13. märtsist on Viimsi
Teatajas tutvustatud
Viimsi Noortevolikogu
liikmeid. Nüüd on kord
noortevolikogu aseesimehe Henry Härmi käes.

Kool, klass: Viimsi Kool, 12b.
Minu huvideks ja hobideks on sport. Olen sportlik inimene, tegelen regulaarselt poksi ja jooksmisega ning külastan
jõusaali. Veel on mu hobideks
tennis, lugemine ja autod.
Väljaspool kooli veedan
aega kas sõprade seltsis või
kodus puhates. Mulle meeldib
käia sõpradega kinos või saunaõhtuid pidada. Muidugi täidan ka oma kohustusi Viimsi
Noortevolikogu aseesimehena.
Noortevolikogus näen oma
rolli võrdselt teistega. Noortevolikogus on igal liikmel oma
roll täita ja kõigi panus on oluline. Seetõttu ma ei väida, et
minu roll oleks kuidagi eriti
oluline. Täidan oma kohustusi,
et noortevolikogu saaks suju-

Noortevolikogu aseesimees Henry Härm ja vallavanem Jan Trei.
Foto Liina Rüütel

valt funktsioneerida. Peamiselt
tegelen ma koordineerimisega,
haldan sotsiaalmeedias meie
noortevolikogu lehte ning abistan vajadusel esimeest Adhele
Tuulast.
Noortevolikogusse sattusin sooviga panustada kodukoha arengusse. Tunnen, et olen
oma eesmärgi kordades ületanud ning see on olnud tõeliselt
võimas kogemus ja hea väljakutse. Soovitan kõikidel Viimsi

noortel kandideerida järgmistel
valimistel ning anda oma panus
kogukonda!
Ma panustan oma vaba
aega noortevolikogu töösse
seepärast, et ma usun, et see,
mis me teeme, muudab tõesti
Viimsi noorte elu paremaks
ning selle nimel olen ma nõus
pingutama.
Minu silmis on kitsaskohtadeks, mida vallas on vaja
muuta, ühistranspordi puudu-

mine öisel ajal ning õpilaste
autojuhilubade tegemise kompenseerimise lõpetamine möödunud aastal.
Mõtted ja ideed, mida soovin noortevolikogu kaudu arendada, ongi ööbussiliini loomine ja autojuhilubade kompensatsiooni taastamine. Veel on
mulle südamelähedane idee
luua uus silmapaistvate Viimsi
noorte toetamise süsteem, mille kallal me noortevolikogus
koos vallavalitsusega palju vaeva näeme.
Noortevolikogu on minu
jaoks viis, kuidas seista noorte
huvide eest ning aidata kaasa Viimsi elu edendamisele.
Noortevolikogus saan osa võtta erinevatest projektidest ning
kohtuda uute inimestega.
Viimsi teeb nooruslikuks
valla hea suhtumine noorte ettevõtmistesse. Minul on Viimsi noortevolikogu aseesimehena ainult head kogemused
koostööst Viimsi vallaga.

TEISED HENRYST
Andres Kaarmann, abivallavanem: Henryga
saime päeva koos töötada üle-eestilise noorsoonädala raames, kui ta oli vallavalitsuses
minu töövarjuks. Meil oli mitmeid huvitavaid
arutelusid nii sisulistes kui ka vallavalitsuse
töökorraldust puudutavates küsimustes. Arutasime näiteks selle üle, kas abivallavanem peaks olema vastutusalas kõige kompetentsem või on tema esmane ülesanne
asjatundliku meeskonna komplekteerimine, selle juhtimine ja
usaldamine. Plusse ja miinuseid vaagides leidsime, et viimane variant on parem. Inimesena on Henry väga sümpaatne ja
viisakas. Minu soovitus talle ja kõigile teistele noortele: olge
aktiivsemad – küsige rohkem küsimusi ja avaldage julgemalt
oma arvamust!
Alge Ilosaar, klassijuhataja: Henry on arukas, kohusetundlik ja sihikindel noormees.
Gümnaasiumi alguses, kui rääkisime tulevikust, sai arutletud keskkooli medaliga lõpetamise üle. Nüüd on see käega katsutav
reaalsus. Õppetöös on Henry edasipüüdlik, ta
ei karda võtta riske ja katsetada midagi uut, olgu selleks siis
prantsuse keele eksam või keeruline uurimistöö. Henry on väga
mitmekülgne: tema tegevused varieeruvad taipoksist kuni lingvistikaolümpiaadini. Minu jaoks käib Henryga kaasas märksõna
“viisakus“. Ta ei unusta hetkeski lugupidavat suhtumist oma
vestluspartnerisse.

Viimsi Teataja

Miks noortevolikogu? Mida see mulle annab?
AdheleMeelike
Tuulas
Viimsi
Noortevolikogu
esimees

Kui mulle pakuti võimalust Viimsi Teatajas arvamust avaldada, sain
natuke mõeldes aru, et
artikkel Viimsi Noortevolikogust oleks liiga
tavaline, kellele see ikka
meelde jääb. Seega teen
ausa ja natuke isiklikuma
ülevaate.
Räägin Viimsi Noortevolikogust pisut teisel toonil kui tavaliselt. Nimelt sellest, mida see
minu jaoks tähendab. Alustan
ikka definitsioonist: Viimsi Noortevolikogu on noortest koosnev nõuandev organisatsioon.
Eesmärkideks on viia noorte
arvamus valda, innustada noori rohkem enda kodukohta pa-

nustama, seisma noorte õiguste eest – aga see ei ole ometi
kõik. Selleks, et inimene millegi nimel vabatahtlikult, tasuta ja ilma garantiita vaeva näeks,
peab olema mingi suurem tähtsustegur mängus kui lihtsalt see,
mis on paberi peal ette määratud. Enne, kui ma selle tähtsustegurini jõuan, pean välja
tooma taustaloo.
Minu tegevus noortevolikogus algas 2013. aasta kevadel.
Ma ei oska täpselt nimetada,
mis mind siis noortevolikoguga
sidus. Esimesel aastal ei tulnudki suurt midagi välja, tekkis
aga visioon ning tänu sellele on
teine aasta palju paremini sujunud.
Oleme saanud kokku uue
koosseisu ning kinnitanud põhikirja. Korraldasime kohviku
VIID, mis aitas meil paremini
aru saada, mis Viimsi noori huvitab, milliste teemadega peab
rohkem tegelema ja kuidas siinsete noortega kontakti luua.
Oleme pidevalt teinud koos-

tööd Viimsi vallaga, hiljuti kogusime infot ööbussiliikluse vajaduste kohta. Oleme kindlustanud ka Viimsi Noortevolikogu kui organisatsiooni jätkusuutlikust.
See kõik on olnud väga
tore, kuid iga ettevõtmise juures on ka raskusi, mida ületada.

