2021. aastal Viimsis avatava Haridus- ja kultuurikeskuse nimekonkursile
laekunud ettepanekud
Pakutav nimi
(sõnamärgina)

ANNE;
Anne

DORE;
VÕTI;
VAMUSA;
VOT

Esitatud nimevariandi põhjendus
Eesti Keele Seletav Sõnaraamat annab sõna "anne" vasteks 5
tähendust, nende hulgas:
1. andekus, võimekus, talent
2. silmapaistvalt andekas inimene
3. (van) and, kink.
Kuna hoones on koos nii muusika, kunst kui ka teadus, siis
seega saab sellest majas kasvada üles palju noori, kes on neil
aladel (silmapaistvalt) andekad ning kuna oma ala parimad on
suur kingitus (Eesti)ühiskonnale, siis sellise hoone omamine on
tänuväärne and meie koduvalda, kus saavad kasvada ja õppida
tulevased teaduse superstaarid jne.
Lisaks on Anne ka ilus eestipärane naisenimi, olles samal ajal
ka ilusa kõlaga.
DORE- seos muusikaga, kontsertidega, õppimisega, mõnusa
ajaviitmisega. Tore, positiivne ning lihtne nimi.
VÕTI- paljutähenduslik ja motiveeriv, ajatu. Näiteks võti avab
kõik meeled, uksed ja südamed .Vaja on otsida / proovida ja
leida enda jaoks see õige võti. Õnne sümbol.
VAMUSA- noorte pärane, selgitav, sobilik , uuenduslik, kutsub
uudistama ja kokku saama.
VOT - väga hea lühike ja tabav nimi ,positiivne , humoorikas.
Lühendid, näiteks "Viimsi oskab teha"
Viimsis on tore
Vali oma tee
Viimsis oled tegus

Eepiline McKool

Educo59.24.

EluAllikas

Habbinem tegevuskool

Educo ladina keeles esile tooma, arendama, välja joonistuma.
Laius ja pikkuskraadid, et Viimsi annete kasvulava. Ait on
kodutalu tagavarade säilitamise paik. Laius ja pikkuskraad taas
Viimsi varasalvele viitav. Eestipärasem versioon ettepanekust.
Ehkki teadus rahvusvaheline. Teadusmaja võiks aga esindada
kõiki teadussuundi nii kaunitest kunstidest kuni informaatikani.
Kuna kogu see kultuur ja teadus, mis sellesse majja koonduv on
justkui vesi, mis on eluks hädavajalik. Sellest majast
ammutatavad teadmised on justkui ammutatav allikavesi,
milleta ei saa ning mis on tulevaseks eluks väga vajalik.
See on ajaloost tulnud nimi. Keskajal asustasid Haabneemet
rootslased, kellel oli seal väike mõis nimega Habbinem. Mulle
meeldib see omapärane nimi.

Huvila

Lihtne ja tabav nimi, mis võtab kõik huvialad kokku. Seal on
mõnus olla kõigil, kes soovivad erinevate huvialadega tegeleda.
Lihtne meelde jätta, hääldada ja tekitab koheselt positiivse
emotsiooni.

Viimsi Hariduse ja Kultuuri
Keskus ehk Viimsi HAKU
keskus/(maja)
Haku; Ökul

"HAKU";
"HUVI"

Viimsi HaKuKe, Hakuke,
HAKUKE

Haku - lühend sõnadest haridus- ja kultuurikeskus
Ökul - ÖÖkull, kui tark lind"
Tere, mina pakun uuele haridus- ja kultuurikeskusele nime ""
HAKU"", mille panin kokku ""HAridus- ja KUltuurikeskus""
esimestest silpidest. HAKU kõlab lihtsalt, minimalistlikult ja
noorte päraselt ning kirjapilt näeb kena välja. Lisaks pakun koos
perega välja ka nime ""HUVI"", mis tuleneb sõnadest VIimsi +
HUvi. Taaskord tundub meile, et ka see nimi on lühike ja lööv
ning sobib hoone modernse disainiga hästi kokku
Nagu Viimsi HAridus- ja KUltuuriKEskus. Tundub sellise ilusa
sõnana ka - hakuke. Nagu kakuke või midagi sellist. :)"
HUVIKUS,,"Mugandatud sõnadest "huvi", "kultuur" ja
"keskus""

HaKuKe (haridus- ja
kultuurikeskus)
See oleks lühend Haridus- ja kultuurikeskusele, lihtne, lühike,
tabav ja meeldejääv.
HAKUKE on hääldatav nii eesti- kui võõrkeeltes ja ei tohiks
HAKUKE
häälduse osas tekitada probleeme ei noorematele ega
Viimsi HAridus- ja Kultuuri vanematele. Mõte on lihtne - haridus- ja kultuurikeskuse
KEskus
nimetusest toota lihtne lühend esitähepaaride abil. Stiliseeringu
osas võiks välja näha nimetus nii, nagu kaasas olevas failis."
HaKuKe või Hakuke
ViimsiHaKu;
Viimsi MuuKu;
ViiKuKe.
Õpin Viimsi koolis 3 e klassis. Olen nii õnnelik, et kõik meie
Viimsi lapsed saavad uue kooli! Arvan, et esimesed, aga väga
HUKUMUTE kool
olulised tähed nagu HU-huvi; KU-kunst; MU-muusika; TEteadus põhjalikult iseloomustavad uue kooli. Nimi on tugev ja
lihtne. Elagu HUKUMUTE kool!
Hukumute
Viimsik - kõlab hästi, sobib hästi maakonna nimega, saab
Viimsik;
kasutada Viimsik-kool, Viimsik-huvikool, jne.
Hukumute
Hukumute- HUvikool, KUnstikool, MUusikakool,
TEaduskool."
Hakuke

