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Ei mingit reostust uue kooli ehitusel  >>  Loe lk 3.

Püünsi kool 15!
Loe kooli erilehte lk 9–12.

Kogu väike Eesti on suur aed
Selgunud on Viimsi valla 2008. aasta kaunid kodud.

Rannarahva muuseumis oli 30. oktoobri õhtul pidulik meeleolu. Ko-
hale olid kutsutud need, keda tunnustati Viimsi Kauni Kodu tiitliga.

Kui huvikeskuse laululapsed olid 
esinenud, sai sõna konkursi žürii 
esimees, vallavanem Haldo Ora-
vas. Ta meenutas konkursi taas-
algataja, president Lennart Meri 
sõnu, et „kogu väike Eesti on üks 
suur aed ümber meie kodu.”

Kui president Meri oli selle kon-
kursi 1997. aastal välja kuulutanud, 
oli ka Viimsi vald nende seas, kes 
kohe järgmisel aastal esimest kor-
da konkursi välja kuulutasid.

„Meie eesmärk on olnud leida 
peale kaunite aedade, korterela-
mute ja tööstushoonete ka eesku-
jusid,” meenutas vallavanem. „Ar-
van, et oleme seda põhiülesannet 
hästi järginud.”

Ilu ja kodu
Konkursi žürii liige Ene Lill rõ-
hutas kaht tähtsat märksõna: ilu 
ja kodu. Kuna pole seatud täpseid 
norme ega raame, pääseb mõjule 
isikupära ja harmoonia, sedastas 
Lill. Viimsis on tema sõnul eriti ta-
jutav raamideta ajastu.

Ene Lill rõhutas ka säästliku 
elustiili üha kasvavat tähtsust. 
„See on tuleviku võimaluse para-
tamatu tingimus,” lausus Lill, kes 
soovis, et tulevikukodudes oleksid 
tuulegeneraatorid ja vihmavee ko-
gumise basseinid. Sama vajalikuks 
nimetas Lill ka ehitiste loodusesse 
sulandumist.

Žürii liige Anne Vahemäe rääkis, 
et kaunid kodud leiti külavanemate 
soovitusel ning ka žürii enda alga-
tusel. „Sõitsime ringi augusti algu-
ses ja septembri lõpus ning teeme 

tiiru ka kevadel, sest meie eesmärk 
on vaadata, kuidas aed näeb välja 
aasta ringi.”

Valla parimad esitatakse maa-
konna konkursile. „Keda täpselt 
esitame, sõltub sellest, millist vali-
kut maakond soovib,” lausus val-
lavanem Haldo Oravas. Ta rõhutas, 
et žürii ei vaadanud mitte ainult 
seda, kas maja või aed sobiks kon-
kureerima, vaid et kõik oleks koos-
kõlas.

„Eriti armsad on vanadest suvi-
latest tehtud kodud ja aiad,” lisas 
Anne Vahemäe, „sest nende puhul 
on näha, kuidas aed on arenenud.”

Silmatorkav lagedus

Žürii liige Toomas Kirotar, kes on 
Viimsi puukooli omanik ja ka hal-
jastaja, märkis, et silmatorkavalt 
palju on vallas uusi maju, mille 
ümbrus on lage. „Lagedad maja-
ümbrused on kole vaatepilt,” ütles 
Kirotar. Tema arvates on üksnes 
murust vähe, istutada tuleks ka 
puid-põõsaid.

Kirotari sõnul on võrreldes eel-
mise ja üle-eelmise aastaga inime-
sed muutunud hinnatundlikumaks. 
Aiatööd, mida varem telliti, tehakse 
nüüd ise ära. „Aga millegipärast ei 
taheta istutada suuri puid,” lisas ta. 
Euroopas näeb tema sõnutsi suur-
te puude istutamist majade juurde 
palju rohkem kui meil.

„Uutes elurajoonides võiksid 
arendajad rajada ka haljastust, näi-
teks ühe puuliigiga kõrghaljastust,” 
soovitas Kirotar.

Lisaks tunnustusele said kõik 
autasustatud metallplaadi kirjaga 
„Kaunis kodu 2008”, mille saab 
kinnitada maja külge, ning ilutai-
med ja kinkekaardi, millega saab 
5000 krooni eest osta aiandus- ja 
ehituspoest.

Tõrvatilk

Kauni Kodu konkursi raames alus-
tati vallas kolm aastat tagasi ka 
konkurssi Tõrvatilk. „Ilu kõrval on 
ka koledat näha ja vahel puudub 
inimestel võime oma tegusid ana-
lüüsida ning oma elamist võõra pil-
guga vaadata,” rääkis Kauni Kodu 
konkursi korraldaja arendusnõunik 
Enno Selirand. „Kauni Kodu kon-
kursi võtjad peavad võitlema naab-
ri ohakatega. Kui sellised kodud on 

kõrvuti, tuleb ju n-ö valla keskmi-
ne väga kehv,” arutles Selirand.

„Kauni Kodu konkursiga taha-
me tõsta esile neid, kes on vaeva 
näinud oma elamise ilusaks tege-
misel, ja juhtida tähelepanu neile, 
kes oma aiaga vaeva ei näe. Soo-
visime olla selle konkursiga väga 
diskreetsed.”

Enno Selirand lubas, et Tõrva-
tilga nime väärivate aedade pildid 
ilmuvad edaspidi Viimsi Teatajas 
anonüümselt, et mitte tekitada kin-
nistuomanikele piinlikkust.

„Paraku piinlikkust pole tekki-
nud,” tõdes Selirand. „Inimesed 
ei saa tagasihoidlikust vihjest aru. 
Seetõttu hakkavad ilmuma Tõrva-
tilga pildiseeriad koos aadresside-
ga.”

Annika Poldre

Konkursi komisjon (Haldo Oravas, Marje Plaan, Anne Vahemäe, Toomas Kirotar ja Ene Lill) ning üks võitjaid Eva Laasma.

Teadaanne Randvere 

külaelanike üldkoosoleku 

kokkukutsumise kohta

Laupäeval, 13. detsembril algusega kl 11 

kutsutakse Randvere külakeskuses, Kibu

vitsa tee 1 kokku Randvere külaelanike 

üldkoosolek järgmise päevakorraga:

1. Randvere külavanema 2008. a töö

aruande ärakuulamine.

2. Randvere küla arengukava 2005–2015 

tegevuskava projekti vastuvõtmine 

(tegevuskava projekt on avaldatud 

Viimsi valla kodulehel).

3. Randvere külavanema valimised.

Madis Kaasik

Randvere külavanem

Viimsis käisid külalised 
Kirkkonummist
Teisipäeval, 11. novembril külastas Viimsi val-
da Soome Kirkkonummi valla 27 töötajat. Kü-
lalised tundsid huvi koostöövõimaluste vastu.

„Tutvustasime neile Tallinna ja Viimsi 
koostööd,” rääkis valla arendusnõunik Enno 
Selirand, „ja Viimsi arengut  nii ettevõtluse, 
puhkemajanduse kui ka turismi suunas.”

Seliranna sõnul on Viimsi huvitatud põhja-
naabritega koostööst just neis valdkondades: 
ettevõtlus, puhkemajandus ja turism. 

Kohal olid ka Harju omavalitsuste liidu 
esindajad, kes tutvustasid liidu struktuuri ning 
avaldasid arvamust selle kohta, millist koos-
tööd saaks soomlastega teha maakonna tasan-
dil.

„Viimsi vallas huvitas soomlasi eelkõige 
mereturism ja see, kuidas nende jaoks unikaal-
sed saared huvipakkuvaks muuta,” ütles Enno 
Selirand. 

Viimsi vald on oma ettepanekud teinud, 
nüüd oodatakse Seliranna sõnul soomlaste 
konkreetsemaid ettepanekuid. „Kõigepealt 
tuleks asjad valmis ehitada, siis saame mida-
gi ka teha ja pakkuda,” lausus arendusnõunik. 
Koostöökokkusaamise korraldas Soome kooli-
tusfirma Haaga Perho eesotsas juhataja Tiina 
Lähtenoja-Niemeläga. 

Kirkkonummi on Lõuna-Soomes Uusimaa 
maakonnas Helsingist 30 km lääne pool asuv 
vald, mille asustuse algus on teada aastast 
1330. Valla 1016 km2 suurusel territooriumil 
elab 35 560 inimest. Suurimas asulas Kirkko-
nummis on 13 262 elanikku. 

Kirkkonummi vaatamisväärsused on kesk-
aegne kirik, koduloomuuseum ja omapärane  
rahvusromantilises stiilis arhitektielamu Hvitt-
räskis. Loodushuviline leiab vallas matkaradu, 
linnuvaatlejaile on põnevad Porkkala saared 
ning elamuste otsijaile pakub elamusturism te-
gevust aasta ringi. 

Viimsi vallal on mitu sõprusvalda: Porvoo 
Soomes, Täby Rootsis, Ski Norras, Barleben 
Saksamaal ja Sulejowek Poolas. 

Annika Poldre

Viimsi „Kaunis kodu 2008” võitjad
OÜ Laanekivi kodu – loodussõbralik ja keskkonda hästi sobituv 
kortermaja.

Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe, OÜ Arhitektuuriagentuur 
– äramärkimist vääriv arhitektuurne lahendus – loodusesse hästi 
sobituv ökomaja.

Perekond Künnapu – arhitektuurse püsiväärtuse preemia. Tellis
saare tee 15, Haabneeme alevik.

Tiiu ja Agu Koppa – elutöö aed. Nurmenuku tee 9, Randvere küla.

Siiri ja Tarmo Visnapuu – noore aia preemia aiandusarhitekti heade 
mõtete omakäelise elluviimise eest. KeskKaare tee 13, Pärnamäe 
küla.

Marek Pakkin – kodukaunistamisega eeskujuks oma külale. Krati 
tee 9, Randvere küla.

Eva Laasma – kaunis ja liigirohke aed, korras ka väljaspool kinnis
tut. Koidu tee 10, Kelvingi küla.
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MTÜ  Viimsi  Invaühing,  Lions Klubi   ja  Viimsi  Kool

kutsuvad  Sind

Aastalõpu  Heategevusballile
mis toimub 06. detsembril kell 19.00 Viimsi Koolis

Publiku ette astuvad mitmed  lauljad ja tantsijad

Tantsuks mängib Rock Hotel
Õhtu tippsündmusteks oksjon ning üllatusesineja

Balli kava vaata Viimsi Kooli kodulehelt

Heategevusballiga kogutakse raha  Viimsi erivajadustega lastele  
ürituste organiseerimiseks

Ballikutse hind kuni 30. novembrini 300 krooni (kehtib ühele), 
alates 1.12 pilet 400 krooni. Võimalik teha annetusi

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

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

Info ja müük ka telefonil: 50 59 388 (Jana).
MTÜ Viimsi Invaühing kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Aitame üheskoos neid, kes seda väga vajavad!
Viimsi Lihatööstus AS

VIIMSI MARKET

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
eposti 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 lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

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

Trükki toimetanud: 
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 28. novembril.

Heategevuslik aastalõpuball taas tulemas
Eelmisel aastal suurejoonelise alguse saa-
nud ballitraditsioon jätkub ka sel aastal. 
Vaimukad esinejad, head ansamblid, mõ-
nus seltskond ja balliüllatused on õhtu 
märksõnad. Ball toimub sel aastal 6. det-
sembril ning kuni 1. detsembrini on võima-
lik soetada ballikutse soodsamalt.

Ballitraditsioon on Viimsis au sees
Balle on Viimsi vallas korraldatud varasema-
telgi aastatel. Kindlasti mäletavad paljud veel 
neid kuulsaid balle, mis toimusid Viimsi vanas 
koolimajas. Vahepeal unustusehõlma vajunud 
traditsioon sai uue hoo sisse eelmisel aastal, 
mil Viimsi kooli aulas sai näha suurejoonelist 
tähtede paraadi: svingorkester Bel-Etage Mart 
Sanderi juhtimisel, Rein Rannap koos Taavi 
Petersoniga, Lea Liitmaa ja Angela Aak, Heiki 
Mätlik, Carmen Mikiver, Hanna-Liina Võsa, 
Lauri Lagle, Cathy Tullkvist ja Viimsi muusika-
kooli sümfooniaorkester.

Ballil käis üle 350 pidulise. Südamliku filmi 
tegi spetsiaalselt selleks õhtuks Jaan Kolberg, 
kes ka tänavu on meie suur abiline.

Selle aasta peaesineja on ansambel Rock 
Hotel, kes sai oktoobrikuus 30aastaseks. Kuigi 
bänd on väga hõivatud juubelikontsertide kor-
raldamisega üle Eesti, leidsid nad siiski aega 
tulla meie ballikülalisi rõõmustama. Kindlasti 
näeb õhtu jooksul veel mitmeid tuntud staare, 
aga sellest juba täpsemalt järgmises Viimsi 
Teatajas.

Raha kogutakse MTÜ-le 
Viimsi Invaühing
Ka sel aastal läheb balliga kogutud raha 
MTÜ-le Viimsi Invaühing. Kui eelmisel aastal 
finantseeriti saadud 91 738 krooniga erivaja-
dustega laste delfiiniteraapiaravi Krimmis, siis 
sel aastal läheb raha mitmete erivajadustega 
lastele mõeldud ürituste organiseerimiseks.

Kuidas saada kutseid ja kust leida 
täpsemat infot?
Kutsete soetamiseks on mitu võimalust: Viim-
si koolis saab tööpäeviti kl 9–17 kutseid kooli 

peaadministraatori Sirje Sakkovi 
käest, samuti Viimsi vallavalitsuse 
infoletist ning helistades numbril 
505 9388 (Jana). Novembrikuus 
maksab kutse ühele 300 krooni, 
detsembrikuus 400 krooni. Kui on 
plaan tulla suurema seltskonnaga, 
on võimalik broneerida ka laudu 
(lisainfot saab kutset ostes). Põhja-
likum informatsioon ballil esineja-
te ja muu infoga on üleval Viimsi 
kooli kodulehel.

Üritust organiseerivad ühis-
te jõududega Viimsi invaühing, 
Viimsi kool ja Lions klubi. Oma 

õla on üritusele alla pannud ka pal-
jud firmad.

Tulge osa saama ühest meele-
olukast õhtust teile kallite inimeste 
seltsis ning tähistama advendiaja 
algust!

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

 Õhtujuht Cathy Tullkvist 
koos Briti Tartese ja 
Aleksander Mäeotsaga, kelle 
esinemine võeti väga soojalt 
vastu.
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Läbirääkimised koolimaja üle
Endine Viimsi keskkooli hoone 
(Männi tee 2) seisab praegu 
tühjana ning laguneb tasapisi. 
Vald on asunud täie hooga uut 
kooli ehitama, kuid kuna õpi-
laste arv on Viimsis pidevalt 
kasvanud ning see jätkub, on 
vajadused veelgi suuremad.

Vallajuhid on alustanud Männi 
tee hoone praeguse omaniku 
ASiga Esmar läbirääkimisi, 
et koolimaja uuesti kasutusele 
võtta.

31. oktoobril käisid kõik 
vallavalitsuse liikmed ning 
maa- ja planeerimisameti spet-
sialist Marianne Leppmets 
koos ASi Esmar juhatuse liik-
me Risto Mäe ning arendus- ja 
haldusjuhi Raigo Roosimäe-
ga maja olukorraga tutvumas. 
Otsustati jätkata läbirääkimisi 
kas hoone ostmiseks või ren-

dile võtmiseks. Kohtumised on 
plaanis iga kahe nädala tagant.

Valla hinnangul peaksid 
lapsed sinna kooli minema 
juba 2012. aastal ning 2016. 
aastal peaks Männi tee kooli-
majas töötama juba täielikult 

komplekteeritud põhikool, kus 
kõigis 9. klassis on kolm paral-
leeli. Selleks ajaks, kui lapsed 
kooli lähevad, peab maja olema 
renoveeritud ja igati korras.

VT

Uuel koolil naftahirmu pole
Haabneeme alevikus Karu-
laugu tee 5 krundil käib suur 
sagimine: järgmise aasta 
septembriks peab valmima 
uus lasteaed-algkool. Rand-
vere teelt Karulaugu teele 
keerav pinnasetee jagab 
krundi mõtteliselt kaheks. 
Poolsaare tipu- ehk põhja-
poolsele osale on kavanda-
tud hoonete kompleks ning 
lõunapoolne osa korrasta-
takse mängu- ja haljasalaks.

Ärevust on viimasel ajal kül-
vanud kuuldused, et tulevase 
lasteaia-algkooli ehitusplatsilt 
on leitud naftajääkreostust. 
Toomaks selgust hetkeolukor-
da, peab vaatama minevikku.

Karulaugu tee 5 kinnistu 
kõrval paiknes osaliselt kuna-
gise Nõukogude Liidu mere-
sõjalaevastiku Viimsi kütuse-
baasi teine osa. Tegu on niisiis 
visiitkaardiga, mille umbes 
20–30 aastat tagasi on jätnud 
Vene sõjavägi.

Kui 1994. aastal Vene väed 
Eestist lahkusid, võeti üle nn 
korrastatud sõjaväeobjekt, mis 
ei olnud kasutuses olnud alates 
1988. aastast. Kütusebaas oli 
rajatud juba 1956. aastal.

Teades nõukogudeaegset 
töökultuuri, kasutatud tehno-
loogiaid ja suhtumist loodus-
ressurssidesse, tellis keskkon-
naministeerium 1993. aastal 
ASilt Maves uuringu Viimsi 
keskkonnaohtlike objektide 
inventariseerimiseks ja öko-
loogilise seisukorra hindami-
seks, mille käigus koostati ka 
naftajääkreostuse leviku kaart 
koos iga reostunud objekti kir-
jeldusega.

Nii aruande kui ka ehitusob-
jektilt teostatud paikvaatluste ja 
proovide tulemused langevad 
kokku ning näitavad, et enamik 
rikutud loodusalast jääb krundi 
lõunapoolsesse osasse, eemale 
ehitatavast lasteaia-algkooli 
hoonekompleksist (joonisel tä-
histatud numbritega 1–3) ning 
pigem olemasoleva Päikeserat-
ta lasteaia ja klindiastangu va-
helisele alale, kuhu nüüd asuti 

rajama trassikaevendeid, ning 
kaevatud kraavides ilmnesid 
õlilaigud veepinnal.