Mis saab edasi?

Kõige suuremaks mureks on
küsimus: mis saab noortevolikogust järgmisel õppeaastal?
Põhiline probleem üle kogu
Euroopa on ju noorte pidev
vahetumine. Kes lõpetab kooli, kes leiab mõne muu huvi –
noored lähevad lahku ja mõne
aja pärast tuleb noortevolikogu
olemasolu jälle teemaks. Selline muster on loomulik. Seepärast peavad noortevolikogud
ennast kogu aeg ka uuesti üles
ehitama.
Mis siis teha? Noorte osalus ühiskonnas on ju äärmiselt
oluline, noorte huvisid ei või
arvestamata jätta. Noortevo-

likogu jätkusuutlikus ja areng
ei sõltu ainult eelmise koosseisu tublidusest, esmatähtis
on noorte huvi liituda noortevolikoguga. Nii määravad ka
Viimsi Noortevolikogu tuleviku sügisesed uue koosseisu
valimised. Kui uuel koosseisul
on põletavat tegutsemissoovi,
siis on Viimsi Noortevolikogu
olemasolu ja areng vähemalt
üheks aastaks kindlustatud.
Nüüd jõuan lõpuks selleni,
miks see peaks kedagi üldse
huvitama. Miks peaks üks noor
kandideerima noortevolikokku? Mida see noortevolikogu
muud annab peale kõikide eesmärkide täitmise, mis on paberile kantud ja mida kogu aeg
korrutatakse? Vastus on lihtne,
aga samas ka keeruline. Lihtne, sest oma kogemusest on nii
palju õppida – ainult vali! Keeruline, sest on oluline, et noor
seda ka tegelikult teeks.
Mina olen saanud Viimsi
Noortevolikogust palju kogemusi, teadmisi ja oskusi. Näi-

teks paranesid suhtlemine, meeskonnatöö, aja planeerimine; ma
sain aru, kuidas ühiskond toimib, miks on inimeste panus
ühiskonda vajalik, kuidas mõni
linn areneb või mida tähendab
riskide võtmine.
Noortevolikogu tegevus ei
seostu ainult oma kodukohaga. Meie esindajad osalevad
ENL-i (Eesti Noorteühenduste
Liidu) arenguprogrammis, see
annab meile võimaluse tutvuda ka välismaa noortevolikogudega, mis on hoopis teisel
tasemel kui Eestis.

Õpime elama

Noored kurdavad, et koolis õpitu ei anna teadmisi ega oskusi
n-ö päris eluks. Julgen väita, et
noortevolikogu annab. Tallinna linna noortevolikogu endine esimees Vladimir Svet ütleb
alati: “Noortevolikogu on justkui Batmani keep.” Kui noor
selle peale paneb, on tal järsku
teine identiteet ja uued võimed.
Noortevolikogu annab võima-

luse muutusi läbi viia ja õpetab
päris elu.
Kiiresti arenevas Viimsis
on meeletult potentsiaali. Siin
on palju noori ja mänguruumi.
Noortevolikogu toetab Viimsi
arengut. Noorte jaoks ei ole igavesed tõed kivisse raiutud, noored saavad oma organisatsiooni
just niimoodi voolida, kuidas
nad õigeks peavad. Viimsis on
meil vedanud ka väga toetava
kohaliku omavalitsusega.
Kui üks noor suudab noortevolikogust välja pigistada vajalikud võimalused, siis täituvad ka kõik paberil olevad
funktsioonid. Tähtsad on visioon, entusiasm ja koostöö.
Kindlasti võib noortevolikogu paljudele tunduda ikka
veidra ettevõtmisena, sest selle
areng võib takerduda nii paljude asjade taha. Kuid kogemus
on kindlasti riski väärt, sest nagu Einstein ütles: “Ainult need,
kes katsetavad midagi absurdset, võivad saavutada midagi
võimatut.”
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Naised köögis
plaadiesitlus
15. mail kell 19.00 algab Rannarahva muuseumis
ansambli Naised köögis plaadiesitluskontsert.

Naised köögis. Foto erakogu

Neljale laulvale muusale sekundeerivad neli Viimsi toidumuusat-blogijat. Rannarahva köögis valmivad nende käe
all road, mille inspiratsiooniallikatena kasutatakse Naised
köögis plaadi muusikat ning etteantud märksõnu: kitsejuust, maasikad, avokaado, spinat, India, mesi, kõrvits,
koriander, peet, tume šokolaad.
Ansambel Naised köögis on sündinud Viljandi aguliköökides mõned aastad tagasi, mil kõik naised elasid
selles linnas. Ikka ja jälle sattuti õhtuti pärast tööd ühe
või teise juurde kööki – koos tundus toredam süüa teha
ja lapsi kantseldada. Neid kõiki ühendab pikaajaline huvi
rahvalaulude ja muusika vastu ning endalegi ootamatult
hakkasid nad koos laule tegema. Üks ümises peas keerlevat viisi, teine pakkus teema, kolmas leiutas esimese rea,
neljas leidis riime... Need on nelja naise elukogemusest
sündinud tänapäevased autorilaulud, kuid rahvalaulu tunnetuse kaudu ulatuvad nii mõnegi laulu juured kaugesse
aega enne meid.
Muusikat teevad selles loomingulises koosluses EestiRootsi muusik Sofia Joons (laul, viiul), luuletaja Kristiina
Ehin (laul), Katrin Laidre (laul, karmoška) ja regilaulik
Kairi Leivo (laul).
Ansambli esimene avalik esinemine toimus 2013. aasta aprillikuus Peterburis, samalaadne kontsert oli ka Tartus
Prima Vista kirjandusfestivalil mais 2014. Nüüdseks ootavad ees plaadi esitlemise kontserdid mitmel pool Eestis.
Plaat kannab pealkirja “See pole ainult sääskede ja siilide
öö” nagu plaadi nimilugugi, millest valmis 2014. aasta suvel romantikahõnguline video.
Pileti hind 15 €, broneerimine e-posti aadressil anu@
rannarahvamuuseum.ee. Piletid on saadaval ka Piletilevis.

Rannarahva muuseum

Taluturule ka pühapäeviti!
Viimsi üheks tunnusmärgiks on taluturg vabaõhumuuseumis.