Viimsi HUKUMUTE kool

HUKO

HUKO või ka HuKo,

HuKo

HUKO; KUMUTE
Huvka kool

Huvila

Huvistu

HUVIKO;
KUHU-MUHU

Nimi on tekitatud nelja valdkonna esimestest silpidest.
HU - huvikeskus
KU - kunstikool
MU - muusikakool
TE - teadushuvikool"
Lihtsalt algustähed sõnadest huvi ja kool. Samas nagu keegi
heasüdamlik koolipapa Huko näiteks ... Lühike nimi , meelde
hea jätta, hea välja hääldada jne
Viimsi huvikool HuKo ehk lihtsalt HUKO on kokku pandud
samal põhimõttel kui Kunstimuuseum ehk KUMU.
Väljapakutud nimi on lühike, suupärane, kõlab algupäraselt, ja
on loogiline tuletis â€“ kool, mis pakub võimalusi oma huvide
arendamiseks. Huko on ka mehenimi või mõne muu
müstilise/naljaka tegelasi nimi, ehk see nimi annaks võimalusi
logoloomeks nii sõna enda tasemel (stiliseeritud font) ja/või olla
ka maskoti nimi, juhul kui logole soovitakse lisaks kirjadele ka
mingit kujutist."
Huko - Tegemist lühendiga sõnast huvikool. Samas ka
vähelevinud nimi (ei hakka segama nime liigaüldine
kasutatavus). Ãœhtlasi tegu eestipärase vormiga nimest Hugo,
mis loob seose näiteks Victor Hugo nimega.
"Mõlemad nimed on inspiratsiooni saanud VABAMU'st. HUKO
- huvikool. KUMUTE - kunst, muusika, teadus"
Nimi sobib hästi, sest Viimsi suusamägi on Vimka. Huvka ja
Vimka sobiksid hästi kokku. Huv tähendaks lühendatult
huvikooli.
Lihtne ja positiivne looduslähedaneüldnimetus a'la KUMU.
Sõnamäng suvilast ja huvialadest. Mõned aastakümned tagasi
olid Viimsis suures osas suvilarajoonid ja sellega seostuks
helged mälestused kui ""rohi oli rohelisem ja päike kollasem"".
Huvila ""nimekatuse"" all oleks ikka Viimsi Muusikakool,
Viimsi Kunstikool jne.
Sõna ""huvistu"", kirjeldab samaaegselt nii huvitegevust,
huviharidust kui ka kokkusaamise kohta erinevate huvidega (nt
kultuuri-, kunsti-, tantsu- või muusikahuviga) inimestele. Sõna
moodustub ainsuse seesütlevast käändevormist ""huvis"".
Analoog eesti keeles on sõna ""ühistu"", mis kirjeldabühise
majapidamise kooslust (vt ka korteriühistu võiühistupank).
Samaaegselt võib sõna edaspidi kasutada ka kuiüldnimetust
huvikoolide jm huvikoosluste või hoonete kirjeldamiseks.
1) Nimi on tuletatud eelkõige sõnade VIIMSI, HUVI, KOOL
esitähtede (esimese 2 tähe) kombinatsioonist, kuid suupärasema
kõla saamiseks on sõnad omavahel ringi tõstetud: HUVIKO.
Samas pole see nimi lihtsalt lühend, vaid ka viide või lühend

otseselt huvikoolile kui sellisele.
2) Nimi on tuletatud kooli planeeritavatest huvitegevuse
valdkondade nimetuste kahest tähest: KUnstikool, HUvikeskus,
MUusikakool, teadusHUvikool.
HUVITAV
Huvikas
Huvipesa
HUVIKE

Sest see on lahe nimi.
Huvipesas haub sinilind kolme muna K- kunst, M- muusika, Tteadus. Huvipesas on turvaline ja rahulik õppida ja areneda.
HUVIKE-Huvikoolid, Viimsi, Keskus - esimesed kaks tähte.
"Pakutud nimi "HUVI"koosneb sõnadest "huvikool" ja
"Viimsi". Lihtne, lühike ja noortekas - mõeldes sihtgrupile.
Näide: Kus oled? HuVi-s. Ok, HUVI-s näeme siis! "

HUVI,
HuVi
HUVILA;
LOOVLA;
RANDLA;
KULTNE;
NEEMIKU;
VIIMSI KUNSTIDE
KESKUS;
HUVIKUNSTIDE
KESKUS;
LOOMINGUTE RANDLA;
LOOMINGUTE KESKUS;
VIIMSI KULTUURI
Nimed on koostatud võttes arvesse Eesti pärandit ja Viimsi
KIIGELA;
geograafilist asukohta.
VIIMSI KULTUURI
KUNGLA;
VIIMSI
KULTUURINEEME;
VIIMSI KULTUURI
SÃœNNILA;
RANNARAHVA KUNGLA;
HUVINEEME;
KUNSTINEEME;
KUNSTIDE NEEMIK;
(Ladina keelest, tähendab "geenius"),,"Me oleme kõik omal
moel geeniused. Ühendatav kool aitab õpilaste andeid esile tuua
Ingenio
ja arendada. Kooli sloganiks pakun: Anna andele võimalus
Oskar Kuul on vaieldamatult enim panustunud Viimis piirkonna
arengusse ja tema juhtimise all tegutsesid väga paljud
kunstikollektiivid, ta on omal kombel majaks nõukogude
Kuuli Huvikool
süsteemis, kes valmistas ette uute aegade ja majandusliku
mõtlemise peatset saabumist Eestisse. Kindlasti on kätte
jõudnud aeg tema rehabiliteerimiseks inimlikul moel.