Lasteaia-algkooli hoone 
ehitustöid käimasolevad pin-
na reostusuuringud otseselt ei 
pidurda. Ehitustöid teostab AS 
Merko Ehitus, kellele on omis-
tatud rahvusvahelised kvalitee-
di-, keskkonnakaitse-, ja töö-
ohutuse sertifikaadid ISO 9001, 
ISO 14001 ja OHSAS 18001. 
Pinnase- ja veeproove analüüsib 
jäätmete uuringute ja käitlemi-
sega tegelev laboratoorium OÜ 
EcoLabor, mis on tunnustatud 
Eesti standardiameti poolt ning 
omab ohtlike jäätmete käitlemi-
se litsentsi. Karulaugu tee 5 kin-
nistul paiknevate ohtlike jäät-
mete käitlemisega tegeleb OÜ 
Kesto, mis samuti omab selleks 
tööks vajalikku ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi.

Viimati käidi ehitusobjektil 
pinnase- ja veeproove võtmas 
6. novembril 2008, et täpsusta-
da edasist tegevuskava. Kohal 
oli Kesto OÜ tegevdirektor Jüri 
Jürgen ja keskkonnaspetsialist 

Kertu-Kirit Sild, OÜ EcoLabor 
tegevdirektor Ants Tara ja kee-
mik Marko Laigna, AS Merko 
Eesti objektijuht Rain Pärn, 
Viimsi vallavanem Haldo Ora-
vas ja keskkonnaameti juhataja 
Eleri Riks.

Kesto OÜ tegevdirektori 
Jüri Jürgeni kinnitusel muret-
semiseks põhjust pole. Nimelt 
jääkreostus on lokaliseeritud. 
Pinnase all paikneb savikiht, 
millest reostus läbi tungida 
ei suuda, ning veega reostuse 
laialikandumise vältimiseks on 
sademevett ärajuhtivad kraavid 
varustatud spetsiaalsete nafta-
saadusi kinni püüdvate matti-
dega.

Proovid näitavad, et tegu on 
20–30 aastat vana jääkreostuse-
ga. Selle aja jooksul on päike, 
tuul ja bakterid teinud oma töö 
ning enamik jääkreostusest ei 
ületa elamualadele kehtestatud 
piirnorme ning on seega kesk-
konnale ja inimestele ohutud.

Ülenormatiivselt reostunud 
pinnas ja tiikide vesi tuleb kok-
ku koguda, teisaldada ning käi-

delda nõuetele vastavalt. Tööde 
maht selgub, kui eksperdid on 
oma töö lõpetanud ja soovitu-
sed öelnud. Ka pinnaveetorus-
tikele tuleb ilmselt paigaldada 
lisa-õlipüüdureid.

Lõppkokkuvõttes võib öel-
da, et uue lasteaia-algkooli 

rajamine toob leevendust nii 
sotsiaalsest kui ka keskkon-
nakaitselisest aspektist. Tei-
sisõnu luuakse juurde hädas-
ti vajaolevaid lasteaiakohti 
ning tükike Viimsi vallast 
saab jällegi puhtamaks. Kin-
del on see, et kooli ja lasteaia 

ümbrust kontrollitakse põh-
jalikult, et miski ei ohustaks 
laste tervist.

Eleri Riks
Viimsi vallavalitsuse 

keskkonnaameti juhataja

Karulaugu tee 5 plaan.

Kerkiva uue kooli süvendis ei tuvastatud mingit reostust. Pildil valla 
keskkonnaameti juhataja Eleri Riks, ehituse juht Rain Pärn, OÜ Kesto direktor Jüri 
Jürgen keskkonnaspetsialist Kertu-Kirit Sild ja vallavanem Haldo Oravas.
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VIIMSI SPA
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VIIMSI VALD
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SILBERAUTO KASUTATUD
AUTODE MÜÜGIPLATS

Mängisin oma toas. Äkki 
hakkas teises toas suitsuan-
dur kõvasti huilgama. Tegin 
ukse lahti. Tuba oli suitsu 
täis. Ehmusin väga. Hakka-
sin karjuma ja kutsusin köö-
gist emme. Toa seinakontakt 
põles raginal.

Emme lülitas elektrikapist voo-
lu välja ning kutsus naabri appi. 
Kontaktis põlesid vanad elektri-
juhtmed. Ümber kontakti põles 
tapeet. Plast oli sulanud. Kart-
sin, et diivan ja kardinad lähe-
vad ka põlema. Õnneks jõuti 
tuli enne ära kustutada.

See lõik ei ole võetud juturaa-
matust, nii võib juhtuda igaühe-
ga. Õnnetuse eest pole kaitstud 
keegi, ka kõige ettevaatlikumad 
meist. Iga-aastase kütteperioodi 
algul aga peaks tuleohutuse pea-
le eriti tõsiselt mõtlema.

1. juulist 2009 muutub suit-
suandur igas Eesti kodus ko-

hustuslikuks. „Kuid miks selle 
ümber nii suur kära?” võib nii 
mõnigi meist küsida. Et seda 
selgitada, tuleks kõigepealt 
lahti kirjutada, mis juhtub hoo-
ne sisetulekahju puhul.

Tulekahju eluhoones saab 
alguse üldjuhul väikestest 
tulekolletest (küünal, katkine 
elektripistik vms) ning areneb 
umbes viie minutiga täispõlen-
gu faasi. Näiteks küünlaleegi 
ulatusse sattunud kardinad 
võivad üleni leekides olla juba 
kahe minutiga. Sisetulekahjul 
tekib hapnikuvaeses keskkon-
nas põlemise tõttu tavalisest 
rohkem mürkgaase, tuntuim 
neist on vingugaas (CO).

Kõrge temperatuuri ja mür-
giste gaaside tingimustes võib 
inimene hukkuda juba viie mi-
nuti jooksul. Põlevasse ruumi 
jäänutel on pääsemislootust 
ainult tulekahju algstaadiumis. 
Suurimasse ohtu satuvad ini-
mesed, kes õnnetuse ajal ma-

gavad, sest meie organism ei 
anna märku õhus levivast vin-
gust. Hoiatav – põletust ja valu 
tekitav kuumus – jõuab aga ko-
hale alati pärast suitsu.

Suitsuandur on abimees, mis 
valju ja iseloomuliku heliga 
juba tulekahju algstaadiumis (u 
40 sekundi jooksul) ohust mär-
ku annab. Sel juhul jõuab ini-
mene veel ohutult evakueeruda 
või paremal juhul ohuallika 
ise käepäraste vahenditega 
kustutada. Kurb tõsiasi on, et 
eriti maapiirkonnas ei pruugi 
päästjad piisavalt kiiresti ko-
hale jõuda. Just seetõttu tuleb 
oma elu ja vara pärast eelkõige 
ise muret tunda ning ka naabri 
majal silma peal hoida.

Päästeteenistus kutsub kõiki 
üles mõtlema oma turvalisu-
se peale. Lihtsaim ja odavaim 
investeering elu ja vara pääst-
miseks on suitsuandur, mis 
muutub Eesti kodudes kohus-
tuslikuks 1. juulil 2009.

Ära riski oma eluga!

Avati rekonstrueeritud Hundi tee I etapi ehitus
4. novembril avasime pidu-
likult rekonstrueeritud Hun-
di tee sõidu ja valgustatud 
kergliiklustee lõigul Rohu-
neeme tee – Käärti tee.

Hundi tee alla rajati ehitus-
tööde käigus 600 meetrit uut 
vee- ja kanalisatsioonitorustik-
ku ning paigaldati ühemeetrise 
läbimõõduga sademeveekol-
lektor. Teede ja kanalisatsiooni-
süsteemi ümberehitustööde 
maksumus oli 10,4 miljonit 
krooni ning ehitaja AS Viimsi 
Keevitus.

Rekonstrueeritud Hundi tee 
sõidutee sai 6 meetri ja kerg-
liiklustee 2,5 meetri laiune.

Hundi tee on tähtis ühen-
dav tugitee valla läänekalda 
ja keskuse vahel. Kuna Hundi 
teed kasutavad palju läbivad 
liiklejad, siis liiklusohutu-
se seisukohalt on vaja tagada 
sõidukite liikumiskiirus mitte 
üle 30 km/h. Sellel eesmärgil 
on enamik Hundi teele rajatud 
ristmikest ehitatud ülestõsteta-
vatena. Selline lahendus peab 
tagama olukorra, kus jalgrat-
turid saavad ristmiku ületada 
sujuvamalt: kergliiklustee kõr-
gused ristmike kohal ei muutu 
ning sõidutee ja kõnnitee ääre-
kivid on ühes tasandis. Lisaks 
on jalakäijatel ohutum pääseda 

ristuvatelt tänavatelt kergliik-
lusteele.

Lisaks teedeehituslikule 
osale rajati Hundi tee alla sa-
demevete kanalisatsioonisüs-
teemid ning vee- ja kanalisat-
sioonitorustikud.

Hundi tee sõidutee alla ra-
jati ühemeetrise läbimõõduga 
sademeveekollektor, mis suu-
bub Haabneeme randa. Sade-
meveekollektor on eelvooluks 
kogu Hundi tee äärse piirkon-
na sademevee ärajuhtimisel 
Tallinna lahte.

Lisaks on projekteerimis-
büroo Maa ja Vesi koostatud 
„Viimsi valla sademe- ja pin-
navete ärajuhtimise perspek-

tiivskeem” järgi planeeritud 
Hundi tee kollektorisse juhti-
da järgmiste piirkondade sa-
deme- ja pinnaveed: Tamme-
põllu, osaliselt Haabneeme 
asula, Sookalda, Ampri töös-
tuspiirkond ja osaliselt Lubja 

mäe sademeveed (k.a rajatava 
Viimsi Veepuhastusjaama uhte-
veed).

Hundi teele, lõigul Rohunee-
me tee kuni Käärti tee, paigal-
dati 18 uut välisvalgustusposti. 
2009. aastal plaanime Hundi 

tee täies ulatuses rekonstrueeri-
da ning rajada uue valgustatud 
kergliiklustee ka lõigul Käärti 
teest kuni Randvere teeni.

Jan Trei
abivallavanem

Hundi tee avamisel: abivallavanem Jan Trei, AS Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu, 
AS Viimsi Keevitus tegevjuht Jaak Ritso.
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VEDA – Viimsi ettevõtlike 
daamide assotsiatsioon

Viimsis tegutseb juba nel-
jandat aastat sulni nime ja 
tegusa sisuga selts VEDA. 
Sinna kuuluvad naised, kes 
oskavad end harmooniliselt 
jagada pere, töö ja ühiskon-
na vahel.

Meie daamid suudavad oma 
andeid ja huvisid ametites rea-
liseerida, oskavad hoida kodu 
ja kasvatada lapsi, samas püüa-
vad anda panuse parema ühis-
konna loomisel.

Saame klubiga kokku korra 
kuus. Kohtume huvitava küla-
lisega, laiendame silmaringi ja 
parandame maailma – pühen-
dame endale killukese kvali-
teetaega.

Ühiskonna ootused naise-
le on praeguses patriarhaalses 
maailmas ebamõistlikult suu-
red. Peame olema tööpostil 
meestega võrdsed, samas sün-
nitamine ja lapse kandmine 
on jäetud ainult meie peale. 
Naised olid ja on kodu süda ja 
nägu, nad oleksid seda rohkem, 
kui ühiskond seda võimaldaks.

Kodumajapidamine ja laste 
kasvatamine on need täisko-
hatööd, mida naine teeb pä-
rast kaheksatunnise tööpäeva 

Vasakul Merike Ennomäe ja paremal Merike Immato, VEDA president 2005.–
2007. a. Antakse üle 2006. aasta naise tiitlit.

lõppu (24 tunni sisse mahub 
kaheksa koguni kolm korda!). 
Naine jagab oma aja vastavalt 
sellele, kus teda kõige rohkem 
vajatakse.

Kui lapsed on väiksed, on 
naistel „merevägi” – kolm 
aastat käsu peale tormamist, 
hoolimata sellest, kas on päev 
või öö. Lapsega on vaja veeta 
maksimaalselt füüsilist aega 
tema kuuenda eluaastani – täis-
kasvanute tegevuse matkijast 
kujuneb selleks eaks isiksus. 
Hea on, kui issid võimaldavad 
lastel ka enda geniaalsust mat-
kida, vastasel korral on meie 
pisikesed ainult emmede sar-
nased.

Lastega tegelemine ei tähen-
da, et naine ei peaks ise edasi 
arenema, vastasel korral on ta 
igav abikaasale, ja ka lastele 
pole tal peagi palju pakkuda. 
Naine peab leidma aega ise-
endale, kuid alati peab leidma 
aega lapse jaoks, kui too seda 
tõesti vajab.

Naised on peretraditsiooni-
de kandjad, nende argipäeva-
rituaalid mõjutavad positiivselt 
kõiki pereliikmeid. Enamasti 
on ema pere peakokk ja toitlus-
tusnõustaja.

Terved eluviisid saavad 
alguse just kodust

Naine on see kohtunik ja õigu-
semõistja, kes teeb tegelikult 
otsuse – vägivaldne kodu või 
poolik perekond. Vägivald räsib 

hinge kogu eluks, kaks poolikut 
annavad ükskord kokku terve!

Kõigi meie haiguste 
juured tulenevad 
lapsepõlvest
Naine oli ja jääb mehest erine-
ma: tal on tugevam empaatia-
võime, tunnetuslik side laste-
ga. Hoidmine ja hoolimine on 
naise instinktid.

Kuigi keskkonnakeemia on 
meeste testosteroonitaset kõ-
vasti räsinud, ei ole veel ükski 
mees saanud täiuslikus naiseks.

Maailm on terviklik siis, 
kui seal on nii mehed kui ka 
naised. Naised jätavad hea 
meelega pooled maailmaasjad 
meeste teha ja otsustada. Kuid 
kõik otsused, mis puudutavad 
seda maailma, kus on naised 
ja mehed, võiksid olla tehtud 
nii naiste ja meeste mõistuse 
koostöös. Maailm on prae-
gu muutumas – materialismil 
põhinev tarbimisühiskond on 
ennast (ja maakera ressursse) 
ammendamas. Kui tahame, et 
elu võimalikkus säiliks ka me 
lastele, peab väärtushinnangud 
üle vaatama. See saab alguse 
väikestest sotsiaalsetest rüh-
madest, suured süsteemid on 
jäigad ja stagneerunud.

Kodanikuühendused 
on tulevikuühiskonna 
sotsiaalne tugi
Mis me, naised, siis veel ta-
hame peale laste, kodu ja töö? 

Muidugi keelata vägivald mee-
dias, saastamine looduses ja 
raiskamine majanduses. Igal 
asjal on hind, kuid see peab 
olema mõistlik. Vanad eestla-
sed suhtusid suure lugupida-
misega nii maasse, veesse kui 
ka taimedesse. Õppigem siis 
neilt.

Kuna peame naise kui 
ema, spetsialisti ja daami rolli 
ühiskonnas nii tähtsaks, ole-
me juba neljandat korda va-
limas Viimsi aasta naist. Vaa-
dake enda ümber: kõik need 
armsad toimekad naised on 
tunnustamist väärt. Kui teate 
kedagi, kes on tubli oma ame-
tis, kes on kodu hoidja ja kas-

vatanud või kasvatamas üles 
üht või mitu last, andke meile 
sellest teada aadressil veda@
veda.ee või Harmoonikum, 
Pargi tee 8, Viimsi. Märgakem 
ja hinnakem üksteist. Eesti on 
selline, nagu oleme meie.

Ene Lill
VEDA president

Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi 
aastapreemiate kandidaatide esitamine kuni 
20.11.2008
Aasta lõpp on saabumas torm-
leva kiirusega ja on aeg hakata 
mõtlema 2008. aasta õnnestu-
miste ja kordaminekute pea-
le. On aeg hakata mõtlema ka 
nende heade ja tublide inimes-
te peale, kes iga päev palehigis 
oma kiireid toimetusi meie 
kõrval teevad ja kelle panust 
me tihtipeale ei pane tähele või 
ei ole tunnustanud.

Eesti Kultuurkapitali Harju 
maakonna ekspertgrupp ootab 
taotlusi just selliste inimeste 
äramärkimiseks ja tänami-
seks.

Taotluste esitamisel palu-
me lisada lühike selgitus, miks 
peate vajalikuks kandidaati 
esile tõsta. Taotlused palume 
esitada elektrooniliselt Kul-
tuurkapitali kodulehe kaudu.

Järgmine taotluste esitami-
se tähtaeg Eesti Kultuurkapi-
tali kõikidesse sihtkapitalides-
se ja ka maakondade ekspert-
gruppidele on 20. november 
2008.

Rein Suppi,
Eest Kultuurkapitali Harju 
maakonna Ekspertgrupi esimees
6118 757 
harjumaa@kulka.ee

Kultuuripärli kandidaatide esitamine 
kuni 20.11.2008
Eesti Kultuurkapital koostöös 
Harju maavalituse ja Harju-
maa omavalituste liiduga 
kuulutab välja kandidaatide 
esitamise Kultuuripärli pree-
miale.

Kultuuripärl on Eesti Kultuur-
kapitali nõukogu algatatud 
maakondlik kultuuripreemia, 
mille eesmärk on tunnustada 
ja innustada kõrgvormis loome-
inimeste erialast pühendumist 
maakondades.

Preemia kandidaadiks võib 
esitada maakonnas tegutsevaid 
loomeinimesi, mittetulundus-
ühinguid, riigi- või kohaliku oma-
valitsuse asutusi ja teisi organisat-
sioone, kellel on silmapaistvaid 
teeneid kultuurielu edendamisel 
või kes on selle aasta loomingu-
lise saavutusega rikastanud maa-
konna kultuurielu.

Kirjalikus ettepanekus peavad 
olema:
- loomingulised saavutused 

mööduval perioodil (jooks-
val aastal),

- põhitöökoht ja kehtivad sti-
pendiumid,

- kandidaadi isikuandmed 
(täpne nimi, isiku- või re-
gistrikood, aadress, kontakt-
telefon).

