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Viimsi vee olevik ja tulevik  >>  Loe lk 4.

Harjutamine teeb meistriks!
Vaata lk 5.

Ajalooline hetk – koostöö nurgakivi.

laPsed Ja 
laPsemeelsed
Teisipäeval, 1. juulil kell 12 

toimub EELK Randvere Peetri ki-

rikus ja kell 18 EELK Viimsi Püha 

Jaakobi kirikus lasteüritus. Või-

malus mängida, võita auhindu 

ning vaadata nukuteatrit. Saame 

teada, mis juhtus Galilea järvel. 

Ürituse kestus 1,5 tundi ja see on 

tasuta. Korraldavad kohalik EELK 

kogudus ja EELK misjonikeskus.

 Tere tulemast kogu perega!

Viimsi koolis alustab igal aastal 
kooliteed vähemalt poolteistsada 
poissi-tüdrukut. Mida rohkem on 
õpilasi, seda mitmekesisem on ka 
huvideskaala ja seda enam leidub 
võimekaid, kellel on potentsiaa-
li tegeleda süvitsi mitmesuguste 
valdkondadega.

Aasta-aastalt on suurenenud 
õpilaste osavõtt olümpiaadidest 
ja teistest võistlustest, mis nõuab 
koolilt täiendavat ressurssi, et osa-
lejate jaoks lisamaterjali leida, neid 

28. mai 2008 jääb Viimsi keskkooli ajaloos tähistama märgilist 
sündmust: reaalse koostöö algust Eesti kõrgkoolidega. Vajadus sel-
lise sammu astumise järele oli olemas juba mõnda aega, põhjuseks 
soov motiveerida andekaid õpilasi ja suurendada huvi loodus- ja 
reaalainete vastu.

juhendada, innustada ja treenida. 
Kool üksi ei suuda piisavalt panus-
tada. Koostöö ülikoolidega võimal-
dab leida professionaalseid juhen-
dajaid ja kasutada heal tasemel teh-
nilist baasi. Viimsi kool näeb selles 
koostöös eelkõige soodsat pinnast 
reaal- ja loodusainete suuna ava-
miseks ja kohustusliku uurimistöö 
juurutamiseks gümnaasiumiastmel 
alates 2009/2010. õppeaastast ning 
laialdasemaid võimalusi tööks an-
dekatega igal kooliastmel.

Konkreetsete koostöövaldkon-
dadena pakub ülikool eelkõige eri-
kursuste ja praktikumide korralda-
mist, õppejõudude külalisloenguid, 
valikkursuste ja olümpiaadide 
ettevalmistuslaagrite korraldamist 
ning abi õpilaste uurimis- ja tea-
dustööde juhendamisel. Õpetaja-
koolituse poole pealt ootab ülikool 
koolilt võimalust tudengite peda-
googilise praktika korraldamiseks 
ja tegutsemist õpetajate kutseaasta 
baaskoolina. Viimsi koolil on sel-
leks valmisolek ja ressurss profes-
sionaalsete praktikajuhendajate ja 
mentorite näol olemas.

Ülikool on juba varem taolise 
koostöölepingu sõlminud Tallinna, 
Tartu, Narva ja Pärnu kesklinna-
koolidega, kes valivad õpilasi kon-

kursi alusel. Mai lõpus kinnitasid 
Tartu ülikooli rektoraadi saalis val-
misolekut koostööks lisaks Viimsi 
keskkoolile veel Narva humani-
taargümnaasium, Noarootsi güm-
naasium, Nõo reaalgümnaasium, 
Rocca al Mare kool, Saaremaa 
ühisgümnaasium ja Tartu Tamme 
gümnaasium. Ülikooli poolt kir-
jutas lepingule alla õppeprorektor 
professor Birute Klaas.

Viimsi keskkool on koostöö-
võimaluste leidmiseks pöördunud 
ka Tallinna ülikooli ja Eesti kuns-
tiakadeemia poole, plaanis on luua 
kontakt ka Tallinna tehnikaülikoo-
liga.

Leelo Tiisvelt
Viimsi keskkooli direktor

Viimsi keskkool ja Tartu 
ülikool sõlmisid koostööleppe
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austatud 
1�. klasside 
 lõpetajad!