Karulaugu tarkade kool

KUMA;
VIIMSI KUMA

Loomulikult võis teda pidada ka punaparuniks või muud moodi
halvustada, kuid arvaks, et tuleks vaadata positiivset poolt.
Teiseks oleks nimes ka alliteratsiooni ja sõnamängu sõnadega
kuul ja kool, kuul ehk äge.
Kuna kool asub Karulaugus ja on täis tarku inimesi peaks see
nimi sobima ideaalselt.
KU-MA akronüümil on mitu tähendust :
1) Kultuurimaja
2) Kunstide maja
3) otseses tähenduses - helendus, huum, hõõgus, kauge paiste
Viimsi haridus- ja kultuurikeskus toimib eelkõige Viimsi valla
kultuurimajana - avatud kõigile valla elanikele osasaamiseks
erinevatest kunstidest . Muusika-, kunsti ja teadus- ka huvikool
loovad koosluse, mis võimaldab kasutada uut kontsertsaali ja
kultuuri maja mitmekesise kultuuri ja vabaaja veetmise kohana.
Antiik- ja keskkajal tekkinud hariduse sünonüüm - vabad
kunstid - hõlmasid tänases mõistes lisaks sõnakunstile ja
muusikale ka teadust. Seepärast on Kunstide Majaüsna sobilik
nimi uuele valla kunstide ja kultuurimajale - hoonele, mis
""kumab"" valgust, värve ja helisid ningühendab mitmed
kunstid ja teadused.

KLINT;
Kalvet;
Kulmur;
Harku;
Õõnsus;
Kultuuri Koobas

KUNST;
PAJU

Kõikide Võimaluste Kool
Viimsi KMT
(Viimsi) Kultuuripai

Kultuurilava

Kuna hoones hakkavad tegutsema erinevad asutused, mis
tegelevad kunstiga, oleks see hea kokkuvõttev sõna. Paju
sümboliseerib tugevust, leian, et kunstilist haridust võikski nii
väljendada: kõik alustavadühest kohast ja liiguvad
kasvadesülespoole, lõpuks leiab igaüks oma tee, kuid
jääbühendatuks oma tüvega.
Tihti on inimestel mingid anded, mida ta kas ei julge näidata või
pole võimalust arendada. See kool annab paljudele
laiahaardelised võimalused oma andeid arendada ja näidata. See
annab lootuse tagasihoidlikemale oma tõelist talenti väljendada.
Viimsi kunsti- muusika- ja teaduskeskus
Pakutud nimi koondab endas hoones esindatud valdkondi,
toetabühendkooli identiteeti ning on valdkondadeülene.
Seejuures on pehme ja soe, meeldejääv, kutsudes sisse-astuma ja
osa saama.
Huvikooli koondatavad tegevused on heaks kasvulavaks
noortele. Samas on ka eskiisi teine pilt kui suur lava. Ilus lihtne

eesti keelne nimi, mis onüheselt mõistetav ka väljast poolt
Viimsit vaadates.
Klint – keskuse nimi tuleneb asukohast (Lubja klint), samuti
klint kui nö astang mererannast kõrgusesse. Sobiks kindlasti ka
Klint;
sümboolselt, sest mis muud on noore teekond huvihariduse
Terra Mare ( või Meremaa); omandamisel, kui algtasemest tippu jõudmine;
Haabjas;
Haabjas – üheltpoolt puupaat, mida ehk ammustel aegadel
Thule
kasutati ka Viimsi rannikumadalikest kalapüügil. Teisalt
meenutab asukoha nime ehk Haabneeme ;
Thule – inspiratsioon Lennart Merelt ja „Hõbelvalge“
"Klots, mänguline, tugev, erinevate suurustega, lõputud
KLOTS
kombinatsioonid, erinevad tulemused. Pakub võimalusi kõigile,
inspireerib looma ja sobib ka maja välisarhitektuuriga."
Kultuuritara;
Viimsi Kultuuritara;
Rannarahva kultuuritara
idee reklaamimiseks, mitte päris nimeks,,"Naljaga pooleks esisilpidest-tähepaaridest, millega see loodav asutus peaks
tegelema hakkama, tekkisid assotsioonid, mida ehk saab
edaspidi kasutada tegevuste reklaamimiseks-propageerimiseks.
Nimeks see päris ei sobi, sest on liiga pikk kui, siis viimaste
KuHuMuViiTe?
silpide lühendusena - ViiTe. Kõlab kui küsimus, millele saab
anda vastuseid: (Viime teid) KUnstikooli, HUviringidesse,
MUusikatundidesse, TEatrisse ja TEadust uurima - kõik see
asub Viimsis. Hea kustnikukäsi saab selle kujundada värvirikka
lehvikuna ja lisada teemakohaseid pildielemente."
Tähenduses: Viimsi Kunsti-, Muusika-, Teadus- ja Teatrimaja.
Viimsi Kunsti-, Muusika- ja Teadusmaja
Viimsi Kunsti-, Muusika-, Teatri- ja Teaduse Kool
Viimsi Kunsti-, Kultuuri-, Muusika-, Teadus- ja Teatrimaja.
Viimsi: hoone asukoht ja õpilaste/kasutajate peamine
tegevuspiirkond
Ku: kunst, ka kultuur, sh kultuurimaja/ kultuurikeskus
Mu: muusika, sh kontserdid
Te: teadus, teater, tegevus (sh ka huvitegevus praeguse
Viimsi KuMuTe
huvikeskusena ja teatriring, mis praegugi Collegium
Eruditionise alla käib).
1. KuMuTe lühendis jäävad sümboolselt/viitena alles seniste
huvikoolide originaalnimed, mille kadumise pärast (koolide
Viimsisse rajamise, traditsiooni ja ajaloo kadumise tähenduses)
on mures olnud nende, veel eraldi huvikoolide praegused juhid.
2. Samuti, kuna ku, mu, te lühendid, (aga kumute-st erinevates
kombinatsioonides) on kasutusel sarnase tähendusega ka mujal
Eestis, on ka Viimsi-välisel inimeselüsna hõlbus hoomata,
millega hoones tegeletakse.