Kirjalikud ettepanekud saata 
Eesti Kultuurkapitali Harju 
maakonna ekspertgrupile, Roo-
sikrantsi 12, 15077 Tallinn.

L i s a i n f o r m a t s i o o n : 
Ruth Jürisalu, tel 611 8758; 
ruth.jyrisalu@mv.harju.ee

Laupäeval 13.detsembril kell 18.30  Viimsi Kooli saalis

Viimsi valla erivajadustega 
laste jõulupidu 

Külla tuleb lasteteater “Trumm “ja jõuluvana.

Oodatud on nii MTÜ Viimsi Invaühingu liikmed kui ka 
kõik teised valla erivajadustega lapsed.

MTÜ Viimsi Invaühing http://inva.viimsivald.ee ja Viimsi valla sotsiaalamet

Registreeruda hiljemalt 01.12. 2008 telefonil 525 4674 Angelika või 
e-posti aadressil inva@viimsivald.ee
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Viimsi Muuseumide 
lehenäitus

Enne: Kirovi kolhoosi peamaja 1968. aastal (Viimsi Muuseumide fotokogu).

Nüüd: Endine kolhoosi ehituskontori hoone 2008. aastal (Alar Miku foto).

KUI JÕULUAEG ON UKSE EES,
SIIS AMETIS ON JÕULUMEES.

TA NUPUTAB JA MURRAB PEAD,
KAS ON KÕIK LAPSED OLNUD HEAD.

14. DETSEMBRIL  kell 16.00 
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

Lepatriinu Teatri vahva 
muusikaline jõuluetendus

LOOMADE 
TALVELAUL

Etendus kestab 40 
minutit ja peale seda 
tuleb külla Jõuluvana!

Lastele pääse koos 
kommikotiga 100 

krooni
Etenduse pääse 

lapsevanemale 75 
krooni

Tellimusi võetakse 
vastu 11. detsembrini!

Info telefonil 60 66 838 Viimsi Huvikeskus
e-post: viimsi@huvikeskus.ee
51 03 458 Ita-Riina Pedanik

50 59 043 Kalle Erm

Kirovi kolhoos asutati nelja väikekol
hoosi ühinemisel 1950. aasta augustis 
Pringi koolimajas. Alates algusaastatest 
kuni lõpuni oli nii kolhoosi liikmeskond 
kui ka kaader pidevas kasvutempos. 
Seetõttu tuli ka ette aegu, mil ruumi
puuduse tõttu uutesse ja avaramatesse 
ruumidesse kolida oli vaja. Haabneeme 
alevikus – kolhoosi keskuses – on olnud 
kolm kolhoosijuhatuse maja ehk pea
hoonet. Neist esimene asus Haabnee

me rannaäärses osas, kunagises Kiviloo 
taluhoones (praegu Kaluri tee 13). Teine 
peamaja, mis ka seekordses lehenäitu
ses, asus Rohuneeme tee ääres (praegu 
Rohuneeme tee 12).

Kolmas peamaja ehk rahvakee
li Pentagon ehitati väikseks jäänud 
peamaja taha heinamaadele (praegu 
Kaluri tee 5). Rohuneeme tee äärses 
kolhoosi peakontoris resideeriti 1960. 

aastatel. Majas oli koosolekusaal, 
juhatuse liikmete ruumid ja administ
ratiivtöötajate kabinetid. Ent kolhoosi 
kiire arengu juures jäi hoone väikseks 
ja nii hakatigi 1971. aastal uut peamaja 
ehitama. Vanasse hoonesse jäi kolhoosi 
ehitusbüroo ning seda hakati rahvakeeli 
kutsuma ehituskontoriks. Tänapäeval 
tegutseb endises kolhoosi ehituskontoris 
AS Esmar Ehitus ja ehituskaupade pood 
Viisan.
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

14. oktoober 2008 nr 50

Aadresside määramine Leppneeme külas

Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Vabariigi Va-
litsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 251 
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavoliko-
gu 09. novembri 2004. a määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi 
Vallavolikogu 10. juuni 2008. a otsusega nr 51 
kehtestatud “Leppneeme küla maaüksus Lille-
mäe I” detailplaneeringu ning Optiset OÜ 24. 
septembri 2008. a esitatud avalduse aadresside 
määramise kohta. 

§ 1. Määrata Lillemäe I maaüksusest moodusta-
tavatele kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Reinu tee 118 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 2
2) Reinu tee 120 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 1
3) Reinu tee 121 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 4
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

14. oktoober 2008 nr 51
Leppneeme - Kelnase laevaliini piletihindade 
kehtestamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse” § 6 lõike 1, “Ühistrans-
pordiseaduse” § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi 
Vallavolikogu 09. oktoobri 2007. a otsuse nr 88 
“Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete 
delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldami-
seks Viimsi valla haldusalas olevate saartega” 
alusel: 

§ 1. Piletihinnad
(1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2009. a Lepp-
neeme – Kelnase laevaliini piletihinnad järgne-
valt:

ühe suuna 
maksumus

hind püsi-
elanikule

1) Reisija täispilet 150 kr 10 kr
2) Reisija sooduspilet 75 kr
3) sõiduauto 150 kr 50 kr
4) sõiduauto kerg-

haagis
100 kr 25 kr

5) sõiduk täismassiga 
üle 3500 kg, ko-
gukaalu üks tonn, 
arvestusega iga al-
gava täistonni eest

60 kr 30 kr

6) Jalgratas, ATV, 
mopeed, mootor-
ratas

25 kr 15 kr

7) Broneerimistasu 50 kr 25 kr
8) Erireis 2500 kr

§ 2. Sõidusoodustused ja -tingimused
(1) Tasuta sõidu õigus on:
1) eelkooliealisel lapsel;
2) puudega lapsel, sügava puudega 16-aastasel ja 
vanemal isikul ning nägemispuudega isikut saat-
val juhtkoeral;
3) väljaspool Pranglit üld-, kutse- ja huvialahari-
duskoolides õppival saare õpilasel õppeperioodi 
jooksul.

(2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
1) puudega lapse ja sügava puudega isiku saat-
jal;
2) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja 
kutsekooli õpilasel.
(3) Sügava puudega isikut või puudega last trans-
portivale sõidukile võimaldatakse ülevedu eelis-
järjekorras. 
(4) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse: 
1) üldharidus-, huviala- ning kutsekoolide õpila-
sed õpilaspiletiga; 
2) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul 
– vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsuse ja isikut 
tõendava dokumendiga; 
3) puudega lapsel - vaegurluse ekspertiisi komis-
joni otsusega koos sünnitunnistuse või õpilaspi-
leti esitamisega. 
(5) Sõidusoodustus kehtib Prangli saare püsiela-
nikule ja teda teenindavale veokile. 
(6) Viimsi Vallavalitsus koostab nimekirja jurii-
dilistest isikutest, kelle asukohaks äriregistris ja 
püsielanikest, kelle elukohaks rahvastikuregistris 
on märgitud Viimsi vald. Sõidusoodustus kehtib 
asukohajärgse liiklusregistri andmetel eelmaini-
tud isikute kasutuses või omanduses olevatele 
sõidukitele. Sõidusoodustusi antakse elanike ni-
mekirja alusel isikut tõendava dokumendi ja auto 
registreerimistunnistuse esitamisel. 

§ 3. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
(2) Tunnistada kehtetuks 04. juuni 2002. a mää-
rus nr 46.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

24. oktoober 2008 nr 52

Viimsi Keskkooli põhimääruse muutmine

Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 13.11.2007. 
a määruse nr 33 „Viimsi valla haridusasutuste 
põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeeri-
mine vallavalitsusele” § 2 ning arvestades Viimsi 
Keskkooli direktori Leelo Tiisvelt`i ettepanekut: 

§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2007. a määruse-
ga nr 69 kinnitatud “Viimsi Keskkooli põhimää-
rus” tehakse järgmised muudatused: 
1) Paragrahvi 1 lõiget 3 muudetakse ning sõnas-
tatakse järgnevalt:
„(3) Kooli liik: kool on ühe asutusena tegutsev 
põhikool ja gümnaasium. Kool töötab ka täis-
kasvanute koolitusasutusena „Täiskasvanute 
koolituse seaduse“ § 2 alusel ja annab koolituse 
läbinud isikutele välja vastava tunnistuse, kus on 
koolitatava nimi, koolituse aeg, teema ja maht 
tundides ning tunnistuse number ja väljaandmise 
kuupäev.“
2) Paragrahvi 10 lõiget 3 muudetakse ja sõnasta-
takse järgnevalt:
„Õpilaste vastuvõtu korra kinnitab vallavalit-
sus.“
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

24. oktoober 2008 nr 53

Aadresside määramine Viimsi alevikus

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud 

 

“Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallava-
litsuse 23.05.2008. a korraldusega nr 304 kehtes-
tatud “Viimsi alevik, Praaga IX maaüksus” de-
tailplaneeringu ning Elmo Noorak’u 30.09.2008. 
a esitatud aadresside määramise kohta tehtud 
avalduse alusel:

§ 1. Määrata Praaga IX maaüksusest moodustata-
vatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Astilbe tee 3 detailplaneeringujärgne krunt 
positsiooniga 2

2) Astilbe tee 5 detailplaneeringujärgne krunt 
positsiooniga 1
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja vastavalt 

Viimsi vallavolikogu 9. septembri 2008 

otsusega nr 74 Viimsi vallale kuuluvate 

ASi Viimsi Haigla aktsiate võõrandamiseks 

avaliku kirjaliku enampakkumise.

 Võõrandamisele kuulub ASi Viimsi Haigla (äriregistrikood 10116666, asukoht Kaluri tee 

5a, Haabneeme alevik, Viimsi vald) 1820 lihtaktsiat, mis moodustavad 20,5325% aktsia

kapitalist, nimiväärtusega kokku 182 000 krooni.

 ASile Fertilitas (registrikood 10391415) ja Eesti Haigekassale kuulub vastavalt 68,5921% 

ja 10,15434% ASi Viimsi Haigla aktsiatest.

 Aktsiate aktsionäri poolt võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel 

kahe kuu jooksul õigus kasutada ostueesõigust.

 Viimsi vallale kuuluvate ASi Viimsi Haigla aktsiate alghind on 6 500 000 (kuus miljonit 

viissada tuhat) krooni.

 Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda rahas ostumüügilepingu sõlmimisel.

Pakkumiste esitamise hilisem tähtaeg on 12. detsember 2008 kell 10.00. Pakkumiste ava

mise tähtaeg on 12. detsember 2008 kell 10.15. 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud „AS Viimsi Haig

la aktsiad” koos märkega „Mitte avada enne 12. detsembrit 2008 kell 10.15” aadressile 

Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, tuba 200A.

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakutavat hinda (sõnade ja numbritega);

2) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, 

elukoht ja postiaadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku 

sidevahendi numbrit ja eposti aadressi;

3) füüsilise isiku puhul koopiat isikuttõendavast dokumendist;

4) juriidilise isiku puhul äriregistri registriosa kehtivat koopiat;

5) nõusolekut aktsiate ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

6) Maksu ja Tolliameti tõendit maksuvõlgnevuste puudumise kohta;

7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul ka volikirja.

Lisainformatsiooniks pöörduda abivallavanem Jan Trei poole (tel 606 6831; jan@viimsivv.ee).
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VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  11.11.2008  
ISTUNGI ÕIGUSAKTID

11.11.2008  ISTUNGI OTSUSED

nr 88 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjo-
ni liikme valimine

nr 89 Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomis-
joni koosseisu muutmine

nr 90 Detailplaneeringu kehtestamine: Met-
sakasti küla, maaüksus Männiku

nr 91 Isikliku kasutusõiguse seadmine Mere-
ääre I kinnistul AS-ile Elion Ettevõtted

nr 92 Isikliku kasutusõiguse seadmine Nelgi 
tee 1 kinnistule

nr 93 Isikliku kasutusõiguse seadmine Sõpru-
se tee kinnistule – Fortum Elekter AS maa-
kaabelliin

11. november 2008 nr 90

Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti 
küla, maaüksus Männiku
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala ulatus on 
ca 4,2 ha ja see asub Metsakasti külas Jäätma tee 
lähedal osaliselt tiheasustusalal. Männiku maa-
üksuse detailplaneeringuga jagatakse maa-ala 
elamumaaks, rohevõrgustiku haljasmaaks, loo-
duslikuks haljasmaaks ja liiklusmaaks ning moo-
dustatakse kolm elamukrunti suurustega 1528 
m², 2250 m² ja 1200 m². Üksikelamute krundid 
on kavandatud metsalagendikule üldplaneerin-
gu kohaselt väikeelamutele reserveeritud alale. 
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplanee-
ringuga määratud maakasutuse sihtotstarve ja 
ehitusõigus on vastavuses Viimsi Vallavolikogu 
11. jaanuari 2000. a otsusega nr 1 kehtestatud 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.
Viimsi Vallavalitsuse 23. novembri 2007. a kor-
raldusega nr 768 algatati Männiku maaüksuse de-
tailplaneering ja kinnitati lähteülesanne eesmär-
giga moodustada planeeringualal kolm üksikela-
mukrunti ja määrata krundi ehitusõigus vastavalt 
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringus 
„Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määrami-
ne. Elamuehituse põhimõtted“ elamukrundi suu-
rusele, hoonete suurimale ehitusalusele pindalale 
ja hoonestuse mahtudele esitatud nõuetele. Seega 
on käesoleva otsusega kehtestatav detailpla-
neering kontseptuaalselt vastavuses piirkonna 
üldiste hoonestamise arengusuundadega.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneerin-
gu koostamise peamisteks eesmärkideks on maa-
üksuse kruntideks jaotamine, kolmele krundile 
ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone 
püstitamiseks ning teede ja tehnovõrkude lahen-
damine. Seega loob detailplaneeringu kehtes-
tamine tingimused ja aluse kolmele krundile 
juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varusta-
tud üksikelamute ning abihoonetega elupaika-
de rajamiseks.
Männiku maaüksuse detailplaneeringus on arves-
tatud Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ poolt koos-
tatud Uuesauna III, IV, Vana-Jäätma I ja Männi-
ku maaüksuste kruntimise skeemi põhimõttelise 
lahendusega. Maa-ala kruntimise skeem, mille 
peamine eesmärk oli maa-ala kruntideks jaotami-
ne, teedevõrgu kavandamine ja rohevõrgustiku 
koridori tagamine vastavalt menetlemisel olevale 
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule 
„Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, on 
kooskõlastatud kõigi käsitletud kinnistute oma-
nikega. Männiku maaüksuse detailplaneering on 
juurdepääsutee ja tehnovõrkude osas täiendavalt 

kooskõlastatud naaberkinnistu Vana- Jäätma I 
omanikuga (OÜ Kivinuka Kinnisvara). 
Detailplaneering võeti vastu vastavalt Viimsi 
valla ehitusmäärusega sätestatud korrale Viimsi 
Vallavalitsuse 01. veebruari 2008. a korralduse-
ga nr. 52 ja korraldati detailplaneeringu avalik 
väljapanek. Avalikul väljapanekul 22. veebruar 
2008. a – 07. märts 2008. a esitas Metsakasti küla 
külavanem Lembit Suits oma 05. märtsi 2008. 
a kirjalikus arvamuses ja seisukohas vastuväi-
teid planeerimislahenduse kohta, tuues peamis-
teks põhjusteks käesoleval ajal selles piirkonnas 
juurdepääsuteede ja tehnovõrkude puudumise. 
Juurdepääsuteede ja tehnovõrkude projek-
teerimiseks ning nende väljaehitamiseks ongi 
vajalik eelnevalt kehtestada käesolev detail-
planeering.
Harju maavanem teostas Männiku maaüksuse 
detailplaneeringu üle järelvalve ja oma 05. sep-
tembri 2008. a kirjas nr 2.1-13/3217 annab oma 
heakskiidu detailplaneeringule tingimusel, et 
kohalik omavalitsus sõlmib arendajate (kinnis-
tute omanike) ja vallavalitsuse vahel notariaalse 
lepingu, kus fikseeritakse tingimused juurdepää-
suteede, tehnovõrkude, samuti sadevete ärajuhti-
mise süsteemi projekteerimiseks ja väljaehitami-
seks enne planeeringu kehtestamist. Nimetatud 
notariaalne leping Viimsi Vallavalitsuse ja 
arendajate (kinnistute omanike) vahel on sõl-
mitud 02. oktoobril 2008. a.
Planeeringu koostamisel on arvestatud planee-
rimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku 
menetluse nõuetega ning lähtutud „Planeeri-
misseaduse“ §-s 9 detailplaneeringu sisule esi-
tatavatest nõuetest.
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 33, „Planeerimis-
seaduse“ § 23 lõike 6 ja § 24 lõike 3, „Viimsi 
valla ehitusmääruse“ § 2 punkti 7 ning arvestades 
eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, Viimsi Valla-
volikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Metsakasti külas 
Männiku maaüksuse detailplaneering (Viimsi 
Valla Arenduskeskus OÜ; Projekt nr 31-07), mil-
lega planeeritakse maa-alale kolm üksikelamu-
krunti suurustega 1528 m², 2250 m² ja 1200 m², 
transpordimaa krunt (1307 m²), rohevõrgustiku 
haljasmaa krunt (5978 m²) ja loodusliku haljas-
maa krunt (29850 m²) ning määratakse krundi 
ehitusõigus kolme üksikelamu ja abihoonete 
ehitamiseks, suurima lubatud hoonete ehitusalu-
se pindalaga kruntidel kuni 300 m², elamud kõr-
gusega kuni 8,5 meetrit ning määratakse trassid 
tehnovõrkude rajamiseks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

11.11.2008  ISTUNGI MÄÄRUSED

11. november 2008 nr 23

Viimsi Vallavolikogu 22.01.2008. a määruse 
nr 1 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, 
teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” 
muutmine
Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seadu-
se” § 11 lõike 1, “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse”               § 22 lõike 1 punkti 36 alu-
sel, juhindudes Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 
1996. a määrusest nr 50 “Kohaliku omavalitsuse 
ametnike ametikohtade nimetuste kehtestami-
ne”.