2009. aastal tuli see idee Viimsi
ettevõtlikel daamidel, koostöös
muuseumirahvaga sattus turuseeme viljakasse mulda. Taluturg on kuulus Viimsist kaugemalgi. Hea toidu austajad ei
pea paljuks laupäeviti kaugemalt kohale sõita, et lauale saada kõige värskem kraam otse
tootjalt. Meie taluturu kõige
suurem võlu ongi see, et väärt
toidukaup tuleb lettidele nende
inimeste käest, kes ise südamega kasvatamise või valmistamise juures. Oma osa on ka
erilisel miljööl. Teist nii eheda
miljööga turgu Eestis ei leidugi.
Taluturul on alati toiminud ka
kokkulepe, et siin kaubeldakse
vaid Eestimaal kasvatatud või
valmistatud kaubaga.
Alates maikuu esimesest pühapäevast alustab Viimsi taluturg tööd ka pühapäeviti. Kuu
esimesel laupäeval, 2. mail on
turul aga taimede, istikute ja
rohevahetuse päev.
Taluturule võib tulla kauplema omakasvatatud taimede,
juur- ja puuviljadega, hoidiste,
küpsetiste ja muu koduse toodanguga. Müügisoovist andke
palun teada turu perenaisele
Helenile – helen@rannarahvamuuseum.ee, tel 5620 1417.

Püsiaustajate arvamusi

Pille Petersoo, toiduportaali
www.nami-nami.ee vedaja: Suure toidusõbrana armastan taluturgusid. Taluturud on erilised,
kuna seal müüvad inimesed,
kes on otseselt seotud müüdava kaubaga. Kui endal aiamaad ei ole, siis on taluturg
kõige otsem tee väiketootja kaubani, mida inglise keeles ehitakse sõnaga artisanal ehk siis
hoole ja armastusega väikestes
kogustes valmistatud ja valminud väärt toidukraamini.
Miks see kaup eriti väärtuslik on? Esiteks saab turult
hooajakaupa. Suurtest kaubanduskeskustest süüa ostes ei tunneta aastaaegade vaheldumist.
Juba aprilli alguses on iga suure toidukaupluse fuajees avatud
maasikaletid. Lõuna-Euroopast
pärit värsked maasikad võivad
ju suure marjanäljaga asja ette
minna, kuid need sordid on eelkõige aretatud hästi säilima ja
pikki vahemaid taluma. Need
ei maitse kunagi sama hästi
kui paar tundi varem peenrast
nopitud maasikad. Taluturg on
parim koht nägemaks, kas Eestis on värske kartul juba valmis
või kas karulauku veel on, kas
maasikas on küps või kas meritinti veel püütakse. Varakevadel ei leiagi turult muud kui
kapsaid, kartuleid ja juurvilju,
aga eks nii ongi õigem.
Turukaup on aus. Mulle
meeldib, et saan Viimsi taluturul osta suitsusaunas suitsutatud liha ja suitsukana. Et on
võimalik valida kahe-kolme
müüja küpsetatud ebavajalike

Hea turukaup tuleb lettidele nende inimeste käest, kes on ise südamega selle kasvamise või valmimise
juures. Foto Rannarahva muuseum

lisanditeta rukkileiba. Et hilissügisel saab lastele osta Viimsi
kasvuhoones küpsenud viinamarju, mis on nopitud just õiges küpsuses. Kanad siblivad
enda koduhooviski, ent Mägra
talu prouaga räägime alati, mitu
kana parasjagu munevad ja kas
kanad on juba õue lastud.
Taluturg on ka äriinkubaator. Hiljuti rääkisin Helsingi
tänavatoidufestivali korraldajatega. Nende festival töötab
hästi ettevõtlusinkubaatorina.
Taluturuga on samuti: toorvorstide küpsetaja saab teha
väikeseid partiisid ja kuuleb
kohe klientidelt, mis vorstid
maitsevad, mis mitte.
Taluturul saad suhelda inimesega, kes need köögiviljad
kasvatanud, kalja pruulinud, leiva küpsetanud jne. Taluturul
müüb kala väga tore PepeKala
OÜ, neilt saab ideid kala puhastamise ja valmistamise kohta, nippe jagavad meelsasti ka
kõik teised kaupmehed. Taluturg on vahetu ja mõnusa suhtlemise koht.
Viimsis avatakse suvel mitu
uut kaubanduskeskust, mis teevad elu mugavamaks. Ent kas
poleks tore, kui vähemalt kord
nädalas kohtuksid viimsilased
vabas õhus mõnusal taluturul?
Oma jalgade ja rahakotiga hääletades aitame kaasa ka Viimsi
kui toreda rohelise elukeskkonna arendamisele.
Mari-Ann ja Tunne Kelam:
Meile algab kevad värskete redistega Viimsi taluturu lettidel.
Nende eest hoolitseb Pärnumaa
proua Valentina. Need
redised ja kõik muu, mida pakutakse taluturul, pole üldse
võrreldavad ostukeskuste kilepakendeis saadustega, mis toodud kusagilt kaugelt.
Viimsi taluturu põhimõtteline eelis algabki sellest, et
siin turustatakse üksnes Eestis toodetud saadusi. See on
loonud terve õhkkonna ja üha
enam väiketootjaid katsetab
oma saaduste müüki Viimsis.
See tasub kindlasti ära. Müüjad peavad end näitama pari-

mast küljest, et köita ostjaid
uue huvitava kaubaga. Selles
ongi Viimsi taluturu võlu. On
müüjad, kelle maitsev toodang
on teada ning kelle juurde alati
tuleme. Ja samas leiame peaaegu alati midagi värsket, uusi
loomingulisi katsetusi.
Viimsi taluturg on kujundanud toreda sotsiaalse keskkonna, kus müüja-ostja suhted
kasvavad tutvus- ja sõprusvahekordadeks. Teame müüjaid
nime ja talu asukoha järgi.
Osa on armsad naabrid meie
oma koduvallast! Ajame juttu,
kuuleme saavutustest ja muredest. Turule tuleme hea värske
ja maitsva kauba pärast, aga
peaaegu sama tore on suhelda. Kui laupäeval ei saa turule
minna, siis jääb sellest nagu
tühi koht: tunneme end isegi
süüdlastena, et pole seekord
oma panust andnud. Siis vabandame juba ette.
Tunneme, kuidas Viimsi taluturu regulaarne külastamine
on meie ostuharjumusi muutnud. Nädalalõppu ei kujuta
enam ette ilma sealt ostetud
värske leiva, küpsiste, aedvilja,
munade, kala, piima, juustu ja
meeta. Andku lihatootjad meile
andeks, et me põliste taimetoitlastena nende kaupa ei tarvita.
Taluturult on tore leida lilli, jõuluehteid, vihtasid, käsitööd jpm.
Selle kõige eest tänu ja tunnustus Rannarahva muuseumi
töötajatele, jätkugu neil valmisolekut tekitada turustajate
jaoks sõbralikku keskkonda.
Indrek Kaing, 4 lapse isa Pringi külast: Viimsi taluturg on
meie pere jaoks nagu ihuliige.
Laupäeva hommikuti on meie
lapsed rõõmsalt ärevil, sest
saab turule. Kohe kindlasti on
sealt tarvis tädi Janika käest
soolakurki ja toorvorste osta.
Tõeliselt kiiduväärt kraam, arvestades, et üks laps muidu
keeldub lihast, aga Janika vorste ta lausa nõuab. Väike gurmaan teab ja peab puhtast toidust. Nagu mitu teistki kaupmeest, on Janika turul püsivalt, tulgu taevast või pussnu-