KuMuTeh;
TMK Huvikool

Lennu-taadu rahvamaja
LOOVUS;
TAIP
LOONEEME;
LOONELA;
KULTUURI KALLAS;
KULHAR;
VIIKUL;
VIME;
TUNDLA;
TUNDLANEEME;
KULTUURI LÃ„TE;
TUNDLA NEEMIK;
MEELE PUHANG;
MEELTENEEME;
MEELNEEM;
MARS (MARS - Music, Art,
Science - Muusika, Kunst,
Teadus)

3. Ja kunaüha enam liigume elukestva õppe vajaduse suunas (st
tänapäeval ei õpi uusi oskusi vaid noored), ei piira nimi ka
tulevikus seda, kui kursused võiüritused selles hoones tulevikus
suunatud hoopis ka täiskasvanutele.
4. Nimi on piisavalt lühike, jääb hästi meelde, see on lihtne
hääldada, kombinatsioon ise ei tekita omaette tähendusega sõna
või väljendit (a la Aita Leida Kuusepuu).
5. Nimes pole võõrtähti, mis pole omased eestlastele, ega
täpitähti, mida välismaalastel keeruline mõista või klaviatuuril
kirjutada.
6. Alatoonilt on nimi neutraalne, ei ole hinnanguline (nimes ei
ole viidet, et mõeldud justkui vaid noortele, vaid lastele, vaid
neile, kellel talent, vaid neile, kes on loovad vms)
Täiendus: Viimsi KuMuTe laiendiks võib olla nii Kool/ Maja/
Huviharidusmaja. Neist maja kõigeüldisem (kui nt ka avalikud
kontserdid, konverentsid, konkursid jm seal toimuma saavad).
Loodan aga, et nutikalt häid ettepanekuid hoone/ asutuse nimeks
tuleb viimsilastelt kokku omajagu. Tarka valikut komisjonile! "
Kunsti, muusika, teadus hoone (lühenditest kokku pandud)
Teadus, muusika, kunsti Huvikool
Lennu-taadu on Lennart Mere auks ja rahvamaja on vanaaja
sõna mis vanasti oli iga küla või väikse linna ainus koht kus
kõik kultuuri ja kunsti inimesed koos käisid. Mulle küll
meeldiks käia Lennutaadu Rahvamajas kunstimoolis :)

Nimed on kombineeritud sõnadest: viimsi, kultuur, haridus,
looming, tunne, meel, kallas, neem, puhang. Kõikidele nimedele
võib lisada ette VIIMSI ja lõppu MAJA või KESKUS.

Seda saab kutsuda Marsi maja

Muusa, MUUSA; Muusa
Muusa on kunstide, teaduste ja vaimse tegevuse
Maja; MUUSA Maja; Viimsi kaitsejumalanna. Uues hoones tegeletakse just muusa poolt
Muusa; Viimsi Muusa,
kaitstavate valdkondadega."
Muusa - kunstide, aga ka teaduse ja vaimse tegevuse
kaitsejumalanna"
Muusa
Allikas - Meie meeltele ja ajenditele on alatiüks allikas. Me
soovime oma allikast parimat väljundit. Me soovime alati
parimat. Me armastame allikaid. Me leidsime oma allika. Aitäh!
Kui andekas laps. Mis muu sõna seletaks kolme erineva
valdkonna seost. Muusa võib olla nii muusikas, kunstis ja ka
teaduses. Muusa suudlus inspireerib poeete, ent ka muusika on
muusade valdkond, sest muusika on ju "muusade kunst" ja
Viimsi Muusa
muuseum, kuhu on välja pandud kujutava kunsti teosed, on
algselt tähendanud muusade pühamut. Ka teadused, mis
kreeklastel kunstist ei olnud nii kaugel kui meil, oli muusade
pädevuses.
Viimsi Innovaatilise Arengu Keskus /Kool. Lingvistiliselt on
paljudes maailmakeeltes termini ""uus"" aluseks, misühildub ka
NOVA
loodava kooli innovaatilisuse aspektiga. Samuti kasutatakse eriti
NOVA kool
tugeva valgusega taevatähe kirjeldamiseks, mida vÃ´ib
tinglikult proetseerida ka igale inimesele, kes loodavas koolis
aktiivselt kaasa teeb!"
Ideaalne nimi koolile, mis on juba enne kooli valmimist palju
Noorte Talentide Kool
huvi tekitanud."
huvikeskus
kunstikool
muusikakool
teadushuvikool
Kõik need alad nõuavad oskust ning miks mitte neid omandada
Oskuste maja;
OSKUSTE MAJAS/KOOLIS. Seal saab oma olemasolevad
Oskuste kool
oskused realiseerida ja veel neid täiustada. Hoone 400-500
kohaline saal, saab tulevikus olema viimsilaste kultuurne süda,
võimaldades suurepäraseid elamusi kõikidele maitsetele- see
tähendab seda, et kohapeal saavad inimesed ka näha,kuulata
teiste oskusi,kas see on siis läbi muusika, kunsti, huvitegevuse.
RaHu
Rannarahva Huvikool
Rannarahva huvikool või
Rannarahva huvikeskus
Oleme ju vana kaluriküla ja peaksime säilitama oma nime
Rannarahva loovuskool
väärikust. Mis siis, et rahvaarv on mitmekordistunud ja ei näe
ka, et selle kunagi lõpp tuleks :(
Sellest koolist saavad alguse uue põlvkonna tuleviku tegemised
Rannarahva Tuleviku kool
nii isiklikus (hobina) kui tööalases elus.
Revala
Viimsi vald on kuulunud Revala kihelkonda.