§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 22.01.2008. 
a määruse nr 1 “Viimsi valla ametiasutuste struk-
tuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” 
(muudetud Viimsi Vallavolikogu 19.08.2008 
määrusega nr 16) lisa 1 ning kinnitada Viimsi 
valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koos-
seis vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-
taja ning Viimsi valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis. 
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu 11.11.2008 määruse nr 23

“Viimsi Vallavolikogu 22.01.2008 määruse nr 1 

“Viimsi valla ametiasutuste struktuur, tee-
nistujate koosseis ja töö tasustamise kord” 
muutmine”

LISA 1

Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja tee-
nistujate koosseis 
§ 1. Viimsi valla ametiasutuste teenistujate koos-
seisu kinnitamine

Ametikoha nimetus 
Ameti-
kohtade 

arv

Teenistuja 
põhi-

grupp1

1. Viimsi Vallavolikogu 
Kantselei  
1.1. vallavolikogu 
kantselei juhataja 1 JA

Kokku 1  
2. Vallavalitsus  
2.1. Vallavalitsuse 
liikmed2  

vallavanem 1 JA
abivallavanem 2 JA
vallavalitsuse liige   13 JA
Kokku   33  
2.2. Vallavanema 
otsealluvuses ametnikud  

Sisekontrolör 1 VA
Kokku 1  
2.3. Vallakantselei  
vallasekretär 1 JA
õigusnõunik 1 NõA
jurist 1 VA
juhtivreferent 1 VA
referent 1 VA
personalispetsialist 1 VA
sekretär 1 NA
arhivaar 1 VA
tehnik 1 NA
insener 1 VA
vastuvõtusekretär 1 NA
bussijuht 1 AT
koristaja 1 AT
koristaja 0,5 ametikohta 0,5 AT
Kokku 13,5
2.4. Arendusamet 
arendusameti juhataja 1 JA
arendusnõunik 1 NõA
saartespetsialist 1 VA
nooremreferent 0,5 NA
Kokku 3,5
2.5. Rahandusamet
rahandusameti juhataja3 1 JA
pearaamatupidaja 1 VA
peaökonomist 1 VA
vanemraamatupidaja 1 VA
kassapidaja-raamatupidaja 1 VA
raamatupidaja 2 VA
Kokku 7
2.6. Keskkonnaamet
keskkonnaameti juhataja 1 JA
keskkonnaspetsialist-
inspektor 1 VA

Kokku 2

2.7. Maa- ja 
planeerimisamet
maa- ja planeerimisameti 
juhataja 1 JA

maakorraldaja 1 VA
nooremspetsialist 1 NA
planeeringute koordinaator 1 VA
planeerimisspetsialist 1 VA
arhitekt 1 VA
Kokku 6
2.8. Ehitusamet
ehitusameti juhataja 1 JA
ehitusjärelevalve inspektor 1 VA
arhitekt 1 VA
ehitusjärelevalve insener 1 VA
insener 1 VA
referent 1 VA
nooremspetsialist-
ehitisregistripidaja 1  

NA
Kokku 7
2.9. Kommunaal- ja 
heakorraamet
kommunaal- ja 
heakorraameti juhataja 1 JA

teedeinsener 1 VA
heakorraspetsialist 1 VA
trassiinsener 1 VA
Kokku 4
2.10. Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet
sotsiaal- ja tervishoiuameti 
juhataja 1 JA

sotsiaaltöö spetsialist 1 VA
lastekaitsespetsialist 1 VA
vallaarst 0,5 ametikohta 0,5 VA
Kokku 3,5
2.11. Noorsoo- ja 
haridusamet
noorsoo- ja haridusameti 
juhataja 1 JA
noorsoo- ja haridustöö 
koordinaator 1 VA

Kokku 2
2.12. Kultuuri- ja 
spordiamet
kultuuri- ja spordiameti 
juhataja 1 JA

kultuuritöö koordinaator 1 VA
sporditöö koordinaator 1 VA
Kokku 3

1 Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, 
vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abi-
teenistuja – AT, koosseisuväline teenistuja – KV.
2 Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur kinnita-
takse eraldi Vallavolikogu otsusega.
3 Vallavalitsuse liige on rahandusameti juhataja, 
vallavalitsuse liikmena struktuuris eraldi ameti-
kohta ei moodusta, st koguarvule täiendavat koh-
ta ei lisata.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

11. november 2008 nr 24

Viimsi valla koolide õpilaste vastuvõtmise, 
ühest koolist teise ülemineku, koolist lahku-
mise ja väljaheitmise korra kinnitamise ja 
muutmise delegeerimine vallavalitsusele

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 2 
alusel.

§ 1. Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi 
valla koolide õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist 
teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheit-
mise korra kinnitamine ja muutmine.
§ 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning Viimsi valla veebilehel. 
§ 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
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Püünsi kool 15
Püünsi kool tähistas novembri esimesel nädalal 
oma pisikest juubelit – 15. tegutsemisaastat. Sünni
päevast said erinevate ürituste käigus osa nii lap
sed, kooli töötajad, lapsevanemad kui ka külalised 
lähemalt ja kaugemalt.

6. novembri hommikul 
valmistasid kõik klassid 
koos klassijuhatajaga 

koolile sünnipäevaks küpsisetor
di. Oma tordi meisterdasid ka 
õpetajad ja lasteaialapsed.

Pärastlõunal istutasime kooli
õuele uue tamme, kellest sai väi
kevend juba 5. ja 10. kooli aasta
päeval istutatud puule. Lisaks 
kooli hümni esmaettekandele ja 
direktriss Birgit TammjõeTulbi 
sõnavõtule tervitasid koolipere 

omalt poolt ka vallavalitsuse 
esindaja Endel Lepik, endine 
koolijuht Ardi Paul ja Ants
Hembo Lindemann.

Pärast pidulikku osa õues 
toimus suur tordisöömine kooli 
võimlas. Üheteistkümnest oma
valmistatud tordist said söönuks 
nii 181 kooli õpilast, 36 lasteaia
last, 46 kooli töötajat kui ka mõ
ned külalised.

7. novembri õhtul muutus 
koolimaja võimla pidulikuks saa

liks, kus kaheosalisel kontserdil 
esinesid nii väikesed kui ka suu
red koolilapsed. Lisaks esinemis
tele oli kooliperel hea meel tänada 
üritusel tegusat hoolekogu ning 
teisi lapsevanemaid, kes ühel või 
teisel viisil kooli on toetanud. Pi
dulik õhtu lõppes väärikalt suure
joonelise ilutulestikuga.

8. novembril toimus konve
rents „Püünsi kool 15”, kus kooli 
lühikest ajalugu tutvustas õpila
ne MariLiis Maarend, oma aas
taid koolijuhtidena meenutasid 
Ardi Paul ja Greta Ammer ning 
Püünsi kooli ehitamise ajal valla
vanema ametit pidanud Ants
Hembo Lindemann.

Tähtpäeval olid kooli õnnitle
ma tulnud nii Harju maavalitsuse, 

Viimsi vallavalitsuse, teiste koolide 
ning koostööpartnerite esindajad, 
lisaks mitmed Püünsi kooliga ühel 
või teisel viisil seotud inimesed.

Lisaks üritustele sai kool tänu 
aastapäevale rikkamaks nii mõne
gi toreda lisaväärtuse võrra. Trüki
valgust nägi Püünsi kooli esimene 
almanahh ning lapsevanemad Jaa
no Vink ning Kalle Erm kinkisid 
koolile hümni. Lisaks oli aastapäe
va aegu avatud ajalootuba, kuhu 
kooliharidusega seotud materjale 
tõid lapsed ja õpetajad.

Püünsi kooli 15. aastapäev sai 
vääriliselt peetud. Vaatamata 
kooli noorusele on välja kujune
nud kindlad traditsioonid ning 
hulgaliselt sõpru ja toetajaid. 
Järgmiste juubeliteni!

Püünsi kooli sünnipäeva tähistati paljude üritustega, millest said osa lapsed, kooli töötajad, lapsevanemad ja külalised.

Kõik klassid, ka õpetajad ja lasteaialapsed, valmistasid ise tordid. Kõneleb kooli direktriss Birgit Tammjõe-Tulp.

Püünsi kooli 
hümn

Sõnad: Jaano Vink

Viis: Kalle Erm

Üks kool asub poolsaare tipus

täis suminat möödub ta päev

ja nii nagu mastis on lipud

me rõõmuga tõstame käed.

Refrään:

Oh Püünsi, me Püünsi,

sa aegu paremaid meelde meil tood.

Ole õps, koolipoiss või siis plika

elukangasse mustreid sa kood.

Maja ise ei ole just vinge

ega seestki ta paista nii luks.

Siiski igal pool tunda on hinge

Tere tulemast! avaneb uks.

Meie rahvas on lustlik, vaim virge

möödub kooliaeg kiirelt kui hetk.

Teekond olla ei saagi nii sirge

aga kindlasti seikluslik retk

Ja ükskord kui oleme läinud

ikka tagasi kisub meid meel.

Armas kool, pole kaua sind näinud

sõbrad parimad – kohtume veel!

Püünsi 
lasteaia laul

Sõnad: Liia Piirsoo

Viis: Helve Kask

Mina olen tähtsust täis,

Püünsi lasteaias käin.

Mererand ja metsaviir

vaja avastada siin.

Refään:

Tere, tere, tere ja trallallaa,

tule, tule sõber minuga.

Koos meil mõnus mängida,

joosta, laulda, tantsida.

Miks on lasteaias hea –

kaua mõtlema ei pea.

Siin teen kõike ise ma,

targaks saada tahan ka!
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Lühike ajalooülevaade
Viimsi valla rahvaarvu suurendes võttis vallavalit
sus 1990. aastal vastu otsuse ehitada Viimsi kooli
le lisaks 9klassiline kool Püünsi külla.

Püünsi põhikooli esimesteks 
õpetajateks olid Naima Kull ja 
Tiiu Tammet. Muusika ja ke
halise kasvatuse õpetajad jaga
sid end Viimsi ja Püünsi koolide 
vahel. Kui juurde arvata sekretär 
Helju Holm, siis 39liikmelisena 
Püünsi koolipere alustaski.

Kui kooli algusaastatel töö
tasid liitklassid, siis alates 1995. 
aastast õpivad kõik klassid oma
ette.

Aastaid sai Püünsi põhikool 
oma ruumidega abiks ja part
neriks olla Viimsi Püha Jaakobi 
kogudusele.

30. oktoobril 1998. aastal tä
histasid 166 õpilast, õpetajad, 
lapsevanemad ja külalised suure
jooneliselt kooli 5. aastapäeva.

18. juunil 1999. aastal lõpetas 
Püünsi kooli 1. lend üheksa õpi
lasega, klassijuhatajaks õpetaja 
Karmen Mikk (Paul).

2000. aastal algas kooliaasta 
põnevalt, sest tarkusepäeval kü

Püünsi koolile
Püünsi kool on mõnus koht,
siin ei varitse meid oht.
Koolitee on lühike,
koolimaja hubane.
Õpsid väga laheded,
lapsed vahel naljakad.
Viisteist aastat on siin tarkust jagatud,
üheski tunnis ei ole magatud. 
Vahel miskit jääb ka pähe,
selge see, et sellest vähe.
Mõned aastad õpin veel,
siis on algus eluteel.
Sul täna õnne soovin ma,
mu vahva koolimaja.
Nüüd viisteist aastat juba ka
on kuulda laste kaja. 
Tantsusussid sahisevad,
tahvlil kriidid krigisevad. 
Siin olen veetnud nii kurbi kui rõõmsaid hetki, 
sinuga koos olen ette võtnud huvitavaid retki. 
See kool meeldib mulle väga,
loodan, et lähen siit targana ära. 
Väiksel koolil väike juubel,
ootused on kõigil suured. 
Õpetajad, õpilased, vanemad ja vilistlased. 
Soovi häid ja palju lilli. 
Rõõmsalt hüüdmas mitu pilli. 
Palju õnne, koolimaja!

Autorid: 4. klassi õpilased Hardi Anton, 
Hannes Koppel, Gerttu Osa, Kevin 
Kahro, Lisett Marii Tartes, Ingrid 
Kruusmägi

Koolis
Meil on koolis väga lahe,
aga mõni vend saab kahe.
Minul hindeks viis ja neli,
sest et olen lahe veli. 
Aga kui mul hindeks kolm,
siis mul kohe meel on morn.

Autor: Mihkel Laanes, 2. klass

Püünsi kool
Püünsi koolis käin,
seal mul palju sõpru häid.
Sõbraks on ka, kui on vaja,
mulle armas õpetaja. 

Õpetajaks meil on Tiiu,
kes ei ole vinguviiul. 
Ta on hästi tore naine,
sõbralik ja lahke teine. 

Peale tunde pole vaja,
ära minna koolimajast. 
Laulukoorid, huviringid
koolimaja meile kingib. 
Koolimaja armas hea
juba teismelise eas.
Õnne talle soovime,
head me olla proovime.

Autor: Roosi Natali Nõgisto, 2. klass 

Püünsi kool
Ma olen koolilaps
ja kooli toob mind paps.
Püünsis on me kool
ja seal meil kasvab hool.

Seal on meil emakeel,
kus õpetust saab kirjameel.
Lõbus tund on kehaline kasvatus
ja keemia, kus juhtuda võib plahvatus.

Põnev tund on tööõpetus,
kus kell on alles lõpetus. 
Lemmiktund on vahetund,
sinna minna puudub sund.
Kui ei väsi õpetaja,
siis saab minust kooli lõpetaja.

Autor: Eva-Laura Lahtmäe, 3. klass

Lasteaia tegemistest

lastas õpetaja Ene Valkna kutsel 
kooli president Lennart Meri.

2003. aastal võttis kooli juhti
mise üle Greta Taniel (Ammer). 
Sama aasta novembri alguses tä
histati mitmesuguste üritustega 
pidulikult kooli 10. tegutsemis
aastat.

2005. aastal sai Püünsi põhi
kooli direktrissiks Birgit Tamm
jõeTulp.

2008. aasta juunis lõpetas 
Püünsi põhikooli 10. lend. Küm
ne aastaga on Püünsist põhikoo
li lõputunnistuse saanud ja ellu 
astunud 151 noort.

Alates 1. septembrist 2008 
töötab Püünsis taas tandemina 
põhikoollasteaed, kandes amet
likult nimetust Püünsi kool. 

2008/2009. õppeaastal õpib koo
lis 181 õpilast, lasteaia osas 36 
last ning personali arv on kasva
nud 46liikmeliseks.

Kooli õppekava paneb rõhku 
keeleõppele ja matemaatikale, 
lasteaias terviseedendusele. Kõi
kidele õpilastele antakse koolis 
tennise ja tantsutunde. Pärast 
tunde töötavad huviringid ja 
toimuvad üritused. Välja on 
arendatud tugiõppesüsteem ja 
pikapäevakool.

Püünsi kool püüab õpetada 
lapsed õppima ning aitab neil 
kujuneda isiksusteks, kes tule
vad hästi toime kiiresti muutu
vas ühiskonnas, austavad üld
inimlikke väärtusi ja hoiavad 
loodust.

Väike ja kodune kaherühmaline Püünsi lasteaed 
avas oma uksed koos Püünsi kooliga.

Meie lasteaias käivad 
vahvad ja mängu
lustlikud lapsed, kelle 

vanuseks on 3–7 aastat. Püünsi 
lasteaia motoks on ühtsus, sõb
ralikkus, oma kaaslastega arves
tamine ja ise hakkama saamine.

Iga laps siin lasteaias tunneb 
end koduselt ja turvaliselt. Väi
kest inimest suunatakse ja aren
datakse nii, et ta saab ja oskab 
kasutada oma isikupära ja ot
sustusvõimet, eneseväljendust, 
julgust ning fantaasiat.

Kindlasti on Püünsi lasteaed 
koht, kuhu laps tuleb ennekõi
ke mängima, maailma avasta
ma ja mõistma. Seda kõike on 
tore teha läbi mängu. Mängides 
õpime asju märkama, mõistma, 
kuulama, katsuma ja katsetama. 
Otsime koos küsimustele vastu
seid ning püüame mõista meid 
ümbritseva maailma imesid.

Meie lasteaias on välja ku
junenud oma kindlad tradit

sioonid, mis on paljuski seotud 
rahvakalendri tähtpäevadega. 
Tähtsal kohal on ka tervist 
edendav õpetus, käeline tege
vus, kuulaminekõnelemine, 
matemaatika, muusika ja liiku
mistunnid. Kõike seda teeme 
loovalt ja mänguliselt.

Oma lasteaiaaastat alustame 
tarkusepäevaga. Sügisel on meie 
lasteaia ja sügise sünnipäev. 
Kindlasti toimuvad meil vahvad 
sügis ja kevadmatkad mõnda 
põnevasse paika, nii kodukanti 
kui ka kaugemale. Toredad on 
kadri ja mardipäevad, sõbrapäe
vad koos sõpradega. Me ei unus
ta ka kunagi oma emmesidissi
sid tänamast ja tavaliselt teeme 
seda emade ja isadepäeval.

Talvel käivad meid piilumas 
päkapikud ning oleme ka ise 
päkapikkudeks: meisterdame 
üllatusi nii koju kui ka jõululaa
dale. Headele lastele tuleb tava
liselt külla ka jõuluvana.

Meile meeldib käia muuseu
mis ja teatris ning armastame ka 
ise teatrit teha. Vahva on mat
kata nii jalgsi kui ka jalgrattaga 
metsa ja mere äärde. Matkadel 
saab pidada piknikku, kuulata 
ja vaadata loodust, maalida ning 
joonistada loodusvärvidega.

Kevaditi saadame kevadpeol 
kooliteele oma suured sõbrad, 

kes enamikus jätkavad oma 
tarkuseteekonda samas majas – 
Püünsi koolis.

Tore on Püünsi lasteaias käia. 
Oled suur või väike – avastamis 
ja mängulusti jagub siin kõigile.

Maie Vartla ja 
Kristi Leppmets
lasteaiaõpetajad

Sügise sünnipäeva tähistamine lasteaias.

Püünsi kooli traditsioonid

Tähtsaks peeti, et kool 
oleks õpilastele kodu lä
hedal ning klassid väike

sed ja lapsesõbralikud. Asukoht 
valiti kriteeriumi järgi, et lastel 
oleks rahulik õppida ja ühtlasi 
loodusega sinasõbraks saada. 
Ehitamine toimus küllaltki ras
ketes tingimustes, põhimõtte
liselt soos, ning ehituse tarbeks 
kuivendati maad. 1992. aastal 
pandi koolile pidulikult nurgaki
vi. Nii maja kui ka sisekujundu
se autor oli Maarja Nummert.