ge. Maitsvad pelmeenid, lihad,
purgisupid on kindlapeale minek. Kui on erisoove, saab toorvorste tellida retseptide järgi,
sedasi teebki pealinna brittide
ragbytiim. Sellist kraami poest
ei saa. Ka Pepekalal on alati
väga hea valik, veel erilisemat
kaupa saab tellida, järgmine
kord tuuakse ära. Vahel tellin
sinimerekarpe ja kui unistasin
Vahemere sardiinidest, polnud
seegi mingi küsimus.
Meie pere jaoks on see turg
palju enamat kui toidukraami
saamise koht. Tütred tahtsid
taskuraha teenida, juba kahel
suvel on nad käinud oma küpsetisi turul müümas. Lapsed
teevad oma muffinid, kirjud
koerad ja kass Arturid ikka
ise valmis. Vajadusel muidugi
juhendame ja aitame. See on
töö tegemise ja raha teenimise
ja väärtuse õpetamise juures
väga eluline ja ehe võimalus.
Ja kõik on ametlik. Turul müümiseks tuleb kassamajast ühe
euro eest soetada müügiluba
lapsele ja turul tuleb täita turureegleid. Et lastel oleks julgem
toimetada, on nad end oma
lemmiku lihameister Janika kõrvale sättinud. Muuseumi rõõmsa ja aktiivse rahva vedamisel
kutsuti juba kuus aastat tagasi
ellu ka minu ubinapäeva idee.
Teadaolevalt on ubinapäevadega 42 000 kg õunu päästetud
ja 22 000 liitriks mahlaks pigistatud. See teeb suurt rõõmu.
Julgen arvata, et poolsaare
teise külje rahvas ei tea veel
selle turu tõelist potentsiaali.
Tulge kaema ja mekkima!
KES HOMMIKUTI TURUL
KÄIB, SEE ASJATA EI LONGI!
Kuulutame välja konkursi
Viimsi taluturul pagariäri avamiseks. Kui Viimsis on väikeettevõte või ettevõtja, kes
soovib kahel päeval nädalas kvaliteetsete saiatoodete ja küpsetistega taluturul
kaubelda, siis palun kirjutage endast: Riina@rannarahvamuuseum.ee!
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Viimsi valla kultuurikalender
24. aprill – 7. mai
Kuni 30. juuni
Näitus “Eduard Vilde 150“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 25. aprill
Rändnäitus “Rootsi Kuningriik“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Kaido Ole isikunäitus
“Jumalik valik“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 30. aprill
Evald Piirisilla näitus “Maalid
läbi aastate...“
Hinge Jürgensoni maalinäitus
“Las pillab vikerkaar me teele
värve“
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 30. aprill
Näitus “Uued raamatud“
Prangli Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Näitused “Kriminaaltango
öises tavernis, tumedad varjud,
punane valgus! – Kriminaalne
ilukirjandus” ja “Mudilase raamaturiiul 2014”
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Näitused “Ajalugu raamatuis“,
“H.C. Anderseni lastekirjanduspreemia laureaate“ ja
“Nalja peab ka saama!“
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus
Kuni 28. mai
Kristiina Laasi maalinäitus
“Voolamine“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
24. aprill
k 13 Mängime koos!
k 14 Kuldvillak
Randvere Noortekeskuses
24. aprill k 17
Viimsi Noortekeskuse
südamenädala liikumisüritus
Haabneeme ja Viimsi
spordiplatsidel

24. aprill k 19
Omatsirkuse etendus
“Omamoodi 23.12“
Piletid hinnaga 8/5 € müügil
Piletilevis
Viimsi Huvikeskuses

Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. aprill k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Taavi Peterson & Peacemaker
Black Rose Pubis

27. aprill k 17
Plastmasstopsidest lambi
meisterdamine
(õpetab Hispaania vabatahtlik)
Viimsi Noortekeskuses

25. aprill k 11–15
Aasta maalides – kevad
RMK Viimsi looduskeskus
kutsub Keila-Joa parki
Oodatud on maalimis- ja
loodushuvilised
Sündmus on tasuta!
Info: annemarie.rammo@rmk.ee
25. aprill k 20
Laupäevane salongiõhtu elava
muusikaga
Esinevad Hellase solistid
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
25. aprill k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Akustiline kontsert:
Jaagup Kreem ja Taavi Langi
Black Rose Pubis
26. aprill k 11
Emadepäeva kingituste
meisterdamine
Hind 10/6 € (oleneb valikust)
Eelregistreerimine töötuppa:
loovustuba@gmail.com või
tel 5104 400/5127 131
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
26. aprill k 9–20
Seiklussari Ace Xdream
I osavõistlus
Korraldaja: MTÜ Seiklusklubi
Xdream
Viimsi valla territooriumil
26. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga

26. aprill k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

28. aprill k 15
Twisteri päev
Randvere Noortekeskuses
28. aprill
Noorte ja noorsootöötajate
vahetus
Viimsi Noortekeskuses
28. aprill k 18.30
Juustuvalmistamise õpituba
Registreerimine:
info@harmoonikum.ee
Tel 6011 717, 5308 1188
Harmoonikumis
28. aprill k 19
Vana Baskini Teater
“Õnnenumbrid”
Piletid hinnaga 14/12 €
müügil Piletilevis ja Viimsi
Huvikeskuse kontoris
Piletite broneerimine: tel 6028
838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
28. aprill k 19
Vestlusõhtu Metsarahva
mõtisklusi
Külaline Mercedes Merimaa
Sündmus on tasuta!
Info: annemarie.rammo@rmk.ee
RMK Viimsi looduskeskuses
29. aprill k 9.10
Klassikalise muusika kontsertsari Meistrite akadeemia
Sigrid Kuulmann (viiul),
Andreas Lend (tšello), Marko
Martin (klaver)
Kavas Viini klassikalise koolkonna heliloojad
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Viimsi Koolis