Rõõmupesa
SÄRA! (Sära maja)
RÕÕM! (Rõõmu maja)
STA(a)R! (Staari maja )
Taibu
TELK

Tähelend

Ukuleele;
Alleaa;
Lõuend

URGe;
URGeTROON

Uianra;
Vianra

Vabala

Viimsi Huvimaja
"Vaalapoeg"

Selleks ,et miski hästi välja tuleks, peab ikka rõõm ja lust kaasas
käima"
Nimi võiks olla positiivne ja noorele inimesele tekitama idee miks peaks/võik hobidega tegelda.
Lihtsalt tore nimi.
Teaduse- ja loovuse kool ehk Viimsi Telk . Telk - telki saab nii
varjuda, kui ka koguneda, hea telk on turvaline, vee- tuule- ja
tulekindel jne"
Viimsi viljakas kultuuripinnas on juba loonud mitmeid tuntud
muusikuid, lauljaid, tantsijaid jne. Tähelend oleks uueks
hüppelauaks uutele säravatele staaridele.
Alleaa - sümboliseerib laulu ja laste kilkeid, mis sellest majast
kostma hakkavad.
Lõuend - kõik saab alguse tühjast lõuendist, nii nagu ka laps,
kes alustab õpinguid huvikoolis.
Ukuleele - pill, mis sümboliseerib muusikat, on suupärane ja
armas nagu kodukoht, kus elame ja lapsi kasvatame."
Urg kui loomeleegiga põleva noore peidupaik loomingu
teostamiseks. (Nt Viimsi noored said oma loomeuru) Urge kui
tung (ingl. k) areneda, katsetada, viia maailma ja kohalikku elu
edasi. Kui uru lõppu kirjutada äraspidiselt NOORTE, saab sõna
urgeTROON - see lisab veel 2 tähendusmõõdet: lisab noored
visuaalselt ja troon tähendab võimu ja eeskuju - see on maja, kus
on noorte võim ja kes näitavad teistele eeskuju.
Esimest korda võib leida viiteid Viimsi kohta 1241.aastal
avaldatud Taani hindamisraamatust, kus Viimsi on Uianra(võib
öelda ka Vianra) nime all. ""Uianra"" keskuse nimena toob välja
Viimsi mineviku, viidates samas järjepidavusele ning
ajaloolisele taustale. Seda saab omakorda siduda sobivalt
keskuse põhiideega, mis on koondada viimsilased ning
loomulikult külastajad väljaspoolt valda oma vaba aega sisukalt
seal veetma, hoides au sees haridust ja toetades
kogukonnakultuuri arengut. Natuke nö "eaka" nime kaitseks on ju öeldud, et kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta..."
Vabala on komplekt sõnadest: vaba, pala( bala), lava. Need
sõnad iseloomustavad ajavabadust, vabadust luua, esitada mis
iganes loomingut, mis iganes moel. Kui panna google translate
sisse sõna ""vabala"" on vaste ""Beetle"" mille tähendust ei pea
lahti seletama. Beetle House tuleks ingliskeelne vaste esimese
mõttena kohe."
"Vaalapoeg on autasu, mida antakse kuni 26.a. noortele Viimsis
kultuuri, spordi ja noorsootööalal, valla parimatele põhikooli,
gümnaasiumi ja huvikooli lõpetajatele. Viimsi vaalapoeg

Viimsi Talendikool;
Viimsi Talendikeskus

(Viimsi) Vabad Kunstid
ladina keeles:
(Viimsi) Artes Liberales
Vihu kool
Vihu
ViHu - Viimsi Huvikool
ViHu, HuVi

võidakse välja anda kaühekordse silmapaistva saavutuse või teo
eest. Ehk sobiks sama nimi ka majale, kus eelnimetatud
huvitegevusi õpetatakse.
Talentide arendamine on see idee, mis erinevate oskuste,
unistuste või soovidega, olenemata rahvusest või vanusest,
inimesiühe katuse alla tooks. Viimsi Talendikeskusest võiks
saada eeskuju tervele Eestile ja muidugi ideede ja
inspiratsioonide allikas inimestele, kellel mõni unistus siiani
teostatud pole."
Wikipedia: vabad kunstid. Sealt on hea edasi minna nii
tunnuslause kui ka logoga.
VI=Viimsi, HU=huvi
Lühike, lihtne, arusaadav!
HuVi - lühendid Huvikool ja Viimsi
Või vastupidi
ViHu - Viimsi/Huvikool