Harjumaa Viimsi valla ajaloo
kroonikasse kirjutati 1. septem
ber 1993 kui Püünsi põhikooli, 
täpsemalt kui uue haridus, kul
tuuri ja spordikeskuse avamise 
päev.

Kooliesisel sinimustvalge lipu 
all alanud 1. septembri tsere
moonial oli uut maja pühitse
mas ning kooli ja vallarahvale 
õnnistust palumas Viimsiga 
püsisidemetes oleva Jaani kogu
duse õpetaja Toomas Paul. Lindi 
läbilõikamise au andis vallava
nem AntsHembo Lindemann 
sotsiaalminister Marju Lauristi
nile, maavanem Mati Zernandi
le ja Wiklari peadirektorile Priit 
Välbale.

Kooli algusaastatel oli Püünsis 
õpilasi vähe, seetõttu asuti tööle 
liitklasside põhimõttel, kus 1. ja 
3. klassi ning 2. ja 4. klassi lap
sed õppisid ühes klassiruumis. 
Kokku oli 1993. aastal õpilasi 
35. Lapsi andsid vastsele kooli
le peaasjalikult Püünsi, Pringi ja 
Rohuneeme küla.

Püünsi põhikooli direktoriks 
tuli Viimsi keskkoolil loovutada 
oma noor kunsti ja tööõpetuse 
õpetaja Ardi Paul, kes oli õpetaja 
ka kohalikus lastekunstikoolis. 

2002. a president Lennart 
Meri külastab kooli.

1992. a vallavanem Ants-Hembo Lindemann paneb koolile 
nurgakivi.
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Perepäevad
Püünsi kooli traditsioonid

Püünsi põhikool on väike ning väärtustab lap
si ja peret, seetõttu on traditsiooniks saanud, 
et peale pidulike kontsertide ja tähtpäevade 
korraldame kaks korda aastas ka lõbusaid 
ülekoolilisi perepäevi. Üks selline päev on no
vembris, millega tähistame isadepäeva, teine 
aprillis, mis pühendatud jüripäevale.

Isadepäeva tähistamine 
algab isade poolt tundi
de andmisega. Mõnikord 

ei saa isad tulla ja saadavad 
enda asemel hoopis emad, 
aga sellest ei ole loomulikult 
midagi! Mõni isa on meil 
tunde käinud andmas juba 
aastast aastasse, teine teeb 
vaid ühe katsetuse elus.

Lapsed on osa saanud sel
listest põnevatest tundidest 
nagu lennundus ja meedia, 
mõni on aga valinud õpeta
ja elukutse proovimiseks ka 
tunniplaanis oleva matemaa
tika, kunsti või keeletunni. 
Õpilased on isade tundidest 
loomulikult kõik väga elevil, 
eriti rõõmsad ja uhked on 
„õpetaja” lapsed ja huvitav 
on ka aineõpetajal.

Õhtul toimub suurejoo
neline perepäev, kus on ko
hal suured ja väikesed, alates 
vanaisast ja lõpetades süle

lastega. Avatud on õpilastöö
de näitus, töötoad ja kohvik, 
üles saab astuda vabalaval. 
Töötubasid veavad aineõpe
tajad ning lastel ja vanema
tel on võimalik teadmised ja 
oskused proovile panna näi
teks nuputamises, keeltes, 
meisterdamises ja kehalises 
kasvatuses.

Kohvik ei ole aga lihtsalt 
kohvik, vaid kõik tordid ja 
koogid, mis seal müügiks, on 
laste endi tehtud ning eelne
valt ka tordivõistlusel osale
nud. Müügist saadud tulu 
läheb aga heategevuslikuks 
otstarbeks: paar viimast 
aastat on Tallinna loomade 
hoiupaiga asukad saanud 
juurde mitmeid jalutusrih
mu ja mänguasju.

Kevadine perepäev toimub 
õues ning on vastavalt ilmas
tikuoludele olnud nii 20 kui 
ka 120 osalejaga. Kõigepealt 

oleme natuke võimelnud 
ning teinud mõned mängud 
ja võistlused, seejärel aga is
tutanud puu. Ühel aastal oli 
selleks kuusk, mis aastate 
ja aastakümnete möödudes 
saab meie kooli igaaastaseks 
kasvavaks jõulupuuks. Veel 
oleme istutanud lehise ja 
kastani, mis on väärt näitva
hendid loodusõpetuse tundi
deks.

Pärast puu istutamist ja 
hämaruse saabumist läheme 
aga lastega kõige rohkem ele
vust tekitavale tõrvikutega 
rongkäigule ümber küla:  ikka 
mere äärt pidi, mööda kitsaid 
tänavaid ja tagasi kooli juur
de. Ja kuigi õhtul rongkäigult 
naastes on ilm olnud päris 
külm, ei ole mõned lapsed 
raatsinud koju minna ja istu
nud kooli ees maasse torga
tud põlevate tõrvikute valgel 
kuni nende kustumiseni.

Perepäevad on toredad 
kooli ja kodu liitjad ning 
annavad võimaluse lastel ja 
vanematel midagi põnevat 
üheskoos teha ja korda saa
ta.

Tiina Karu
huvijuht

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Püünsi kooli traditsioonid

Kooli traditsioonide hulka kuulub kindlas
ti ka Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine 
veebruaris.

Ehkki Eesti vabariik tähis
tab sel aastal juba oma 
90. sünnipäeva, ei ole 

need aastad olnud kerged ja 
täidetud eesti rahva jaoks vaid 
rõõmu ja kordaminekutega. 
Sellesse aega on mahtunud ka 

palju kurba ja traagilist, mis on 
samas õpetanud enam hinda
ma kätte võidetud vabadust.

Õpilased, kellest enamik on 
sündinud vabas Eestis, ei oska 
sageli ettegi kujutada, milline 
on olnud Eesti vabariigi tee 90. 

Euroopa päevale 
pühendatud konverents

Püünsi kooli traditsioonid

Üks noorim traditsioon meie koolis on tähis
tada igal aastal 9. mail Euroopa päeva õpilas
konverentsiga Euroopa Liidu teemadel.

sünnipäevani. Aga kes minevik
ku ei mäleta, elab tulevikuta.

Seepärast on veebruar alati 
meie koolis kantud eestimeel
susest ja keelsusest ning Ees
tit kui meie kodumaad puudu
tavad üritused kulmineeruvad 
piduliku aktusega 24. veebrua
rile eelneval koolipäeval.

Sellel päeval on kool erili
selt pidulik: avatud on kodu ja 

kodumaad puudutav näitus, 
lehvivad Eesti lipud, õpilased 
on pidupäevale kohaselt riides. 
Samuti toimub veebruaris tra
ditsiooniline Eesti vabariigile 
pühendatud kõnevõistlus, 
mille võitnud töö pidulikul 
aktusel ka ette kantakse.

Aktusel osalevad kõik õpi
lased ja õpetajad ning alati on 
kohal ka külaline, kes räägib 

Eesti vabariigi minevikust, 
olevikust ja tulevikust. Koo
li on külastanud sel tähtsal 
päeval rahvastikuminister 
Toivo Asmer, Viimsi vallava
nem Urmas Arumäe, Viimsi 
vallavolikogu liige MariAnn 
Kelam, Eesti sõjamuuseumi, 
kindral Laidoneri muuseumi 
töötaja Leho Lõhmus jpt to
redad ja põnevad inimesed, 

kes on jaganud oma Eestiga 
seotud mälestusi ja mõtteid. 
Oleme neile kõigile väga tä
nulikud ning loodame, et ka 
järgnevatel aastatel kuule
vad nii väiksed kui ka suured 
Püünsi kooli õpilased huvita
vaid lugusid Eestist.

Birgit Tammjõe-Tulp
direktor

Jüriööjooksu start tänavu kevadel.

Esimesel korral (aastal 
2007) kandis konve
rents alapealkirja „Tee 

Euroopa ühtsuse poole” ja 
ettekanded olid põhiliselt 
Euroopa Liidu ajaloo teema
del. Ettekannetega esinesid 
nii oma kooli õpilased kui 
ka külalised Loo keskkoo
list, Viimsi koolist ja Tallina 
K. Pätsi vabaõhukoolist. Igal 
konverentsil on olnud ka üks 
külalisesineja, kes oma töös 
puutub kokku Euroopa tee
madega.

Esimesel konverentsil oli 
külaliseks Toivo Klaar, kes 
esindas Euroopa Komisjoni 
Eesti esindust. Avakonve
rentsi juhiks oli sel ajal 9. 

klassis õppiv KarinLiis Laht
mäe.

2008. aastal kandis kon
verents alapealkirja „Eu
roopa Liidu laienemine 
2004–2007” ning oli kasva
nud juba maakondlikuks 
ürituseks. Konverents algas 
Euroopa Liidu ja Eesti va
bariigi hümni ettekandmi
sega, millega said suurepä
raselt hakkama meie oma 
kooli õpilased KarlJoosep 
Pihel, Kristin Nugis ja Mer
liin Grauberg. Seejärel tegid 
lühikese sissejuhatuse päe
va moderaatorid Maarius 
Kuuskmäe ja Robin Veski.

2008. aastal oli osavõt
vaid koole juba rohkem kui 
eelmisel aastal. Ettekandeid 

esitasid Saku gümnaasiumi, 
Loo keskkooli, Vaida põhi
kooli ja Püünsi põhikooli õpi
lased ning publiku seast võis 
leida ka Viimsi kooli õpilasi. 
Seekordne külalisesineja oli 
riigikogu Euroopa Liidu asja
de komisjoni esimees Marko 
Mihkelson, kes rääkis Euroo
pa Liidu kasulikkusest Eestile 
ning tutvustas uut Lissaboni 
lepingut.

Külalistele ja osavõtjatele 
on Euroopa konverents jät
nud hea mulje ning enamik 
osalejaid on lubanud kindlas
ti ka järgmistel aastatel meid 
külastada ja ettekannetega 
rõõmustada.

Veronika Uussaar

ajalooõpetaja

Kodutütred ja 
noorkotkad Püünsis

Püünsi kooli traditsioonid

Traditsiooniliste ülemaaliste ürituste (spordi
võistlused, käsitöönäitused, laagrid jne) kõr
val toimub kodutütarde ja noorkotkaste töö 
ka rühmades, kus tutvutakse ajalooga, tehak
se sporti, matkatakse, orienteerutakse jne.

Kodutütarde organi
satsiooni kuuluvad 8
18aastased naissoost 

kodanikud ja organisatsiooni 
juhid. Noorte kotkaste liik
med on 818 aastased aktiiv
sed, elurõõmsad, sõbralikud 
ning õpihimulised poisid.

Esimest korda tutvusid 
Püünsi põhikooli õpilased 
(tüdrukud) kodutütarde orga
nisatsiooniga ja poisid noor
kotkaste organisatsiooniga 1. 
oktoobril 2002. aastal, kui KT 
organisatsiooni peavanem An
gelika Naris tutvustas noortele 
kodutütarde ja noorkotkaste 
tegevust. 9. detsembril 2002. 
aastal pidulikul koondusel toi
mus noorte vastuvõtmine KT 
ridadesse. Samal ajal toimus 
ka noorkotkaste vastuvõtt NK 
ridadesse.

Juba detsembrikuus kor
raldati koos noorkotkastega 
talvelaager Tammneemes, 
ööbimisega metsas sissitelki
des. Noortele kodutütardele 
Meeri Kuulile, Mairi Lembi
nenile, Kristine Kutserile ja 
Annika Vaherile oli see esma
ne kogemus – tuli ju pakase
lise ilmaga lõkkel toitu keeta, 
pottepanne pesta, öösel tel
kides ahjusid kütta. 

Esimesed Püünsi kodutüt
red ja noorkotkad on tänaseks 
edukalt lõpetanud keskkooli ja 
õpivad edasi kõrgkoolis. 2006. 
aasta kevadel lõpetasid väga 
edukalt põhikooli nooremad 
kodutütred: tubli laskur ja 
orienteeruja Meeri Lembinen, 
tubli kabetaja ja orienteeruja 
Tiina Veskioja, tubli orientee
ruja Birgitta Tõnne, saksofo

nist ja orienteeruja Karoliy
na Pekkenen ja pianist Heili 
Randmaa.

Seljataha on jäänud kolm 
aastat edukaid osavõtte mit
metest orienteerumis ja spor
divõistlustest laagrites Prangli 
saarel, Saaremaal, Kaius, Juu
rus, Leedus, Poolas. Põnevaid 
laagreid on toimunud ka Pa
lukülas, Tammneemes, Rohu
neemes, Kloogal ja Keavas.

19. jaanuaril 2007. aas
tal kodutütarde aastapäeval 
täienesid meie read üheksa 
noore kodutütre võrra. Meie 
viimase aja suuremateks saa
vutusteks on noortevahetus
projekti „Sõbrad külas” (Poola 
noored Eestis 6.–13. augustil 
2008) koostamine ja esitami
ne rahastamiseks Euroopa 
Noored Eesti Büroole.

Ees on veel palju huvitavat 
ja põnevat. Täname Viimsi val
lavalitsust, kes aitas kaas tore
date laagrite korraldamisele.

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht
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Loodusainete nädal
Oktoobri teises pooles on Püünsi koolis saa
nud tavaks pühendada nädal loodusainetega 
seotud teadmistele.

Nädala jooksul toi
muvad matemaati
ka ja loodusainete

ga seotud traditsioonilised 
võistlused, olümpiaadid ja 
viktoriinid, mõned neist 
ka enne ainenädalat. Igal 
aastal oleme üritanud sisse 
tuua midagi uudset ja huvi
tavat, et lastel põnevus ära 
ei kaoks.
• Fotokonkurss teemal „Põ

nev loodus”. Konkursile 
on oodatud fotod nii õpi
lastelt, õpetajatelt kui ka 
lastevanematelt.

• Viktoriinid mitmesugustel 
teemadel

• Õppekäigud
• Loogikamängud
• Ruumiliste kujundite päe

vad

• Keemiakatsete demonst
reerimised

• „Nuputa” viktoriinid
• Loomapäev, mis on väga 

populaarne: õpilased või
vad kaasa tuua oma lem
miklooma.

• Väljasõidud Looduse Om
nibussiga 

• Külaskäigud loodusmuu
seumi

• Külalised, kes on tutvus
tanud põnevaid füüsika
seadusi

• Õuesõppe päevad jpt tore
dad ettevõtmised. Reaalai
nete nädal lõpeb tavaliselt 
külalisega, kes tutvustab 
lastele looduse saladusi.

Kaili Kattai
matemaatikaõpetaja Lapsed tunnis koos oma lemmikloomadega.

Püünsi kooli traditsioonid

Vene keele nädal
Viimase viie aasta jooksul on igal kevadel kor
raldatud meie koolis vene keele nädalat. Algas 
kõik laulukonkursist, mis oma olemuselt tek
kis stiihiliselt. 2002. aastal otsisin viise, kuidas 
lihtsustada õpilastel venekeelse grammatika 
meeldejätmist, mis pole tõepoolest kerge. 

Püüdsin leida luuletusi, 
mis sobiksid ideaalselt 
õpitava teema gram

matika ja sõnavara juurde 
ning mis sisaldaksid püsivaid 
fraseoloogilisi väljendeid jne. 
Leidsin aga mitte luuletused, 
vaid laulud. Entusiasm, mil
lega õpilased laule õppisid, 
inspireeris mind otsinguteks 
ka teiste klasside jaoks. Hil
jem otsustati, et meie õpitud 
laule võiks esitada ka pub
likule ja žüriile. Nii leidiski 
aset esimene laulukonkurss. 
Esimest korda valisid võitjad 
välja vaatajad, nüüd žürii 
õpetajatest.

Vene keele nädala raames 
on saanud traditsiooniks ka 
viktoriin „Mida teame Vene
maast?”, mis toimub 6.–9. 
klassidele. Kindlasti esine
vad meile ka igal aastal vene 
rahvakunstikollekti ivid. 
Näiteks on meil külas olnud 
teatristuudio Irina Toomin
gase juhendamisel, kes esitas 
meile poeetilisi näitemänge 
Fjodor Tjutševi ja Aleksander 
Bloki luuletuste järgi. 2007. 
aastal esinesid tantsuteater 
Rada ja vene rahvamuusika 
ansamblid Tallinna Lasna
mäe gümnaasiumist.

Sellel aastal võõrustasi
me kuulsat tantsukollektiivi 
Visnavi ja vokaalansamblit 
Knopotški.

Viimastel aastatel on saa
nud tavaks, et 9. klass esitab 
näidendi vene keeles, aga 8. 
klass esineb väikeste stseeni
dega koolielust. Nii omanda

vad õpilased grammatikat ja 
sõnavara, sest neil on vaja sel
geks õppida mitte ainult oma 
osa, vaid ka partneri sõnad.

2007/2008. õppeaastal ot
sustati, et mõlemad 9. klas
si rühmad esitavad stseene 
filmist „Moskva pisaraid ei 
usu”. Vaatajad valisid välja 
ka parimaid osatäitjaid. Nen
deks said Kristiine Järvan ja 
AriMatti Mustonen 9. klas
sist ning Kristel Leppmets, 
Viktor Veertee ja Kadri Kukk 
8. klassist.

Eelmisel aastal mängi
ti suure eduga näitemängu 
„Kolm sõpra Prostokvaši
nost”, mida me esitasime ka 
Tallinna Linnamäe lütseumi 
õpilastele. Eriti meeldiv oli 
see, et vene rahvusest õpila
sed hindasid meie tööd väga 
kõrgelt, teades hästi, kui 
raske nende eesti eakaaslas
tel oli võõrkeelset näidendit 
mängida ning kui palju nad 
pingutasid.

Igal vene keele nädalal 
ilmub kindlasti ka midagi 
uut. Need on õpilaste enda 
tehtud asjad: näiteks esitlu
sed Moskvast ja Peterburist, 
köitvad ülevaated suurema
test muuseumidest, Vene
maa loodusest, stendid spor
dist, muusikast. Aga ka kino
külastused, ekskursioonid 
Tallinnas, et külastada kohti, 
mis on seotud vene kultuuri 
ja ajalooga.