29. aprill k 11
Kontsertsari Meistrite
akadeemia
Haabneeme Koolis
29. aprill
k 16 Discgolfi mängimine
Kelvingi Noortetoas
k 17 Flamenko tantsukursus
(õpetab Hispaania
vabatahtlik)
Viimsi Noortekeskuses
29. aprill k 18.30
Pärnamäe küla üldkoosolek
Lasteaed-pereklubis Väike
Päike
30. aprill k 12
Nalja- ja naeruga volbriöösse
Viimsi Päevkeskuses
30. aprill
Volbriöö
Viimsi vabaõhumuuseumis
1.–14. mai
Näitus “Vaata loodust!“
Viimsi Raamatukogus
1.–30. mai
Näitus “Aeg äratada aed“
Viimsi Raamatukogus
1. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Bad Orange & DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis
2. mai k 10–14
Taluturul istikute ja rohevahetuse päev
Müüakse istikuid, taimi,
seemneid ja sibulaid
Toimub rohevahetus!
Viimsi vabaõhumuuseumis
2. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Elisa Kolk & DJ Marko Pille
Black Rose Pubis

3. mai k 11
Emadepäeva kingituste meisterdamine
Hind 10/6 € (oleneb valikust)
Eelregistreerimine töötuppa:
loovustuba@gmail.com või
tel 5104 400 / 5127 131
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
3. mail k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3. mail k 11
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
3. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
3. mail k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
4. mai k 17
Flamenko tantsukursus
(õpetab Hispaania vabatahtlik)
Viimsi Noortekeskuses
4.–29. mai
Näitus “Minu aed“
Prangli Raamatukogus
5. mai k 16
Kokkamise töötuba
Viimsi Noortekeskuses
5. mai k 16
Eesti Genealoogia Seltsi
25. aastapäev
Jaan Tagavälja ettekanne
“Kust leida sugupuu koostamiseks andmeid?“
Hiljem isiklik nõustamine
Eelregistreerimine:
elise@viimsivald.ee või
tel 6506 934
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus
5. mai k 18.30
Terviseloeng “Südame ja
veresoonkonna toetamine
toitumise ja loodusravi abil“

Lektor Liis Orav
Hind 15 €
Eelregistreerimine:
info@toitumistarkus.ee,
tel 5348 6458
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis
6. mai k 15
Fotojaht
Randvere Noortekeskuses
6. mai k 17
Flamenko tantsukursus
(õpetab Hispaania vabatahtlik)
Viimsi Noortekeskuses
6. mai k 18.30
Mahekosmeetika nõiaköök
Registreerimine:
info@harmoonikum.ee
Tel 6011 717, 5308 1188
Harmoonikumis
7. mai k 15
Söögitegemise võistlus
Eelregistreerimine:
randvere@huvikeskus.ee
Osalustasu 1 €
Randvere Noortekeskuses
7. mai k 17
Jenga turniir
Viimsi Noortekeskuses
7. mai k 18.30
Punutud soengute õpituba
Hind 6 €
Eelregistreerimine: loovustuba@gmail.com, tel 5104 400
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
7. mai k 18.30
Loeng-õpituba kaalulangetajatele
Eelregistreerimine:
info@toitumistarkus.ee,
tel 5348 6458
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas
info:

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Arst õpetab
südant hoidma
Aprilli kolmas nädal on pühendatud südametervisele. Tunnustatud südamearst, TTÜ professor
Margus Viigimaa on südamenädala puhul kirja
pannud 22 soovitust, mida tasub iga päev oma
südame heaks järgida.
1. “Head” geenid on laev, kapten oled sina ise.
2. Positiivne ellusuhtumine hoiab südame tervena.
3. Unistusteni aitavad jõuda tervena elatud aastad, hoia
oma südant iga päev.
4. Nii nagu ükski kaev ei ole põhjatu, ei ole piiramatu ka
sinu tervisevaru.
5. Terved hambad on südame jaoks olulised, nii vähendad
südamehaiguste riski.
6. Arvesta lastega, sinu tervislik eluviis on eeskujuks su
lastele ja nende sõpradele.
7. Suitsetamisest loobudes väheneb südamehaiguse risk
kolm korda!
8. Lõpeta suitsetamine kohe, ilma aga-de, või-de ja tulevikku lükatud tähtaegadeta.
9. Suhkrustatud joogid on salakavalad. Peidetud suhkur
tõstab kaalu ja muudab ainevahetuse laisaks, see tee viib
südame- ja suhkruhaiguseni.
10. Etiketid toiduainete pakenditel on sinu tervise huvides – võta need luubi alla ning vali väiksema suhkru- ja
rasvasisaldusega tooteid.
11. Söö kala! Vähemalt kaks korda nädalas.
12. Südamele meeldivad puu- ja juurviljad, täisteratooted
ning vähese rasvasisaldusega piimatooted.
13. Ole ise gurmeekokk – ära lase soolal tappa toidu maitset!
14. Stopp soolale kodus, kasuta toiduvalmistamisel parem
ürte. Valmistoitudes on soola niigi palju.
15. Lisa oma elule värvi iga päev viie erineva puu- ja juurviljaga!
16. Ole mõõdukas alkoholi tarvitamisel. Päevas on lubatud meestele kaks drinki, naistele üks.
17. Ära riku südame rütmi – alkohol kahjustab otseselt
südame rütmi kontrollivaid rakke.
18. Jaluta halb minema! 30 minutit kõndi iga päev peletab
stressi ja teeb südame tugevaks.
19. Muuda liikumine lõbusaks, kutsu kaasa sõbrad või liitu rühmatreeninguga.
20. Kaalujuhtimine on lihtsam kui autojuhtimine: pane paika sihtpunkt, vali õige kütus ja kiirus ning jõuadki pärale.
21. Vöökoht luubi alla – naiste vööümbermõõt olgu alla
88 cm ja meestel alla 102 cm.
22. Numbrid, mida karta: vererõhk suurem kui 140/90 mmHg,
üldkolesterool üle 5 mmol/l, veresuhkur üle 6 mmol/l.

Viimsi Teataja

Kevadine avastusretk
joogaga
Endas lisaks füüsilisele
treeningule palju muudki
kasulikku kätkev jooga
on Eestis järjest populaarsem enesearendusviis.
Jooga tähendab sanskriti keeles ühendamist, ühendumist ja
ka sidet, iket. Jooga aitab taasluua loomuliku kontakti enda
ja ümbritseva maailmaga, parandada enesetunnet ja tugevdada tervist. Jooga alged ulatuvad juba 2800 aastasse eKr.
Seega on joogateadmised hämmastavalt asja- ja ajakohased.
Raadio kuulamine, televiisori
vaatamine, kodumasinate kasutamine, autoga sõitmine, internetiavarustes viibimine, mobiilside ning pidev tervist laastav töötamine... Need kurnavad meid nii vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt kui ka
hingeliselt.