ViHu - Viimsi/Huvikool"
Vihu

Vihu

ViHu

Lühend VIimsi HUvikoolist. Turunduslikult oleks võimalik
sõna ära kasutada kui VIHU tantsu VIHU laulu VIHU kunsti.
v`ihtuma <28: v`ihtuda, vihun>. Vihub tööd (teha). Vihub tööd
(teha). Veidi tähtiümber tõstes saab VIHUst HUVI. Taaskord,
kujunduslikult ning turunduslikult hästi modifitseeritav
lühend. Peale selle on VIHU suupärane lühend millle võiksid
noored kiirelt ja mugavalt kasutusele võtta. Viimsi koolinoorte
huvikeskus "Viimsi Huvila",,
"ViHu- Viimsi Huvikool või huvikool Viimsis.
ViHu tähendab:
V- valmisolek arenema ning arendama
I- innovaatiline õpikäsitlus
H- huvi eneseteostuseks ning enda ande leidmiseks
U- usaldus (õppejõududesse, õppemeetoditesse) või
uhkus(viimsilase identiteet)

Vihu
Vihuke
Vihuk
Vihk -Viimsi
Huvihariduskeskus

Esitähed nimetusest Viimsi Huvi Keskus. Vihuke ehk vihk ehk
vihik
"Hästi lihtne lühend Viimsi Huvikooli esitähtedest. "
Viimsi Huvihariduskeskus (VIHK) liidab endas kõik
huvitegevusvaldkonnad eelistamataüht teisele. Nimest väljendub
kooli asukoht ja liik, sõna keskus viitab aga lisaks piirkonna
kultuurse keskuse funktsioonile. Lühend VIHK sümboliseerib

aga valgusvihku, kus viibivad lavalaudadel ja muudes
valdkondades silmapaistvad andekad Viimsi noored.
VIHUK,,"VI - Viimsi
HU - huvi
K - kool"
Vimku;
Viku;
Vihku
Viikun;
Viikaukun
Vihaku

VIMKU-Viims Kultuurikool lühendina.
VIHKU-Viimsi Huvikool lühendina"
Viimsi kunst - VIIKUN, Viimsi kaunid kunstid - VIIKAUKUN
Vi - Viimsi
Ha - Haridus
Ku - Kultuurikeskus

Vimhu kool
Viimsi Huvikeskus; Viimsi
Huvikool,
Viimsi Huvikool

Viimsi Huvikool

Viimsi Huvikool
Kumutevii;
Viimsi Huvikool
Viimsi Huvikool;
Viimsi Huvila;
Viimsi Noorte Loovuslinnak;
Viimsi Edu
Viimsi kool,
V1viimsi,
V100/200,
Laine,
Meri,
Viimsi

Mõlemad variandid on selged, lihtsad, arusaadavad, erinevaid
huvisidühendavad. Küsimus on selles, kumb see rohkem on, kas
kool või kõikehõlmav keskus, kuhu muuhulgas kuulub ka kool.
Nimi on lihtne ja selge, eestikeelne ja kirjeldab täpselt asutuse
sisu.
Kõik loodava kooli valdkonnad: kunst, muusika, teadus ja muud
huvitegevused onühissõna huvi alla kuuluvad tegevused. Sõna
""huvikool"" võtab selle ka kenasti ja selgelt kokku. On kõigile
arusaadav, et millega tegu ja kus paikneb. Nimi on ka suhteliselt
lühike, et oleks mugav kasutada nii logo tegemisel kui ka
näiteks emailiaadressite moodustamisel või mujal. Ka sobiv
domeen on veel täitsa vaba:
https://www.internet.ee/domeenid/kuidas-registreerida-eedomeeni?domain=viimsihuvikool.ee
Sest kõik tegemised on huvitegemised
Kumutevii- selles nimes on nende valdkondade esimesed tähed
mis koolis esindatud on.
Viimsi Huvikool- kuna selles koolis on palju huvialadeid
valdkondi siis sobiks just see koolile nimeks.

Viimsi Loomelava

Nimetatud 4 kooli seostuvad minu jaoks kõige rohkem
loomisega ja Viimsi Loomelava on suupärane nimi.

Viimsi Kaunite Kunstide
Kool
"Viimsi Loomemaja"
"Viimsi Loomekeskus""
"Viimsi Kultuurikatel"

Viisu

VIMME

VINT
Viimsi oskuste kool
ViimsiVisioon
Viimsi Vikerkaar
Viimsi Virmaline
Viimsi Loovus / Loovuskool
Viimsi Kunstikool
Viimsi Võimaluste kool
Viimsi Kultuurikool;
Viimsi loomingukool;
Viimsi Loomekool
Viimsi Tähtede Kool