Ilana Veltbach
vene keele õpetaja

Püünsi kooli traditsioonid

Ja lisaks sellele…
Nostalgiliselt aastate taha tagasi vaadates 
meenuvad kord kuus toimunud küünlavalged 
kohvikklubi õhtud. Esinejateks olid kutsutud 
tuntudteatud kultuuriinimesed ja külaliseks 
ümberkaudsed elanikud. Küpsetajateks, ku
jundajateks ja koristajateks olid meie oma 
õpetajad.

Sügisnäituse tarbeks 
tuuakse kooli kaasa 
kõikvõimalikke sügis

ande: lillekimpe, kõrvitsaid, 
erilise kujuga porgandeid 
ja kartuleid, marju, seeni, 
samblaid ning põnevalt sea
tud kompositsioone ja palju 

muud põnevat. Kõige sel
le kohale toimetamisel on 
olnud tänuväärt abilisteks 
lapsevanemad. Hiljem mär
gitakse ära huvitavamad loo
duseannid ja inimkäe kujun
datud seaded.

Püünsi kooli traditsioonid

Ja kõige tähtsam: õpetaja 
Hele Pomerantsi saabumi
sega Püünsi kooli sai alguse 
väga pikk ja ilus traditsioon – 
tantsimine.

Tantsuga alustatakse juba 
1. klassis ning tantsitakse 
kuni kooli lõpuni. 9. klass 
saab vabariigi aastapäeval 
tantsides kätte lõpusõrmu
sed ja see kaunis tava kulmi
neerub põhikooli lõpuaktusel 
hüvastijätutantsuga.

Meie kooli tantsijad on 
esinenud maakondlikel ja 
vabariiklikel tantsupidudel, 
mille ülevaatustel on rühmad 

teeninud alati ka kõrgeid ka
tegooriaid. Hele Pomerants 
on öelnud, et tantsupidudel 
osalemine pole primaarne, 
aga kui võimalik, proovime 
ja osaleme alati.

Osa on võetud ka mitme
test tantsupäevadest Harju
maal ja kaugemalgi. Meeldi
vaks vahelduseks on tantsu
laagrid Eestimaa erinevates 
paikades ning loomulikult 
ei möödu ükski kontsert või 
aktus ilma ilusa tantsuta.

Ilse Lobjakas
kauaaegne õpetaja

Püünsi kool 2007. a noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus.
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Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

21.11.–05.12.2008 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 
18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, Külaniidu 
maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 
0,65 ha ja piirneb Rohuneeme sadama põhjamuuli maaük
susega, Külaniidu tee 3, Külaniidu tee 5 /KülaniiduII, Küla
niidu tee 6 /KülaniiduI, Sadama tee 6, 10 12 kinnistutega. 
Planeeringu eesmärgiks on maaala kruntideks jaotamine, 
krundipiiride korrigeerimine ja ehitusõiguse määramine kuni 
kahe üksikelamu ehitamiseks. Elamute suurim lubatud kõr
gus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pind
ala on 850 m² , moodustatavate kruntide suurused on 1237 
ja 4764 m².

Arheoloogiamälestistest Viimsi mail
2008. a arheoloog Mauri Kiudsoo koostatud materjal 
„Viimsi esiajalugu”. Siinkohal refereering materjalist.

Kuigi varaseim meieni jõudnud teade Viimsi muinasajast 
pärineb juba 19. sajandi keskpaigast, pole vald võrreldes 
Harjumaa muude osadega eriti rikas oma arheoloogiamäles
tiste hulga poolest. Viimsi valla territooriumile jäävad üksnes 
kolm muinsuskaitse kultuurimälestiste riiklikusse registrisse 
kantud mälestist: asulakoht Idaotsa külas Prangli saarel (reg 
nr 18989), kivilabürint Äksi saarel (reg nr 18990) ja noorema 
eelrooma rauaaja asulakoht Pärnamäe külas (reg nr 27861).

Kuigi näiteks Viimsi aluspõhjaliselt kõrgendikult ehk nn saar
lavalt on varemalt avastatud päris mitu arheoloogilist objekti, 
on nad järgnevate aastate (aastakümnete) jooksul kas osali
selt või täielikult lõhutud, sest neid pole millegipärast kantud 
„õigel ajal” riiklikkusse kultuurimälestiste registrisse. Seetõttu 
on meil ka kaunis keeruline tulemuslikult rekonstrueerida 
Viimsi poolsaare muinasaegset asustusvõrku ja eluolu.

Riigi Muinsuskaitseamet on 
hiljuti välja andnud infovol-
diku, mis käsitleb Eesti maa-
piirkondades asuvaid arheo-
loogiamälestisi.

Voldikut jagatakse muististe 
omanikele ja kohalikele oma-
valitsustele. Selle eesmärk on 
tõsta teadlikkust arheoloogia-
mälestiste olemusest ning nen-
de varitsevatest ohtudest, mida 
on kindlasti vaja ka Viimsi ela-
nikel teada.

Siinkohal toome teieni re-
fereeringu Muinsuskaitseame-
ti Harjumaa vaneminspektor 
(arheoloogia) Ulla Kadaka-
se koostatud infomaterjalist, 
et teavitada Viimsi elanikke 
sellest temaatikast laiemalt. 
Kogu infovoldiku materjal on 
PDF-formaadis kättesaadav 
Muinsuskaitseameti kodulehel 
(www.muinas.ee – kultuuripä-
rand – arheoloogiline kultuuri-
pärand).

Allpool on välja toodud 
peamised kohaliku omavalit-
suse ja Muinsuskaitseameti 
tegevused ja põhimõtted, mil-
le täitmise korral peaks olema 
tagatud arheoloogiapärandi kui 
meie kõigi ühise vara parem 
säilimine.

1. Mälestiste üle 
arvestuse pidamine
Muinsuskaitseseaduse §-st 9 
lähtuvalt peavad kohalikud 
omavalitsused pidama arves-
tust oma maa-alal asuvate mä-
lestiste üle ning planeerimisel 
arvestama mälestistel ja kaitse-
vööndis muinsuskaitseseadu-
sest tulenevate kitsendustega. 
Oma valla kultuurimälestiste 
üle arvestuse pidamisel on või-
malik kõigil kasutada kultuu-
rimälestiste riiklikku registrit 
(http://register.muinas.ee), mis 
on ristkasutuses Maa-ameti 
kaardirakendusega internetis. 
Kaardi kultuurimälestiste kihil 
on nähtav mälestiste asukoht.

Viimsi vallas on kaks asula-
kohta ja üks kivilabürint (kok-
ku kolm arheoloogiamälestist).

Mälestis nr 18989, asula-
koht Prangli saarel, Kelnase 
ja Idaotsa küla territooriumil, 
mälestis nr 18989, kivilabürint, 
Aksi saarel Idaotsa külas ning 
mälestis nr 2761, asulakoht 
Viimsi poolsaarel Pärnamäe 
külas

Suurem osa arheoloogiamä-
lestistest, nt asulakohad, kal-
mistud ja kalmed, pühapaigad 

jne, hõlmavad suuremat ala 
kui sinine tähis kaardil, ja ka 
teiste – kultuse- ja ohvrikivi-
de, -puude ja -allikate – puhul 
tuleb arvestada kultuurkihi ole-
masoluga vastavate mälestiste 
vahetus ümbruses. Asulakohta-
de piirid (väliskontuur) on kan-
tud Maa-ameti kaardile, kuid 
teiste muistiseliikide puhul on 
piiride kaardile kandmise töö 
alles pooleli. Nende puhul saab 
informatsiooni küsida Muin-
suskaitseametist.

2. Avastamata 
arheoloogiapärand
Kõigi arheoloogiamälestiste pu-
hul peab arvestama asjaoluga, 
et nende lähistelt (kaitsevööndi 
alalt, aga ka kaugemalt) võib 
leida veel kohti, kus on arheo-
loogilist kultuurkihti. Piirkonda-
des, mida pole sisuliselt jõutud 
arheoloogiliselt uurida, peab aga 
kaevetöödel arvestama kultuuri-
väärtusega leidude ja/või arheo-
loogilise kultuurkihi ilmsikstule-
ku võimalusega (muinsuskaitse-
seadus § 30–33, 41).

�. Kooskõlastamine
Mälestiste inspekteerimise käi-
gus on mitmetes valdades sel-
gunud, et Muinsuskaitseameti 
kooskõlastuseta on kerkinud 
mälestistele nii maju kui ka 
rajatud trasse, või on vallava-
litsuste poolt juba väljastatud 
kaeveloaga tööd Muinsuskait-
seameti poolt seisma pandud. 
Omanike küsitlemisel on sa-
geli tulnud ilmsiks, et projek-
ti/kaeveloa kooskõlastusringi 
ei olnud Muinsuskaitseametit 
märgitud. Sellistel puhkudel on 
kaeve- ja ehitustööd tehtud ilma 
arheoloogiliste uuringuteta ja 
nõnda tekitatud Eesti ning paik-
konna enda ajaloole korvamatut 
kahju, mida paraku ükski trahv 
ei suuda enam heastada.

Eelöeldule tuginedes juhib 
Muinsuskaitseamet tungivalt 
omavalitsuse tähelepanu as-
jaolule, et nii planeeringute, 
projektide kui ka kaevelubade 
menetlemisel tuleb kooskõlas-
tusringi määramisel iga kord üle 
kontrollida, kas vastav projekt 
puudutab mälestisi või nende 
kaitsevööndeid. Kui planeerin-
gualale jääb mälestisi ja/või nen-
de kaitsevöönd, siis tuleb vastav 
planeering/projekt Muinsuskait-
seametiga kooskõlastada (muin-
suskaitseseadus §24–25).

4. Muinsuskaitseamet 
kui nõuandja

Mälestiste kaitse ei tähenda 
uute keskkondade rajamise ta-
kistamist, vaid kultuurmaastiku 
kõigi vanade kihistuste esinda-
tust ja väärtustamist uueneval 
maastikul. Seetõttu soovib 
Muinsuskaitseamet mälestiste 
säilimise ja kaitse küsimustes 
olla vallavalitsusele igakülg-
seks toeks, muinsuskaitseliste 

printsiipide tutvustajaks ning 
nõuandjaks.

�. Mälestiste 
rüüstamine

Lõpetuseks, kuid mitte vähem 
tähtsana, juhib Muinsuskait-
seamet tähelepanu asjaolule, 
et muinas- ja keskajast päri-
nevaid arheoloogiamälestisi 

ohustab lisaks teadmatusest 
tulenevatele kooskõlastama-
ta kaevetöödele ka sihikindel 
rüüstamine ja aardeotsimine. 
Muinsuskaitseamet palub nii 
omanikel, omavalitsusel kui ka 
kohalikel konstaablitel, abipo-
litseinikel, kaitseliitlastel jt jäl-
gida, et arheoloogiamälestised 
oleksid minevikupärandi suh-
tes pahatahtliku tegevuse eest 

kaitstud, ning kontrollida kõiki 
kultuurimälestistel tegutsevaid 
isikuid, kas neil on selleks 
Muinsuskaitseameti luba.

Koostanud

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri ja 

spordiameti juhataja

Artiklis mainitud Viimsi poolsaare ja selle lähiümbruse arheoloogiliste muististe ja juhuleidude leiukohad 
(joonis: Mirja Ots). 1 – Kroodi asula, 2 – Muuga kivitalb, 3 – nöörkeraamika asula ja oletatav tarandkalme, 4 
– Iru, 5 – Miiduranna venekirves, 6 – Tammneeme hiline kivikirves, 7 – Aiaotsa hiline kivikirves, 8 ja 9 – Muuga 
hilised kivikirved, 10 – „Lillupi Väikemägi”, 11 – Äigrumäe kultusekivi, 12 – Aegna kultusekivi, 13 – Viimsi I ja 
II tarandkalme, 14 – „Rootsi kuninga haud”, 15 – Viimsi eelrooma rauaaja asula, 16 – Rooma rahade peitleid, 
17 – Viimsi mõis (Uianre muinasküla).
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Meenutusi Sulmingeni külafestivalist
algus eelmises 
Viimsi Teatajas

Pärastlõuna leidis meie reisi-
seltsilised juba Blaubeurenist, 
kus on üks piirkonna kauneim 
klooster (endine benediktiin-
laste klooster). Blaubeuren, 
kus elab 12 000 inimest, on 
tuntud ka oma vaatamisväär-
suste poolest, mille hulka kuu-
lub Blautopf – sinine allikas, 
üks Saksamaa suurim. Allikas 
on 21 meetrit sügav ja toidab 
oma 2000 liitriga sekundis 
Blau jõge.

Õhtuks jõudsime Ulmi, kus 
oli äsja alguse saanud Donau-
fest, mille melust ka meie paari 
tunni vältel osa saime. Festi-
valiüritused toimusid kauni 
Doonau kallastel ning külaliste 
hulgas oli nende riikide esin-
dajaid, kelle territooriumil jõgi 
voolab.

Enne seda jalutasime Ulmi 
vanalinna maalilistel tänava-
tel. Ulmis on umbes 120 000 
elanikku ning see on praegu 
üks piirkonna tööstuskeskus 
ja ülikoolilinn. Kuigi linn hä-
vines paljuski Teises maail-
masõjas liitlaste pommitamise 
tagajärjel, taastati see osaliselt 
pärast sõda. Linna keskne vaa-
tamisväärsus on sajandite väl-
tel ehitatud kirik, mille torn on 
üks Euroopa kõrgeim (üle 160 
meetri).

Sulmingeni külafestival sai 
alguse rongkäiguga, milles 
osales enamik külarahvast ning 
üles olid rivistatud peale ini-
meste nii loomad kui ka põllu-
töömasinad. Mõeldud oli ka 
kõige pisematele: nemad sõit-
sid rongkäigus minirongiga.

Külatänav oli kaunistatud 
lillevanikute ja -seadetega ning 

säras õhtul eri värvi tuledes. 
Selleks et ühe küla peatänav 
võiks nii välja näha, tegid va-
batahtlikult tööd vist kõik ela-
nikud, ja kuuldavasti võeti sel-
leks osa ka festivalile eelnenud 
öötundidest. Inimesed nauti-
sid päeval nädalavahetust ligi 
30kraadises kuumuses sõpra-
de, tuttavate, sugulaste ja pere-
konnaga ning kahel õhtul istus 
festivali territooriumil kohati 
silmaga haaramatu inimmeri, 
kes toimuvale kaasa elas.

Maido juhtimisel ja festi-
vali organiseerijate soovil esi-
nesid meie rahvatantsijad 3–4 
tantsust koosneva etteastega 
festivalitänava eri paikades 
ning teenisid oma esinemisega 
südamliku aplausi. Viimsi tant-
sijad oli ka festivali ainukesed 
väliskülalised. Pilkupüüdvalt 
mõjusid meie tantsijate kau-
nid rahvariided, mis kutsusid 
esile huvi nii mõnegi inimese 
hulgas. Tähelepanu tantsijate 
vastu näitas seegi, et festivali 
viimasel päeval paluti tantsija-
telt veel lisaetteastet.

Pühapäeva hommik algas 
osalemisega jumalateenistusel 
Sulmingeni St Dionysiuse ki-
rikus, millele järgnes veel üks 
esinemine. Siis istus kogu rah-
vas bussi, et sõita Warthauseni 
külasse, mis tähistas oma 900. 
sünnipäeva. Seal mängis ilma-
taat meile reisi ainsa vinger-
pussi: plaanitud esinemine jäi 
vihma tõttu ära. Samas võttis 
meid väga soojalt vastu koha-
lik rahvatantsurühm, kelle lü-
hietteastest oli ka meil võima-
lik osa saada. Vaatamisrõõmu 
pakkus ka keskaegsete rüütlite 
turniir.

Esmaspäeval oli meie rei-
siseltskond juba teel Oberst-

Meie sügisene laager
Sügisesel koolivaheajal toi-
mus Viimsi päevakeskuses 
koolivaheaja laager. See ei 
olnud tavaline laager, vaid 
esimene katsetus pakkuda 
ka erivajadusega lastele te-
gevust koolivaheajaks.

Mis seal salata, emme-issi töö 
ei võimalda ju koolivaheaegu 
pidada, aga vaatamata laste va-
nusele neid päris omapäi koju 
jätta ei saa.

Esmaspäeva hommikul olid 
ärevuses nii lapsed kui ka hoid-
jad. Hommikuringis saime üks-
teisega tuttavaks: laagrilised  
Kätlin, Kevin-Martin, Rasmus, 
Rivo ja Helger, hoidjad Maimu 
ja Kaja, kes olid äsja lõpetanud 
erivajadustega laste hoidjate 
koolituse ja vastava kutsetun-
nistusegi saanud.

Päevad olid tihedad, tege-
vusi palju: tegime küpsisetorti, 
õunakooki ja maitsvaid kohu-
piimasaiakesi. Igapäevased 
olid ka pingpongivõistlused 
päevakeskuse saalis ja tasavä-
gised lauamänguturniirid.

Käik Viimsi kooli gümnas-
tikasaali kujunes laagri tipp-
sündmuseks. Mis seal kõik oli: 
batuudid, redelid, matid.... küll 

oli seal tore hullata, eriti meel-
dis lastele suur batuut.

Kolmapäeval pärast lõunat 
suundusime Viimsi noortekes-
kusesse, kus noorukese õpetaja 
juhendamisel valmisid Fimo 
voolimismassist väikesed ku-
jukesed. Hästi toredad olid 
Helgeri ja Rivo „imelooma-
kesed”. Meie külastus oli ka 
esimene arglik samm, et anda 
teada oma olemasolust noorte-
keskuses käivatele noortele.

Vaatamata ilmale olime pal-
ju õues, jalutasime mere ääres, 
mängisime jalgpalli, veetsime 
aega mänguväljakutel, kus 
proovisime järele kõikvõimali-
kud ronimispuud ja kiiged. Kui 
ära väsisime, puhkasime jalgu 
kohvikus.

Külastasime ka Energiakes-
kust, põnevust jagus sel päris 
mitmeks tunniks. Esmalt tut-
vusime teaduslaboris vedelike 
saladustega, katsete käigus näi-
dati meie vedelike omadusi ja 
katseid õhu uskumatust jõust.