Elustiil ja elufilosoofia

Joogat võib pidada nii elustiiliks, elamise viisiks kui ka
elufilosoofiaks. Kuid vormist
tähtsam on sisu – see, kui palju
igaüks meist enda teadmatagi
joogafilosoofiat järgib ning ennast arendab.
Hatha (ha tähendab sanskriti keeles päikest ja tha kuud)
joogat peetakse klassikaliseks
joogaks, sellest on välja arenenud ashtanga vinyasa jooga,
bikram jooga (nimetatud selle
looja joogi Bikram Choudury
järgi) jpt alaliigid. Hatha jooga
sisaldab kehaasendite (sanskriti keeles asana) kombinatsioone, hingamis- ja keskendumisharjutusi ning meditatsiooni.
Jooga eesmärkideks on eetiline ja vaimne kasvamine, isik-

Kurmasana e kilpkonnaasend. Foto erakogu

suse moraalne küpsemine, oma
võimete arendamine, täiustumise, hingerahu ja tasakaalu taotlemine, vaimne kirgastumine
ja täisväärtusliku elu elamine.
Joogat iseloomustavad veel ka
väljendid ausus (enda ja teise
vastu), vägivallatu tegutsemine (igas mõttes; siia alla käib
kindlasti ka karmajooga), puhtus (igas mõttes), distsipliin,
austus enda ja teiste vastu, mõõdukus, kasinus, lihtsus, avatus,
kannatlikkus, leplikkus, vabadus, vaikus, rahu, rahulolu ja
tasakaal. Niisiis aitab jooga olla mina ise ning laseb nautida ja loodusega kooskõlalist
stressivaba maist eluteekonda.

Mida joogatunnis
tehakse?

Hatha jooga tund algab kas
sissejuhatava meditatsiooniga
(aitab parandada mõttega kohalolemist) või päikesetervituse harjutusteseeriaga. Seejärel
võetakse läbi mitukümmend
asendit, mida saab sooritada

nii asendist läbi liikudes kui
ka asendis püsides. Kuna meie
keha mõjutab gravitatsioon, siis
on staatiline asendis püsimine
raskem kui asendi läbitegemine võimeldes. Joogatunnis tuleb töötada terve kehaga tasakaalustatult ja targalt. Asendile keskendutakse täielikult.
Treener õpetab, kuidas võtta
algasend, kuidas hingata ja liikuda, millele keskenduda ja
mida peaks asendi võtmise ajal
tundma. Asendeid õpitakse
etappidena – jooga toetab individuaalselt lähenemist. Õpetaja annab kõigile võimaluse ennast tundma õppida ja arendada vastavalt sisetundele, võimetele ja tervislikule seisundile. Ka looduses areneb mõni
taim kiiremini, teine vajab rohkem aega. Mõnel inimesel on
aga nii tunnis kui ka elus vaja
arenemistempot maha võtta,
säästa tervist ja nautida rahuldustpakkuvat elu pideva stressamise asemel.
Joogaõpetajad, kes loovad

endast ise egotsentrilise iidoli
või guru, ei ole tegelikult ei
joogafilosoofia järgijad ega õpetajad. Joogaõpetaja on nagu
aednik, kes hoolitseb aia eest,
kus kasvavad taimed (joogaõpilased).
Joogatund lõpeb jõudu andvate ja rahustavate hingamisharjutustega, siis lauldakse mantraid ja mediteeritakse. Mantrate laulmise ja meditatsiooni
kohta ütlevad paljud eestlased
enesekindlalt: “See ei ole minu
jaoks!”
Olen tänu pilatese õppimisele, harjutamisele ja õpetamisele hakanud mõtlema: see,
mida on raske või vastumeelne
teha, on mulle hädavajalik!
Olen saanud selle mantra uskujaiks ja kordajaiks ka kõik
oma õpilased. Inimene sõdib
endale võõraste asjade vastu.
See kaitsemehhanism on seotud ellujäämisinstinktiga. Kuid
kas jooga proovimine sh mantrate laulmine ja meditatsioon
on eluohtlikud? Ei. See võib
teinekord isegi lõbus olla!
Seega soovitan neilgi, kes
joogale isegi mõelnud ei ole,
võtta ette üks kevadine avastusretk ja saada kinnitust: jooga on lausa (häda)vajalik enesetunde parandaja, tervise hoidja, kohaloleku, vastupidavuse
ja vaimse erksuse säilitaja.
Hatha jooga tunnid toimuvad esmaspäeva ja kolmapäeva õhtutel kell 20.05 Samadhi
Yoga Shalas aadressil Heki tee
6-57 Haabneemes. Lisainfo
telefonil 5342 6382 või info@
pilatesstudio.ee ja www.pilatesstudio.ee.

Eva Pettinen

joogaõpetaja

Kevadsuvised sportimisvõimalused Viimsis
Soojade ilmade saabudes
täituvad Viimsi metsarajad ja spordiväljakud
jooksjate, jalutajate ja
treenijatega. Neile, kel
treeningukoht välja valimata, soovitame järgnevalt valla terviseradu ning
spordiväljakuid.

Viimsi alevik

Mõisaplatsi välisväljakud. Aadressil Pargi tee 7 saate valgustatud 60x66 meetrisel väljakul
mängida jalgpalli, tennisistidele on avatud kaks kunstmuruväljakut. Samas on rularamp
(4x6 m) ning tänavakorvpalli
konstruktsioonid.

Haabneeme alevik

Lõunapaus pilatesega

Kolmapäeviti ja reedeti k 12.00-13.00 Viimsi Huvikeskuses
Tundi registreerimine e-mailil aive.martson@gmail.com või
telefonil 5635 5436
Lisainfo www.huvikeskus.ee

Viimsi Skatepark. Viimsi Kooli kõrval (Randvere tee 8) on
ekstreemsportlastele avatud skatepark, kus on võimalik sõita
rula, BMX- ja tõukerattaga.
Haabneeme (Karulaugu)
terviserada. Jooksjatele on seal
kaks valgustatud liikumisrada.

1,2 km pikkune suurem ring,
mis asub Viimsi kooli taga, ja
0,7 km pikkune väiksem ring,
mis asub Karulagu kooli ning
Päikeseratta lasteaia taga. Kokku 1,9 km pikkune liikumisrada.
Haabneeme harjutusväljak. Viimsi Kooli spordihoone
ja Haabneeme terviseraia lähistel avati möödunud sügisel
harjutusväljak, kus on võimalik teha võimlemisharjutusi.
Haabneeme rand. Mere
ääres saab mängida jalgpalli ja
võrkpalli.
Viimsi vana kooli spordiväljak. Männi tee ääres asuval
endise Viimsi kooli lähistel
saab mängida korvpalli ja jalgpalli.
Viimsi Kooli spordikompleks. Randvere tee 8 asuvasse
kooli spordikompleksi kuuluvad jalgpalli-, korvpalli-, käsipalli- ja tennise välisväljakud.