"Viisu-Vi- Viimsi esitähed, vihje kooli asukohale, ehk Viimsi.
Muutes nime esitähte saab moodustada erinevaid eesti keelseid
sõnu- liisu, miisu, kiisu- mis annab vihje hoone mitmekülgsest
kasutusvõimalustest. Sõnamänge saab nimest aga veel -viis(u),
(vi)isu, vii(su), (vii)su jne. Nimi on suupärane nii lapsele kui
täiskasvanule, jääb lihtsalt meelde ja öeldes heliseb. "
VIMME on lühike, heakõlaline ja meeldejääv nimi, mis
viitab ka asukohale (Viimsi). Eriti suupärane on nimi seetõttu,
et eesti keele omastavas käändes nime kuju on sama kui
nimetavas, seega käänates nime kuju ei muutu,mis on
meeldejäävuse ja selguse koha pealt äärmiselt suur
pluss. Nimi ei seostu ega sarnaneühegi konkreetse asja või
ettevõtte või inimese või nähtusega, mistõttu seda ei saa
millegagi segi ajada ka inimene, kes Viimsi muusika-kunstihuvikoolist midagi ei tea. Kujutlege endütlemas : "Lähen
Vimmesse", "Kontsert toimub Vimmes", "Mu laps õpib
Vimmes", "Vimmes algas vastuvõtt skulptuuriringi", "Vimme
peagaleriis avati näitus" jne. Kas ei kõla hästi ja meeldejäävalt?
Seal, kus vaja, saab nime juurde kirjutada laienduse: Viimsi
Muusika-, Kunsti ja Teaduskool vms. Aga igapäevane nimi
peaks olema lühike - kui panna organisatsioonile pikk nimi,
väänab rahvas selle igal juhul suupäraselt lühikeseks, pigem
olgu siis juba pärisnimi selline, mislühendamist ei vaja.
See tähtedeühend võib tähendada mitut erinevat varianti:Viimsi
Noorte Tulevik ja Viimsi Noored Talendid
Nimed täis - positiivset energiat, kauneid unistusi ja julgeid
lennukaid mõtteid. Innovaatilisus ja positiivsus tulevikule
mõeldes. Südamest tuleva loomingu värvikad ideed. Soovin uue
kooli loojatele jõudu ja edu!

Sellest koolist tulevad maailma tähed mistahes valdkonnas

ViLMAS

Viimsi Allika Kool (ehk
VAK)

VIKUMU keskus/kool;
Viimsi laste ja noorte
huvikool;
Viimsi HKMT kool/keskus;
Viimsi kustide akadeemia;
Viimsi kustide ja
teadushuvikool;
Viimsi laste ja noorte kaunite
kunstide kool
Vigri

Viimsi Huvitüüka Kool;
Viimsi Huvitüüka Keskus.

Viimsi Paradiisi Kool

Vi - Viimsi kaks esimest tähte
LMAS - ladinakeelsete sõnade Ludo (huvi), Musica (muusika),
Ars (kunst) ja Scientia (teadus) esitähed."
Viimsi Allika Kool. Allika viitab tänavale, kuhu kool tuleb,
samas allikas on ilus eestikeelne sõna, mis sümboliseerib millegi
algust( nt. valgusallikas, infoallikas jne). Allikas võib tähendada
ka puhtust, looduslikallikavesi on mineraalainete rohke. Viimsi
Allika Kooli akronüüm VAK sümboliseeriks kolme erinevat
inimese õpistiili.
Visuaalne- NÄEN
Auditiivne- KUULEN
Kinesteetiline-TEGUTSEN"

VIKUMU keskus/kool (tuleb sõnadest Viimski kunsti- ja
muusikakool)
Viimsi HKMT kool/keskus (tähed tulevad sõnadest huvikeskus,
kunstikool, muusikakool, teadushuvikool)

Mis siis et OM-ga tuntud aga kõik teavad ja tunnevad.
Iseloomustab mererahvast, intelligentne loom, kes on sportlik,
loominguline ja viisakas. "
Nimi on inspireeritud lastele ja üldsusele tuntud Harry Potteri
raamatus asetsevast koolist, kus valitseb loominguline ja
õppimist inspireeriv atmosfäär. Teisalt on vajalik ära märkida
huvikooli olemus ning asukoht Viimsis. Sõltuvalt kooli mahust
ning otstarbest võib valida kooli ja keskuse lõpu vahel. Nimi on
omanäoline ja kergesti meeldejääv.
Antud nimi selle pärast, et tegu on nii võimsa majaga Viimsis.
Ja kool tegeleb nii paljude asjadega mida mujalt Viimsist suure
tõenäosusega leida pole võimalikühest kohast.

VIMKA

VIMKA

VIMKA
VIKU

Vimka- sümboliseerib hoone erinevaid kastus otstarbeid ja
erinevaid tahke. Samas on Vimka nimes justkui välja toodud
hoone asukoht Viimsis. Vimka kõlab lustakalt- täpselt nagu ka
kunsti, teaduse-, muusika- ning huvikool kokku kõlama peaks.
Väikese vimkaga kool, kus oma koha leiab pea igaüks.
VIMKA = Viimsi VIM + Kultuurikeskus KA
Analoogse sõnakasutuse näitena võib tuua Kultuurikapital:
KULKA.
VIKU on lühend Viimsi Kultuurikool-ist või Viimsi Kultuurist

Viimsi laste ja noorte
vabaajakeskus ehk
"Vabakas"

Viimsi teadus- ja
kultuurikeskus Talenthum,
Viimsi teadus- ja
kultuurikeskus Talentum

Lähtusin nime mõtlemisel meie Viimsisse rajatavale
kultuurimekale sellest, et see ühendaks loodavas keskuses
koonduvad erinevad valdkonnad teaduses ja kultuuris, mida
viljelevad meie olevad ja tulevased noored talendid. Nimi
Talentum või Talenthum on tuletatud eesti keelsest sõnast talent
ja inglise keelsest sõnast talented. Leian, et nimed on
tähenduslikud ja nimesid on lihtne ning suupärane öelda nii eesti
keeles kui ka inglise keeles.

Viimsi Arengu Maja - VAM
Viimsi kaunite kunstite kool
Viimsi Huvikool Siirius;
Huvikool Sirius;
Viimsi Huvikool Sirius,
Viimsi Siirius;
Viimsi Siiriuse Keskus;
Viimsi Siiriuse Maja;
Viimsi Leisure Centre
Viimsi Hobimaja,
Viimsi Hobikool või Viimsi
Hobikeskus
Viimsi Hobik või
Viimsi Huvik
Viimsi Vimku
või Vimku
VIHK;
VIHJAK;
RAKETT

Viimsi Rahvamaja

Viimsi HuviPark

Sest seal asutuses on kultuuri ja kunsti valdkonnaga tegu ning
see võtaks kokku kenasti nime.