Näitusel uudistasime, mil-
line võiks välja näha tuleviku 
linn. Poisid väntasid usinalt 
pedaale, et surfata internetis, 
ja panid tööle tuulegeneraato-
ri, mis on üks võimalus kesk-

konnahoidlikult elektrit toota. 
Kätlinile meeldis istuda kolme 
põrsakese majas ja tunda, kui-
das kuri hunt-ventilaator-puhur 
maja ümber lükata proovib. 
Samuti oli põnev tutvuda aas-
takümnete ja -sadade taguse 
telegraafiga. Välja oli pandud 
aparaat, mille kaudu edastati 
morset, ja samuti vanaaegseid 
telefoniaparaate.

Nii see nädal möödus. Ilmad 
olid küll sompus ja vihmased, 
kuid ometi tundusid need koo-
livaheaja laagripäevad nii päi-
kesepaistelised ja toredad.

Lõpetuseks oli pidulik koos-
viibimine, kus kõik lapsed said 
diplomid ja auhinnad.

Toreda laagri õnnestumi-
se eest täname Viimsi valda, 
Viimsi päevakeskust, Viimsi 
kooli ja Rannapere pansionaa-
ti.

Hinge jäi lootus, et ehk on 
ka kevadisel koolivaheajal või-
malik sama tore laager korral-
dada. Eks ole ju nii, et kui soov 
on suur ja ilus, läheb see alati 
täide.

MTÜ Viimsi Invaühing

Laagrilapsed mänguhoos

29. novembril kell 12–16
Viimsi huvikeskuse ruumides, Nelgi tee 1

suur 
sügislaat
Müügil:
kudumid
heegeldised
õmblustööd
keraamika
klaasimaal
puutöö
maalid, ehted
vildistatud esemed
loodustooted
aiasaadused: mesi, hoidised, seened jne
lastekaubad: riided, joped, mänguasjad
jalatsid (Soome-Eesti jalatsivabrik)
vanavara

Suures saalis kultuuriprogramm: esineb 
rahvamuusikaansambel Pirita.
Oriflame’i uudistoodete tutvustus ja 
näidismeik (pidulik!).
Töötab kohvik.
Laata juhib Raimo Aas.

dorfi poole. Enne Oberstdorfi 
tegime peatuse Austria-Saksa 
piiri ääres, et heita pilk peale 
Breitachklammile ehk Breitac-
hi mäekurule. Paar kilomeetrit 
pikk ja üsna kitsas (kohati vaid 
paar meetrit) jalgrada juhtis 
meid teiste huviliste hulgas 
edasi kahe kalju vahel, mil-
le kõrgus ulatus paiguti saja 
meetrini.

Tore külaskäik Sulminge-
nis päädis meeleoluka lõpu- 
ja tänamispeoga Wolfgang ja 
Renata Mächleri külalislahkes 
kodus, kuhu olid kutsutud ka 

kõik meid võõrustanud pered. 
Tagasihoidlikult alanud lõpu-
pidu võttis õhtu edenedes tuure 
üles ning lauluhääled ja pilli-
muusika ulatusid kindlasti kau-
gemale kui perekond Mächleri 
õhtupäikseline aed.

Koduteekond sai alguse 
teisipäeval, mis kujunes samuti 
ootamatult kogemusterohkeks. 
Nii peatusime mõneks tunniks 
Nürnbergis ja jõudsime õhtu-
poolikul imetleda Praha kau-
nist vanalinna. Järgmise päeva 
vaatamisväärsuste hulka kuu-
lus Stolowe rahvuspark, mille 

vihmast ja tuultest uhutud kal-
judest olid saanud huvitavad 
figuurid. Reisi viimane päev 
möödus lauluõpetaja Andruse 
laulu saatel.

Inglise kirjanik L. Sterne on 
oma teoses „Tundeline teekond 
läbi Prantsusmaa ja Itaalia” kir-
jutanud tundelisest rändurist, 
kes reisides mööda võõraid 
maid rändab eelkõige iseendas, 
kuid kahtlemata on sama tähtis 
roll ka kõigel sellel mängida, 
mis meid reisil ümbritseb. Ühe 
reisi teevad reisimisväärseks 

ka vahvad seltsilised ja kõige 
uue kogemine.

Kui 700 elanikuga Sulmin-
geni küla oli valmis korral-
dama nii oma kui ka ümber-
kaudsete elanike jaoks kaks 
sisutihedat festivalipäeva, siis 
võib-olla oleks siin mõtlemis-
ainest Viimsi valla kultuuri-
lembestele inimestele, sest sel-
lised üritused seovad ja loovad 
ühtekuuluvustunnet.

Kirsi Rannaste
Viimsi kooli eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja

Meie tantsijate kaunid rahvarõivad mõjusid pilkupüüdvalt ja äratasid tähelepanu.
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 Viimsi valla kultuurikalender
14. november – 7. detsember
jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner 
– Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Eesti ja külm sõda
Eesti Piirivalve fotonäitus 
„Riik algab piirist”
„Solidaarsuse” näitus. Gd-
ansk 1845–2005
Avatud: K–L 11–17, giid tel 
621 7410
Kindral Laidoneri muuseu-
mis

kuni 15. november
Kunstinäitus Valli Lember 
Bogatkina
Viimsi päevakeskuse saalis

kuni 25. november
Näitus „Aptsihhh, apt-
sihhh!!!”
Piret Mildebergi illustrat-
sioonid tuntud lasteraama-
tutele
Viimsi keskkooli raamatu-
kogus

kuni 30. november
Raamatunäitus „Vanad 
Eesti rahvakombed”
Prangli raamatukogus

kuni 1. detsember
Raamatunäitus. „Eesti Va-
bariigi juubeliaasta. Eestile 
pühendatud raamatud”
Viimsi raamatukogus 

kuni 1. detsember
Noorte fotokonkurss „Noor-
te Viimsi”
Info: www.huvikeskus.ee

14. november kell 12
Uute Viimsi valla ilmakoda-
nike vastuvõtt
Kutsetega üritus
Viimsi muusikakoolis

15.–16. november
Viimsi IV sügisturniir korv-
pallis (poisid)
Korraldab korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi keskkooli spordi-
saalis

15. november kell 21
Esineb ansambel Sulo
Jussi Õlletoas

16. november kell 9.30
Konfliktoloogia algkursus 
1/4
Harmoonikumi teetoas, 
Pargi tee 8

16. november kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Koit Lääts
Viimsi vabakoguduse 
kirikus 

16. november kell 13
Jumalateenistus armulaua-
ga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. november kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse hooldajaõpetaja 
Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri 
kirikus

18. november
Teatri ühiskülastus
Teatri Vanemuine Savoy 
ball
Väljasõit kell 10 Viimsi 
haigla parklast
Korraldab: MTÜ Viimsi Päe-
vakeskus
Teater Vanemuine

18. november kell 17

Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

19. november kell 18.30
Tervisekool: „Tervist sääs-
tev majapidamine”
Harmoonikumi Teetoas, 
Pargi tee 8

19. november kell 19
Koguduse kool. Kamina-
saalis „Uus elu Püha Vaimu 
läbi”
Juhatab Matt Edminster
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

20. november
Eakate kohtumine Lii Kar-
noga
Randvere päevakeskuses

20. november kell 19
Noorte piiblitund
Juhatab Matt Edminster
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

21. november – 15. det-
sember
Marja Matiiseni tööde näi-
tus, avamine kell 13
Päevakeskuse saalis

21. november kell 13
Mardi- ja kadrimäng eaka-
tele
Päevakeskuse saalis

21. november kell 21
Esineb Üllar Jörberg
Jussi Õlletoas

22. november kell 11–15
Digifoto töötuba II.
Viimsi noortekeskuses

23. november kell 11
Surnute-mälestuspüha 
jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

23. november kell 13
Jumalateenistus armulaua-
ga
Igavikupühapäev ehk sur-
nute-mälestuspüha
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. november kell 14.30
Surnute-mälestuspüha ju-
malateenistus armulauaga
Koguduse hooldajaõpetaja 
Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri 
kirikus

25. november kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

25. november kell 18
Kultuuriloo loengusarja VIII 
loeng: manerism
Lektor Anu Allikvee
Rannarahva muuseumis

26. november kell 18.30
Tervisekool: „Aroomid ter-
vise teenistuses”
Harmoonikumi teetoas, 
Pargi tee 8

27. november kell 19
Noorteõhtu „Tõehetk”
Arutelu juhib Astrid Raja
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

27. november kell 20
Esineb ansambel Noorkuu
Pilet 200 krooni
Viimsi Antiigi- ja Vanavara-
galerii, Mõisa tee 2

28. november kell 15
Jõelähtme rahvavaipade 
näituse „Lendav vaip ja 
kaheksakand” avamine
Rannarahva muuseumis

29. november kell 12–16
Sügislaat
Laias valikus käsitöötoo-
teid.
Korraldajad: MTÜ Viimsi 
Päevakeskus, MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus
Viimsi huvikeskuses

30. november kell 11
I advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
kell 18
Peregrupp „Suhtlemine 
abielus”
Juhib Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

30. november kell 13
Jumalateenistus armulaua-
ga
I advent ja leeripüha
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. november kell 14.30
I advendi perejumalatee-
nistus
EELK Randvere Peetri 
kirikus

30. november kell 17
Advendiaja vastuvõtmine ja 
jõulurahu väljakuulutamine
Viimsi vabaõhumuuseumis
Sellele järgneb jõulueten-
dus Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. november
Viimsi valla meistrivõistlu-
sed korvpallis (meeskon-
nad)
Korraldaja: korvpalliklubi 
Viimsi
Eelreg: tel 522 6609, 504 
8422, kkviimsi@kkviimsi.ee
Viimsi keskkooli spordi-
saalis

1. detsember
Piilupesa jõulukohvik
Lasteaias Piilupesa

1.–29. detsember
Raamatunäitus
Jõuluraamat
Viimsi raamatukogus

1.–31. detsember
Raamatunäitus „Jõulutoi-
dud”
Prangli raamatukogus

3. detsember kell 18
Leivaküpsetamise õpituba
Harmoonikumi teetoas, 
Pargi tee 8

6. detsember kell 10
Viimsi V mitmereketiturniir
Korraldajad: Viimsi vallava-
litsus, Viimsi spordihall
Viimsi spordihallis

6. detsember kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi 
koduloouurijate ringi kok-
kusaamine
Teema: mälestuste kogumi-
ne ja uurimine
Ettekandja: Jaan Tagaväli
Rannarahva muuseumis

6. detsember kell 19
Aastalõpu heategevusball
Tantsuks mängib Rock Ho-
tell 
Korraldavad: Viimsi kesk-
kool, Viimsi Lions klubi, 
MTÜ Viimsi Invaühing
Viimsi keskkoolis

7. detsember kell 11
Viimsi advendiprogrammi 
kuuluv II advendi jumala-
teenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Jõululaulude ühislaulmine, 
jõulujook ja piparkook
Viimsi vabakoguduse 
kirikus

7. detsember kell 13
Jumalateenistus armulaua-
ga. II advent
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 15
Jumalateenistus armulaua-
ga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
Rohuneeme kabelis

7. detsember kell 14.30
II advendi jumalateenistus 
armulauaga
Laulab segakoor Tuljak
EELK Randvere Peetri 
kirikus

Info: Marje Plaan, Viimsi 
valla kultuuritöö koordi-
naator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID 
SEISUGA 7. NOVEMBER 2008

 Julia Makaroval ja 
Alexey Nedochukovil 
sündis 2. oktoobril 
poeg Mihhail.

 Annika Ilvesel ja 
Margus Estnal sündis 
3. oktoobril poeg 
Sander.

 Ireene ja Oliver 
Slobodetskyl sündis 
6. oktoobril poeg 
Alexy.

 Lea Steinfeldil ja 
Priit Lopsikul sündis 

10. oktoobril tütar Mia.

 Kertu ja Indrek Koldrel 
sündis 21. oktoobril 
poeg Valter.

 Helerin Kallastul ja 
Janek Jakobsonil sündis 
28. oktoobril tütar 
Elisabeth Mirell.

 Relika Arpol ja Lauri 
Rohtojal sündis 3. 
novembril tütar Mia
Laurel.

Tere tulemast!

Kunstikursused täiskasvanutele

Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)

GEEL- JA MARMOR-
KÜÜNALDE MEISTER-
DAMISE TÖÖTUBA
Toimumisaeg: 18. november kell 
19.00–20.�0

Sisu: Hea jõulukingi idee!

Tule meisterda endale või oma sõb-
rale kingiks!

Töötoa maksumus: 120 krooni

SIIDIMAALIKURSUS
Toimumisaeg: 2�.11; 2.12; 9.12; 
1�.12 kell 19.00–20.�0

Sisu: Kasutades erinevaid siidimaali-
mise tehnikaid, valmistame siidisal-
le, -lipse, -pilte ja -rätikuid.

Kursuse maksumus: �00 krooni

Info ja eelregistreerimine:

tel ���1 �41�

e-post kristiina@krissukasitootuba.com
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LASTE
PIDŽAAMAPIDU

VIIMSI
NOORTEKESKUSES

28.NOVEMBRIL KELL 19.00. 
PIDU LÕPPEB JÄRGMISEL HOMMIKUL

KELL 10.30

MÄNGIME, KÜPSETAME JA VAATAME 
FILMI

LASTELE VANUSES 7-10 AASTAT 

OSALEMISEKS REGISTREERI END KUNI 
21.NOVEMBRINI TEL 60 66 826 VÕI 

viimsink@huvikeskus.ee

KAASA VÕTTA MAGAMISKOTT,
MAGAMISALUS JA SÕBRALIKULT HEA TUJU!

Nüüd on avatud 
Viimsis Kaluri tee 3

käsitöövahendite kauplus

PISTE
Kõik vajalik kudumiseks, 

heegeldamiseks, tikkimiseks, 
viltimiseks, ehete valmistamiseks ja 
rõivaste kaunistamiseks (litrid, pärlid 

ja swarovski kristallid).
Vajadusel teeme käsitöö sinu eest.

Kauplus avatud: 
E-R 10.00-19.00

L 11.00-17.00
Telefon: 608 4113

Asume endises Maa kaupluses.

Tee ennast isikupäraseks!

Muudame pimeda sügise küünlavalguse ja veiniga hubaseks salongiõhtuks.

Neljapäeval, 27. novembril algusega kell 20

Viimsi Antiigi- ja Vanavaragaleriis, Mõisa tee 2

NOORKUU
Piletid 200 krooni ainult eelmüügist Antiigigaleriis tööpäevadel 11–18 ja 

laupäeval 11–16. Info tel 527 3049, 505 1490.

Inkotuba nõustab
Inkotuba nõustab uriinipi-
damatusega inimesi, kor-
raldab pidamatuskoolitust 
ja müüb hooldus-põetusva-
hendeid. Oodatud on kõik 
pidamatusega inimesed, 
nende hooldajad, hoole-
kande- ja meditsiinitööta-
jad.

Uriinipidamatus on paljudele 
probleem. Teema delikaatsuse 
tõttu jääb see sageli käsitlema-
ta ja mure lahendamata.

Inkotuba pakub vastuseid 
uriinipidamatusküsimustele 
ning annab professionaalset 
abi, seda kõike tasuta. Spet-
siaalse ettevalmistuse saanud 
nõustaja tutvub teie või teie 
lähedase murega ning selgitab 
välja uriinipidamatuse raskus-
astme ja liigi. Samuti aitab ta 
valida õige mähkme või muu 

abivahendi ning annab nõu, 
kuidas neid kasutada. Uriinipi-
damatust on võimalik leeven-
dada, sooritades spetsiaalset 
tualetitreeningut ja vaagnapõh-
jalihaste võimlemisharjutusi, 
korrigeerides oma toitumus-
harjumusi jpm. Selles kõiges 
juhendab teid nõustaja, kes an-
nab vajalikud juhised ka koju 
kaasa.

Sobiva toote valimine ja 
selle paigaldamine aitavad en-
netada nahakahjustuste teket. 
Valesti paigaldatud ja ebaso-
bivate mähkmete kasutamise 
korral tekivad uriinilekked, 
mis võivad põhjustada na-
hakahjustusi. Juba tekkinud 
nahakahjustuste korral pakub 
Inkotuba sobivaid naha- ja 
haavahooldusvahendeid. Saa-
daval on ka teisi tarvilikke 
hooldusvahendeid, nagu ima-

vad aluslinad kateetrid siibrid 
jpm.

Inkotoast jagatavate tead-
miste abil ja nõustaja toel 
on teil võimalik tõsta oma 
elukvaliteeti. Inkotuba aitab 
ja annab nõu! Inkotuba asub 
Tallinnas, Hariduse 6, ko-
duleht www.inkotuba.ee, tel 
5343 9837.

Puuetega inimestel, va-
naduspensionäridel ja lastel 
alates 3. eluaastast on või-
malik osta paljusid abivahen-
deid riigipoolse soodustusega. 
Selleks tuleb esitada isikliku 
abivahendi kaart, mille saab 
kohalikust valla sotsiaalosa-
konnast. Kaasa on vaja võtta: 
arstitõend, puuet tõendav do-
kument, isikut tõendav doku-
ment.

Varajane ja täpne nahavähi diagnostika
Vähk on ühiskonnale kulukas 
haigus, mille ravi maksumus 
suureneb pidevalt. Vähktõbi 
põhjustab pikaajalist töövõi-
metust ja sageli enneaegset 
surma. Eesti vähiregistri and-
metel diagnoositakse meil 
igal aastal umbes nelisada 
uut nahavähi juhtu. Perearsti 
tasandil diagnoositakse pa-
haloomulisi nahakasvajaid 
alla 50 protsenti juhtudest.

Kõige agressiivsemaks paha-
loomuliseks nahakasvajaks on 
melanoom. Seda haigust diag-
noositakse maailmas 130 000 
juhtumit aastas ja surmaga lõ-
peb nendest 37 000.

AS Fertilitas võimaldab 
naha pahaloomuliste kasvajate 

ja eriti pigmenteerunud paha-
loomuliste kasvajate diagnosti-
kat SIA-skoopia meetodil. SIA 
on spektrofotomeetriline intra-
kutaanne analüüs. SIA-skoo-
pias kasutatav valguskiirgus on 
patsiendile ohutu, uuring kiire 
ja valutu. Uurimistulemuse 
saab kohe kätte!