Kelvingi küla

Kelvingi sadama kõrval külaplatsil saab mängida korvpalli

ja võrkpalli. Lisaks võimalus
sõita rularambil.

Leppneeme küla

Leppneeme lasteaia kõrval on
võrkpalliväljak.

Metsakasti küla

Mureli tee 1 kinnistul (Mureli
ja Kirsi tee ristmikul) on võrkpalliplats.

Pärnamäe küla

Sooseparaba matkaraja ääres on võimalik mängida lauatennist ja korvpalli.

Püünsi küla

Ülase põik 3 asuval külaväljakul saab mängida korvpalli,
jalgpalli ja tennist.
Püünsis (Kooli tee 33) kooli väliväljakutel saab mängida
tennist ja korvpalli.

Randvere küla

Küla mängu- ja spordiväljakul saab mängida jalg-, korvning võrkpalli.

Randvere kooli spordiväljakutel saab mängida korvpalli.

Rohuneeme küla

Rohuneeme terviserada. Jooksjatele on avatud valgustamata
1–5 km pikkune jooksurada. Raja alguse leiate, kui sõidate
Rohuneeme kalmistu parklast
mööda Kalmistu teed kuni tõkkepuuni. Samuti pääseb liikumisrajale Püünsi kooli juurest
mööda Metsvindi teed ja metsasihti (ida suunas).
Väike ringtee tänaval asuval väljakul saab mängida tennist.

Tammneeme küla

Haugi teel asuvad võrkpallija korvpalliväljakud.

Laiaküla

Käärametsa tee spordiväljakul saab mängida korvpalli ja
võrkpalli.
Tervislikku kevadet!

Viimsi Teataja
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Süütu sünnimärk või ohumärk
damine on eriti oluline kasvaja
varases ja kliiniliselt minimaalsete muutustega arengustaadiumis. Pilt, mille tervishoiutöötaja dermatoskoobiga kahtlasest sünnimärgist teeb, suunatakse vastava programmi abil
erialaspetsialistile hindamiseks.
Dermatoloog edastab oma hinnangu ja soovitatava edasise
tegevuse e-konsultatsiooni vahendusel. Tänu sellisele võima-

Iga inimene, kes on saanud ülemäärase annuse
UV-kiirgust, kuulub melanoomi riskigruppi.

Eestimaal tundub ilusaid suveilmu olevat ebaõiglaselt vähe. Kel
vähegi võimalust, see pikendab
suve soojale maale reisides või
solaariumi abil. Kahjuks ei tea
paljud, et päikese ja päevitamisega peab ettevaatlik olema. Iga
inimene, kes on saanud ülemäärase annuse UV-kiirgust, kuulub
melanoomi riskigruppi. Maailmas diagnoositakse igal aastal
üle 100 000 melanoomi, Eestis
üle 900 nahavähi ja nendest
omakorda ligikaudu 200 melanoomi esmajuhtu aastas.
Enamasti sünnimärkidest välja arenev nahakasvaja tekitab
muret paljude riikide meedikutele, sealhulgas ka Eesti arstidele. Kuigi melanoom on väga
ohtlik vähivorm, on õigeaegse
avastamisega võimalik halvim
ära hoida. Oluline on regulaarselt jälgida nahal toimuvaid
muutusi. Melanoom võib tekkida nahale kõikides kehapiirkondades, arenedes välja olemasolevast sünnimärgist või
uuest, kasvavast ja muutuvast

intensiivne päikesevalgus, siis
just nüüd, enne suve algust,
oleks õige aeg oma sünnimärgid üle vaadata ja kahtluse korral uuringule tulla. Tervisekeskus on avatud kõigil nädalapäevadel, ka nädalavahetustel,
ja puuduvad järjekorrad.

Katrin Traat
Tallinn Viimsi SPA
tervisekeskuse peaarst

Dermtest sünnimärkide uuring
Viimsi SPA Tervisekeskuses

Nii tehakse dermatoskoobiga kahtlasest märgist pilti. Foto Tallinn
Viimsi SPA

pigmendilaigust. Kui mõnes
sünnimärgis on tekkinud asümmeetria, sünnimärgi serv on
muutunud ebakorrapäraseks,
sünnimärgis on näha erinevaid
värvusi, sünnimärgi läbimõõt on
üle 5 mm, lühikese aja jooksul
on toimunud kiire kasv või mingid muutused, siis tuleks seda
sünnimärki esimesel võimalusel
uurida. Ka siis, kui teie lähisugulastel on esinenud nahavähki,
on soovitav oma sünnimärkidel
silm peal hoida. Õigeaegselt
alustatud ravi võib päästa elu.

lusele ei tule oodata dermatoloogi vastuvõtu järjekorras ja
samuti on dermatoloogide ajakasutus efektiivsem, sest neist
on Eestis suur puudus.
Alates aprillikuust on Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuses taas võimalik oma kahtlust
tekitavaid sünnimärke kontrollida Dermtesti uuringumeetodi
abil. Kuna melanoomi tekke
riski võib oluliselt suurendada

Tänu infotehnoloogia arengule on sünnimärkide uurimiseks nüüd saadaval uudne teenus Dermtest, mis on loonud
kiire ja mugava võimaluse pahaloomuliste nahakasvajate ennetamiseks ja varaseks diagnostikaks. Dermtestil kasutatakse
mikroskoobi ja valgussüsteemiga spetsiaalset fotokaamerat e
dermatoskoopi. Dermatoskoobiga sünnimärgist tehtud pilt
aitab näha naha pinnaaluseid
tunnuseid, mis ei ole tavaliselt
silmale nähtavad. Nende hin-

Dermtest teledermatoskoopia aitab avastada sünnimärgis
tekkinud varajasi muutusi, mis võivad areneda
pahaloomuliseks nahakasvajaks.
Hind 32 € / Soodushind 24 € kuni 31.05.2015
Info ja broneerimine tel +372 6061 160 või spa@spatallinn.ee
www.spatallinn.ee

Xdreami Viimsi osavõistlus tulekul
26. aprillil liigub Viimsi
poolsaare metsades ja
kergliiklusteedel Xdream
seikluspordisarja etapi
tõttu rohkem inimesi.
ACE Xdream on neljast osavõistlusest koosnev seiklussari,
kus kolmeliikmelised võistkonnad, liikudes jalgsi, jalgrataste
ja kanuuga, läbivad maastikule
paigaldatud kontrollpunktid ja
täidavad lisaülesandeid.
Etapp on jaotatud kolmeks

26. aprillil on seoses
Xdream seiklusspordisarjaga suletud Karulaugu tee, ümbersuunamised on tähistatud liiklusmärkidega. Seoses
liiklusreguleerijatega võib
teedel tekkida mõningasi
liiklusseisakuid.
Korraldajad paluvad
mõistvat suhtumist ja võimalusel mitte liikuda
lahtiste koertega.

rajaks – A-, B- ja C-rada – ning
kõik rajad toovad rattad enne
starti Viimsi vana koolimaja
juures asuvasse vahetusalasse.
Võistluskeskus asub Viimsi Kooli territooriumil. Pesemine ja söömine on korraldatud koolimajas ning parkimine
on võistluskeskuse vahetus läheduses.
Loe Xdream seiklusspordisarjast lähemalt 10. aprilli Viimsi Teatajast (lk 9)!