Siirius, nagu heledaim täht taevas! :)

Rahvusvaheline nimi
Sest kõik tegevused on hobitegevused.
Kõik tegevused seotud huvi- ja hobitegevusega, lühendatud
noorte päraseks.
Esimene mis pähe tuli.
VI - Sõnast Viimsi
H - Sõnast Haridus
K - Sõnast Kultuur
JA - Sidesõna sõnade Haridus ja Kultuur vahel.
,,"Viimsi Rahvamaja - kõnekeeli kerge sõna, kerge mõista ja
hetkel pole see aktiivselt kasutusel. Lisaks ei välista seeühtegi
planeeritud kooli või huvikeskust ja ka tulevikus võimalikke
huviringe/koole. Rahvamaja on ka alati olnud hea koht
etenduste ja kontsertide korraldamiseks ja üldiselt
rahvaühendamiseks mõeldudürituste pidamiseks. Kuigi
ühiskooli nimeks see eriti ei sobiks, siis sobiks see maja
nimeks."
Pakun loodava haridus- ja kultuurikeskuse nimeks Viimsi
HuviPark. See sobiks minu arvates hästi kirjeldama keskust, mis
koondab enda alla nii kaunid kunstid, teaduse kui ka

kultuurikeskuse kontserdisaalide näol. Nimi on hästi kooskõlas
ümbritseva looduskeskkonnaga ja hoone arhitektuuriga. Samas
võimaldab nimi keskusel tulevikus vajadusel laieneda. Edu teile
keskuse loomisel ja nime leidmisel. Meie pere ootab keskust
väga :)"
Viimsi Huvimajakas;
Viimsi Kultuurimajakas;
Viimsi Süda

Majja koonduvad huviringide huvilised ja maja tegevus kajastab
valla kultuurielu.

VIKUKE;
VIKU

VIKU - Viimsi kultuurikeskus - võiks olla tulevikus ehitatav
kultuurikeskus. VIKUKE võiks sel juhul olla praegune ehitis,
kus rohkem mõeldud noorte kunstikasvatusele. Samas VIKU
sobib ka väga hästi kunstimaja nimeks. Mõlemas nimes on
esindatud nii asukoht kui sisu.

Viimsi Artium
Viimsi Hariduskeskus

"Ma valisin selle nime, sest mulle tundus see valik kõige
viisakam ja sobilikum. Minu arvates on seda nime kerge meelde
jätta ja kellelgi ei teki raskusi selle hääldamisega."

Viimsi Kunstikoda,
lühendiks näiteks VKK;
Viimsi Loomekoda;
Karulaugu Loovuskeskus;
Viimsi Loovuskeskus;

Kunstikoda, kus kõik kunstiliigid saavad kokku ühe katuse all

Visadus

Viimsi Kunsti- ja
Kultuuriakadeemia

Viimsi Harituurium
Viimsi noorte talentide ja
kaunite kunstide keskus
(Centre for the Talented
Youth and Fine Arts of
Viimsi);
Viimsi Noorte Talentide ja
Kaunite Kunstide Huvikool
(School for the Talented
Youth and Fine Arts of
Viimsi);

Viimsi visade kultuuriedendajate maja.
Antud nimi hõlmab kõikvõimalikke kultuurilisi valdkondi,
andes võimaluse nii kaunitele kunstidele, tarbekunstile,
muusikale kui ka teadusprojektidele. Kuigi ajaloo esimene
akadeemia nimetus on tulnud Platoni Akadeemiast, mis oli
filosoofiline kool, on selle tähendus läbi aegade palju muutunud.
Akadeemia nimetus ise annab tänapäeval juba mõista asutuse
hariduse kõrgest kvaliteedist. ""Viimsi"" kooli nimetuses
identifitseerib asutuse täielikult, määrab ära piirkonna, see ei ole
segamini aetavühegi teise huvihariduskooli nimetusega."
Harituurium (haridus ja kultuuriruum).
Lugupeetud nimekonkursi žürii, Nimi on ainult üks osa avatava
haridus- ja kultuurikeskuse juures, pean oluliseks panustavate
inimeste meelsust, samuti eesmärki kaasata inimesi tervete
perekondadena innovaatilistesse tegevustesse ning anda laste
huviharidusele positiivseid väljakutseid, arvestades tuleviku
väljavaateid. Teatud olulisust võiks nime valikul omada ka see,
kuidas kõlab selle keskuse nimi inglise keeles.

Viimsi Noorte Talentide ja
Kaunite Kunstide
Arenduskeskus (Centre for
the Talented Youth and Fine
Arts of Viimsi);
Viimsi Noorte Talentide
Arenduskeskus (Centre for
the Talented Youth of
Viimsi);
Viimsi Noorte Talentide
Huvikool (School for the
Talented Youth of Viimsi)
Vimu;
Wimu;Viimsi semu;
Viimsi kamu.
Viimsi viis;
Viimsi Tulevikutegijate
Viimsi Tulevikutegijate Kool, sest sealt tulevad tulevikutegijad.
Kool;
Viimsi Talentide Kool, sest seal käivad andekad lapsed. Viimsi
Viimsi Talentide Kool;
Vabaajakeskus, sest seal saab vabal ajal huvitavaid asju õppida.
Viimsi Vabaajakeskus.