Uuringuks on võimalik 
kasutada:
- mittekontaktset SIA-skoopiat, 

see uuring teostatakse kalib-
reeritud digitaalkaameraga,

- kontaktset SIA-skoopiat, kus 
käeshoitav skanner on otse-
kontaktis uuritava nahapin-
naga.
Mittekontaktset SIA-skoo-

piat kasutatakse rohkete sün-
nimärkide seireks ja muundu-

nud sünnimärkide jälgimiseks. 
Aparaat leiab ise üles ja mär-
gistab ära kahtlased kohad. Jäl-
gida saab pigmendi ja hemog-
lobiini paiknemist kumeratel 
kehaosadel ja nahavoltides 
asuvates kolletes.

Kontaktse SIA-skoobi skan-
ner asetatakse täpsema uuringu 
tegemiseks otsekontakti uuri-
tava koldega. Aparaat mõõdab 
pigment melaniini, verekom-
ponendi hemoglobiini ja kolla-
geeni seisukorda 11 millimeet-
rise läbimõõduga alal kuni 2 
millimeetri sügavuses.

Milleks SIA-skoopi 
kasutatakse?
SIA-skoop on loodud ennekõi-
ke pahaloomuliste nahakasva-
jate varajaseks avastamiseks.

Seade võimaldab tehtud pil-
te võrrelda, kõrvutada ja aseta-
da üksteise peale, mis loob hea 
võimaluse muutuste fiksee-
rimiseks ja analüüsiks. Keha 
pinnal olevaid koldeid saab 
lokaliseerida, saata ülesvõt-
teid konsulteerimiseks teistele 
SIA-skoopia spetsialistidele. 
Vajadusel on võimalik pilte ka 
paberile välja trükkida.

SIA-skoopia võimaldab 
diagnoosida ka mõningaid 
naha vähieelseid seisundeid. 
Tänapäeval viibitakse palju 
päikese käes ja solaariumis. 
Teaduslikult on tõestatud seos 
ultraviolettkiirguse ja naha pa-
haloomuliste kasvajate vahel, 
seepärast on soovitav naha sei-
sundit vahetevahel kontrollida.

SIA-skoobiga saab uurida 
nahakasvajate verevarustust, 

diagnoosida healoomulisi na-
hakasvajaid. See võimaldab 
vältida asjatute koeproovide 
võtmist.

Võimalik on jälgida haava-
de paranemist, hinnata nahapõ-
letuse astet, sest mittekontakt-
ne SIA-skoopia ei tee põleta-
tud nahale valu, võte tehakse 
kümne sentimeetri kauguselt 
nahapinnast. Kirjeldatud mee-
todiga saab hinnata ka mõnede 
nahahaiguste aktiivsust (vinn-
tõbi, ekseem jt).

Enne kosmeetiku juurde mi-
nekut tasuks SIA-skoopiliselt 
hinnata naha ealisi muutusi, 
näiteks naha hüperpigmentat-
siooni, kortse, lõtvunud nahka 
jne.

SIA-skoopia diagnostiline 
väärtus on suur. Pahaloomulis-
te pigmentkasvajate avastami-

se tõenäosus on 94% ja lame-
rakulise nahavähi puhul 95%. 
Varajases staadiumis diagnoo-
situd nahavähid on peaaegu 
täielikult ravitavad. Märgates 
oma nahal muutusi, oleks vaja 
kiiresti välja selgitada nende 
põhjused. Ära tee seda viga, et 
pöördud arsti poole alles siis, 
kui nahavähk on oma siiretega 
teistesse elutähtsatesse organi-
tesse jõudnud!

SIA-skoop on Cambridge 
ülikooli Astron Clinica millen-
niumi kingitus inimkonnale. 
SIA-skoopia on tõhus abiva-
hend paljude nahaprotsesside 
hindamisel, sest varakult avas-
tatud haiguse ravi on tulemus-
likum.

Mare Aarne
Fertilitase nahahaiguste arst

SünnipäevakuuSünnipäevakuu
Kliendikaardiga

kõik tooted

-10%

Kliendiõhtu 27 november 
alates kell 17.00

Ainult ühe õhtu eripakkumised!



1714. november 2008

 

Spordiüritustest tulemas
15. november 11.30

Harjumaa võistkondlikud meistri-

võistlused males

Tallinn,

P. Kerese nim. malemaja

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

15. november 10.00

Viimsi 4. sügisturniir korvpallis

Viimsi kooli spordisaal

16. november 9.00

Viimsi 4. sügisturniir korvpallis 

(poisid)

Korraldaja: korvpalliklubi Viimsi

17.–30. november

Harjumaa koolidevahelised meist-

rivõistlused korvpallis (6.–7. kl poi-

sid) ja rahvastepallis (kuni 3. kl)

Keila, Kehra

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

22.–23. november

Harjumaa meistrivõistlused koroo-

na paarismängudes

Kehra

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

30. november

Viimsi valla meistrivõistlused  

korvpallis (meeskonnad)

Viimsi kooli spordisaal

Korraldaja: korvpalliklubi Viimsi

NB! Võistkondade eelregistree-

rimine kkviimsi@kkviimsi.ee või 

522 6609, 504 8422 kuni 25. 

novembrini.

VIIMSI NOORTEKESKUS 
korraldab

Noorte fotokonkursi „NOORTE VIIMSI“ 

Osalemistingimused:
Osalema on oodatud kõik Viimsi noored või Viimsiga seotud noored.

Fotosid on lubatud töödelda, kuid foto peab kindlasti olema enda poolt pildistatud. Kui 

korraldajatel või žüriiliikmetel tekib küsitavus, kas fotot on töödeldud või on tegu puhtalt 

arvutiprogrammis (Photoshop, Corel jt) loodud kunstiteosega, on korraldajatel/žüriiliikmetel
õigus küsida näha originaalfotot. Kui autor ei saada originaalfotot 3 (kolme) päeva jooksul 
korraldajatele, loetakse töö ebasobilikus ja ei osale konkursil. 

Konkursi kategooriad:
Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas: 

¥ 12 aastat ja nooremad

¥ 13- kuni 17-aastased

¥ 18 aastat ja vanemad

Fotode esitamine:
¥ Fotod esitatakse digitaalselt. 

¥ Iga osavõtja võib konkursile saata kuni 3 (kolm) fotot. 

¥ Foto pikem külg peab olema vähemalt 3544 pikslit ning esitatud JPG formaadis. 

¥ Fotosid on võimalik saata kuni 1.detsembrini (kaasa arvatud)

¥ Fotod tuleb saata meiliaadressile viimsink@huvikeskus.ee või tuua andmekandjal (CD, 
DVD või USB) Viimsi Noortekeskusesse kohapeale (Nelgi tee 1, Viimsi)

¥ Lisada tuleb autori nimi ja kontaktandmed. Soovituslik on oma tööd mõne sõnaga 
iseloomustada.

Fotode kasutamine:
¥ Fotograaf annab oma nõusoleku korraldajatele kasutada fotosid oma soovide kohaselt, kui

fotosid ei kasutata ärilistel eesmärkidel. Fotode kasutamisel mainitakse ära foto autor.

¥ Konkursile esitatud fotod jäävad korraldajatele ning neil on õigus neid fotosid tasuta 
kasutada näiteks reklaamtrükistel. 

Tulemus:
¥ Fotokonkurss lõppeb parimatest töödest koostatud näituse ja parimate tööde 

autasustamisega.

¥ Töid hindab žürii 3.-12.detsembrini 2008. 

¥ Näitus avatakse ja tulemused teatatakse 22.detsembril Viimsi Noortekeskuses

Lisainfo viimsink@huvikeskus.ee

NB! Kõikidel konkursil osalejatel või fotohuvilistel noortel on võimalik osaleda foto töötoas, kus 
õpetatakse kasutama lihtsamaid töötlusprogramme ning räägitakse ka digitaalse fotoaparaadi 
kasutamisest. Töötoad toimuvad 8.ja 22.novembril Viimsi Noortekeskuses. Vaata lisa 
www.huvikeskus.ee

Viimsi VII Maastik 
toimus vihmast 
hoolimata
Selleaastane Viimsi Maastik, järjekorralt juba 
seitsmes, oli eriline mitmes mõttes. Esiteks 
oli üritus plaanitud pimedale ajale, et oleks 
huvitavam ja põnevam nii korraldajatele kui 
ka osalejatele. 

Igale osalejale anti abistava vahendina pime-
das orienteerumiseks taskulamp, õigemini küll 
küklooplamp ümber pea kinnitamiseks. Pea-
lamp hoidis käed vabad, et saaks vabalt kaarti 
jälgida ning pargis õigeid kohti otsida. Selleks 
et pimedus võistlust liiga raskeks ei teeks, toi-
mus maastikumäng Laidoneri mõisa pargis, mis 
omakorda kergendas kontrollpunktide otsimist 
ja leidmist, kuna ala oli konkreetselt piiritletud 
ning enamikule ka tuttav.

Võistkondi aga oli seekord vähem kui tavali-
selt. Ilmselt mõjutas osalemisaktiivsust ka vihm. 
Kokku võttis osa 9 võistkonda: 5 põhikooli, 2 
keskkooli ja 2 täiskasvanute vanuserühma.

Põhikooli vanuserühma järjestus 
oli järgmine:
I koht Pehmed Lambad ajaga 1:07.30 (Mari-

Liis Maarend, Mirle Lembinen, Triinu Harro, 
Mirell Nõmm, Kätliin Lember)

II koht Starter ajaga 1:18.00 (Anna-Marie 
Vara, Mariell Nõmm, Brigitta Randveer, Anu 
Valkna, Hanna Anton)

III koht Kose 2 ajaga 1:19.35 (Katrin Taniste, 
Katrina Kilk, Madis Naarits, Kerli Maasik, 
Hendrik Ojasaar)

IV koht Oru Avatud Noortekeskus ajaga 
1:20.00 (Kati Kütisaar, Anna-Liisa Uusma, 
Madis Kesküla, Ermo Jõgi, Norma-Harly 
Heinsaar)

V koht Palvere ajaga 1:35.25 (Janar Inso, Rai-
vo Tamm, Elise Looris, Sandra Loik, Mairis 
Soll)

Keskkooli vanuserühma järjestus:
I koht Kose I ajaga 0:58.25 (Rasmus Renter, 

Sten Tuisk, Valter Aro, Kaire Lusti, Kelli Tal-
ving)

II koht Viimsi kooli õpilasesindus ajaga 
1:02.10 (Tõnis Pool, Karin Kirmjõe, Merit 
Rikko, Paula Talijärv, Elle-Mari Pappel) 

Täiskasvanute vanuserühma 
järjestus:
I koht Merepiigad 2 ajaga 1:14.10 (Aino Tä-

nav, Lea Kalm, Taimi Viks, Reet Lepp, Maire 
Tuul)

II koht Merepiigad 1 ajaga 1:23.10 (Reet Va-
rik, Jana Rebane, Tiina Lorup, Kristi Kirbits, 
Piia Varik)

Täname kõiki osalejaid ja soovime õnne võitja-
tele! Kohtumiseni järgmisel aastal!

Annika Orgus
Viimsi noortekeskus
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 Müün naiste pesu. Tel 5645 6638.
 Aiad, väravad, aiamajad, terrassid. 

Tel 509 6158, www.kraugon.ee.
 Otsime emakeele koduõpetajat 4. 

klassi poisile. Elame Viimsis. He-
listada palun tel 5615 1426.

 Uuringufirma Faktum & Ariko 
pakub tööd küsitlejatele turu- ja 
arvamusuuringute tegemiseks 
Viimsi vallas. CV ja avaldus palu-
me saata aadressile Maakri 19/21, 
10145 Tallinn või e-postile ky-
sitlus@faktum-ariko.ee Täpsem 
info telefonil 668 4536.

 Liuguksed ja riidekapid teie mõõ-
tude ja soovide järgi. Koduleht 
www.nagusul.ee, tel 522 1151.

 Otsime rõõmsameelset kogemus-
tega hoidjat tööpäeviti meie 8kuu-
sele pojale Laiakülla. Tel 5349 
2618.

 Ehitus- ja remonditööd, sisevii-
mistlus. Terrassid, sauna puitosad 
jms. Tel 5664 6709.

 Lapsehoidja otsib lapsi koduhoi-
du. Info tel 516 8439.

 Venekeelne kogemustega lap-
sehoidja otsib tööd perekonnas 
Viimsi vallas, Meriväljal ja Pirital 
kaks korda nädala. Eesti ja inglise 
keele oskus suhtlustasandil, pe-
dagoogiline muusikakõrgharidus, 
lapsehoidjakoolituse tunnistus. 
Galina, tel 5345 0134.

 Perefirma müüb kuivatatud kütte-
puid 2 m² konteineris või lahtiselt. 
Kohaletoomine hinna sees. Küsi-
ge lisainfot tel 503 8134, Ivar.

 OÜ Mariram osutab raamatupi-
damisteenust väike- ja keskmise 
suurusega firmadele. Info: 526 
3631 või mariramou@hot.ee

 Teostame elektritöid. Töö kiire ja 
kvaliteetne. Helistage julgesti tel 
5396 1468.

 Müüa värsket põhku (sobib koer-
akuuti), mis on pakitud 250-liitris-
tesse kilekottidesse. Hind 100 kr 
pakk. Tel 609 0511, 5349 9081, 
5349 9087.

 Pakun tööd kogenud siseviimist-
lejale. Tel 5664 6709.

 Metalli ja prügi koristamine ning 
äravedu. Koormavedu väikekau-
bikuga. Tel 5695 7713, Aleksan-
der.

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad 
soodsad. Garantii. Tel 502 9075.

 Teostame muruniitmist, hekilõi-
kust, puude raiet ja haljastusega 
seotud töid. Tel 55 63 7666.

 Pakume tööd poleerijale. Tel 536 
09 488.

KUULUTUSED

MulD
Müüa sõelutud mulda, 
täitepinnast, liiva ja killus-
tikku. transpordivõimalus. 
tel: 509 6546

Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:
E ja K 18.30 – 21.30 950.-
T ja N 18.00 – 21.00 1000.-
R  18.00 – 21.00 1300.-
L ja P 10.00 – 13.00 1000.-
  14.00 – 17.00 1300 .-
  18.00 – 21.00 1300.-

Põnnipesa pidu saab broneerida www.pesa.ee

Põnnipesa Lastekeskuses on lastehoid.
 Info ja registreerimine: www.pesa.ee

www.laservisioon.ee
Admirali Maja, Ahtri 6A
10151 Tallinn

Tel: (372) 626 4270 

Femtolasik 
laseroperatsioonid
100-protsendilise 

tulemusega

Vaata sügist 
ilma prillideta!

626 4270

Registreeru testidele
telefoninumbril:

www.laservisioon.ee

































Säästa kuni 70% 
küttekuludelt! 

Õhksoojuspum-
pade müük ja 

paigaldus.

Hinnad ala-
tes 11750,- 

Tel 666 1355 
www.kodukliima.ee

Kaluri tee 3
VIIMSI

pannkoogid ja bruchettad
calzoned

Punane: 485 C
Must: Black
Hõbedane: Siver / cool gray 4C

A-Ilustuudio Viimsi 
Kaubanduskeskuses on 

avatud!
Pakume juuksuri-, kosmeetiku-, 

maniküüri- ja pediküüriteenust ning meiki.

 Avamise puhul meeldivad 
üllatused ja kingitused!
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Poolsaare Auto

AVATUD UUS 
AUTOTEENINDUS VIIMSIS
aadressil Miiduranna tee 46.
Tel 6054400

• AUTOREMONT

• MOOTORIREMONT

• DIAGNOSTIKA

• REHVIVAHETUS JA 
REMONT
POOLSAARE AUTO OÜ

www.poolsaare.ee

VIIMSI PILJARD
Oleme avatud: P-K 14-02 ja N-L 14-04

6 piljardilauda
1 snookerilaud
iga päev palju erinevaid pakkumisi baaris
tasuta wifi
suur parkla
võimalus toitlustamiseks
sünnipäevad
tähtpäevad
piljardi turniirid jpm

We are opened: 
From Sunday to Wednesday 2 pm to 2 am 
Thursday to Friday 2 pm to 4 am

6 billiardtables
1 snookertable
many special offers every day in the bar
free wifi
big parking lot
catering
birthdays
anniversaries
billiard competitions etc

Sõpruse tee 9, Viimsi, Hotell Athena 0 korrus
www.viimsipiljard.ee

Kontakt/Contact:6090264
viimsipiljard@.gmail.ee

Aiandi tee 19, Viimsi
tel: 623 7890

mob: 5360 9488
www.autopesula.pri.ee

vahatamine * poleerimne * salongipesu

avatud kõik päevad!

• Nüüd veel laiemas valikus 
lemmikloomatarbeid

• Kassi- ja koeratoidud firmalt 
Royal Canin ja Hau-Hau

• Linnusöögimajad, linnu-
toidud

• Jõulukaubad (küünlad, kor-
vid, keraamika, potikuused jm)

OÜ Selteret
Viimsi
Muuli tee 8
Tel 601 1727 Avatud: E–R 9–19, L 10–16

Otsime kliinilises ravimiuuringus osalema 18–64aastasi korduva 
depressiooniga inimesi, kellel esineb meeleolu alanemine, elurõõmu ja 
teotahte kadumine, kergesti väsimine, muutunud võivad olla isu ja uni.

Korduv depressioon  tähendab, et varem on depressiooni diagnoositud ja 
seekordne depressioon ei kesta üle kahe aasta, vahepeal on vähemalt paar kuud 
olnud depressioonita.

REGISTREERUMINE JA LISAINfORMATSIOON:

dr Katri Sirkel, tel 602 3038

dr Kaia Tänna, tel 602 3037

(helistada tööpäeviti 9–18)

Pirita psühhiaatriakeskus, Kloostrimetsa tee 29, Tallinn

e-post info@psyhhiaatriakeskus.ee

Tähelepanu! Tegu on teadusliku uuringuga, millega võib kaasneda oht teie tervisele.
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Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

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