Viimsi Teataja

XDREAM VIIMSI ETAPI AJAKAVA
k 9.00 Stardimaterjalide jagamine vana koolimaja vahetusalas
k 10.25 Avatakse B-raja pääs stardialasse
k 10.40 B-raja start (joostes) 		
k 10.50 Avatakse C-raja pääs stardialasse
k 11.00 C-raja start (joostes)			
k 11.05 Avatakse A-raja pääs stardialasse
k 11.20 A-raja start (joostes)			
k 11.25 RMK avatud raja kaartide jagamise algus
k 16.00 B-raja autasustamine ja C-raja loosimine
k 17.00 A-raja autasustamine			
k 19.00 Finiš suletakse				
k 20.00 Vana koolimaja rattaala suletakse

Spordis
tulekul
l 25.–26. aprillil toimub
Viimsi Koolis korvpalli
kevadturniir
l 9. mail toimub Viimsi
jooks, start Viimsi Kooli
eest
l 6. juunil on Viimsi
rattaretk (info täiendamisel).
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ERAKUULUTUSED

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad. Tel 5220 321.
l Müüa loomasõnnikut 7 t/150 €, 15 t/220 €,
mulda, killustikku ja liiva. Tel 5697 1079, e-post
taluaed@hot.ee.
l Kui soovid leida usaldusväärset ja head kvaliteeti pakkuvat maja koristajat, siis helista tel 5662
3288.
l Elamute, varjualuste, grillimajade ning eriosade
(vesi, kanalisatsioon, elekter, konstruktsioon) projekteerimine. Tel 5649 2309, ragnar@aarde.ee.
l Aia- ja terrassimööbli kevadine hooldus ja värskendus. Vajadusel parandan ja taastan. Valmistan
ja paigaldan mõõdu ning vajaduse järgi puidust
peenrakaste. Töö tuntud headuses. Küsi infot ja
pakkumist tel 5049 347.
l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss,
tel 5807 2581, info@potipoiss.ee.
l Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 3 €/40 l
või lahtiselt kärutäis 55 € (kogus u 21 kotti).
Alates 10 kotist transport tasuta. Tel 5071 497.
l Küttepuud: kuiv kask 40 l võrkkotis, kuiv lepp
40 l võrkkotis, toores kask, toores lepp, toores sanglepp. Täpsem info ja tellimine: www.BBQPuit.ee,
tel 5120 593.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada,
rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele.
Helista ja leiame koos lahenduse! Tel 5065 417,
Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud 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 Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimistööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
l Ehitus- ja remonttööd. Puitehitised, terrassid,
puit- ja võrkaiad. Lamekatused ja remont. Tänavakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus. Akende ja uste paigaldus. Teave ehitusproff@
neti.ee, tel 5517 825.
l Soovin osta elamumaad või vana suvilat Haabneemes või Miidurannas. Müügisoovi korral ootan
kõnesid tel 5137 013, Merit.
l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.
l Otse tootjalt kvaliteetne pellet 8 mm al 169 €
alus, puitbrikett al 149 € alus, turbabrikett 120 €
alus, kütteklotsid al 1,7 € võrk 45 l. Kaminapuu al
2,2 € võrk. Vedu. Teave tel 5068 501.
l Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti väljastus. Pottsepatööd: ehitus ja
remont. Tel 5663 9398.
l Lõhutud küttepuud: valge lepp 37 €/ruum,
must lepp 40 €/ruum, kask 45 €/ruum. Transport
tasuta. Info tel 5897 4834. Lisaks pakume ka liiva,
mulda, killustikku, laudaväetist.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid,
terrassid, palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus:
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse!
Tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda
võib kõike. Teave martin.autoost@gmail.con või
tel 5580 166, Martin.
l Veoteenused kaubikuga Peugeot Boxer 2014
(1,5 t). Teave info@transify.ee või tel 5691 1990.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame
terrasse. Telli kõik ehituspuussepa- ja maalritööd
meilt! Tel 5695 0175.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld,
kasvumuld, graniitkillustik koos transpordiga hea
manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni
6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632 või
mullavedu@hot.ee.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija
materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.

l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus
ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja
parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui
ka väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänavakivide paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses.
Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.com
ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri).
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastustöid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja 5648
7738.
l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie
koju. Nii saate maksimaalse lõõgastava toime.
Klassikaline-, spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju
saavutamiseks kombineerin eri tehnikaid ja võtteid. Lisaks võimalik nautida REIKI- energia tervendavat mõju ja keha hellitavat šokolaadimassaaži.
Hind alates 22 eurot. Tellimine e-posti teel reedu48
@hotmail.com või tel 5092 550, Reet.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodumasinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad,
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550
5017.
l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad.
Tel 5220 321.
l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.
l Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ja tehnikat. Tel 5687 9448, info@smartfurniture.eu.
l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697
1041.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, veeja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Tel 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628,
Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helistage tel 5399
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
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 Veoteenus kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruumi
pikkus 2,5 m, laius 1,7 m, kõrgus 1,4 m. Kasti
mõõt 2x3,9 m. Tel 5092 936.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töötame
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
l Ära anda Haabneemes kaevetööde käigus väljakaevatud mulla-savisegune täietepinnas. 5 km
raadiuses on võimalik läbirääkida tasuta kohaleveo üle. Tel 5010 012, Peeter.
l Ära anda täitepinnast (segamini liiv, muld, kivid).
Tel 5560 6246.

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

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

MULLA
MÜÜK
KÜSI PAKKUMIST:

5665 1119
WWW.SUPERKALLUR:EE

TAIMAUT LASTELAAGRID
SUVI 2015
Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris
13.06.2015 -18.06.2015
Vabaaja- ja puhkelaager
Karksi-Nuias
29.06.2015 – 05.07.2015
Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager Karksi-Nuias
13.07.2015 – 19.07.2015
Seikluslik puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal
02.08.2015 – 08.08.2015
INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee, tel 5204 057
info@taimaut.ee

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

24. aprill 2015
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Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
- PEAKASSAPIDAJATELE
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETTITEENINDAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE
Ettevõte garanteerib:
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 602 3147