Viimsi vallavanemal Urmas 

Arumäel on rõõm kutsuda teid 

abiturientide vastuvõtule, mis 

toimub 19. juunil 2008 algu-

sega kell 15 Viimsi koduloo-

muuseumis (Nurme tee 3). Lisa-

info noorsoo- ja haridusametist 

tel 606 6868.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil juri@viimsivv.ee ja 
nele@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: Jüri Leesment, 
tel 606 6833

Toimetaja-reklaamikonsultant: 
Nele Šverns, tel 606 6864

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

Trükki toimetanud: 
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 27. juunil.

Vallaelanike 
küsitluse tulemustest
Küsimused, millele viimsilastel vastata pa-
lusime, puudutasid vallavalitsuse ja valla 
mainet tervikuna, Viimsi probleeme ja nen-
de võimalikke lahendusi, samuti seda, kui 
kerge on vallavalitsusest infot hankida.

Esimesed asjad, mis vastajatele Viimsi val-
lavalitsusega seostusid, olid maatehingud ja 
korruptsioon, aga ka valla arengut puudutavad 
küsimused nagu ülerahvastatus ja suur võla-
koormus. Positiivsemad assotsiatsioonid val-
lavalitsusega olid peamiselt seotud vallamaja, 
Viimsi Teataja, abivalmis ja sõbraliku persona-
li ning lapse sünni registreerimise meeldivaks 
muutmisega. Sealjuures tõsteti mitmel korral 
esile vallavalitsuse töötajate avameelsust, asja-
likkust ja sõbralikkust. Konkreetsetest isikutest 
on vallavanem inimestele kahtlemata kõige 
enam tuntud.

Vallavalitsuse mainet pidas heaks 41%. 
Kehvapoolne oli Viimsi vallavalitsuse kuvand 
39,3% arvates. Üldiselt oli pilt selline, et mida 
vähem on inimene Viimsis elanud, seda pare-
maks ta valla mainet peab – ja vastupidi. Ligi 
pooled vastajatest leidsid, et vallavalitsuse 
maine on viimase 5–10 aasta jooksul parane-
nud, üle 30% leidis, et pilt on sama nagu alati.

Vastanute hinnangul iseloomustasid valla-
valitsust kõige paremini sellised sõnad nagu in-
novaatilisus ja asjatundlikkus, negatiivse poole 
pealt aga läbipaistmatus ning aeglus. Mitmel 
korral heideti ette omakasupüüdlikkust ning 
soovitati rohkem arvestada elanike soovide ja 
arvamustega.

Nagu selgus, elavad inimesed 
Viimsis peamiselt kahel põhjusel. 
Üks on see, et ollakse kas siin elu 
aeg elanud või on abikaasa siit 
pärit. Paljud on päriskoduks üm-
ber ehitanud kunagi siia soetatud 
suvila. Teisel juhul on siia kolitud 
meeldiva elukeskkonna pärast – lä-
hedal on nii Tallinn kui ka meri, 
miljöö on rahulik ja vaikne, rohe-
line ning lastesõbralik. Oli ka neid, 
kellele Viimsi suure elanikkonna 
kasvu tõttu enam ei meeldi ja nad 
on juba mõeldud Viimsist ära ko-
lida. Siia lisanduvad laste kooli ja 
koju toimetamise probleemid.

Kõige enam häiribki Viimsi val-
la elanikke liigne ehitustegevus ja 
ülerahvastatus. Enamik valla prob-
leeme saab vastajate hinnangul al-
guse just linnastumisest ja elanike-
arvu kiirest kasvust: infrastruktuur 
ei jõua arengule järgi.

Kõige olulisemaks lahendamata 
valupunktiks on vastajate hinnan-
gul kehv vee- ja kanalisatsiooni-
süsteem (50,8%). Teiseks oluliseks 
valupunktiks on ülerahvastatus 
(47%) ning kolmandaks lasteaia-
kohtade nappus (41%).

Peamise lahendusena valla 
probleemidele nähakse ehituste-
gevuse peatamist või pidurdamist 
ning ülerahvastumise ohjeldamist. 
Seejuures rõhutati korduvalt pike-
ma perspektiivi ja etteplaanimise 

olulisust ning valla arengukava 
paikapanemist. Lisaks toonitati 
mitmel korral, et vallaametnikud 
peaksid elanikke rohkem kuulama 
ja aruteludesse kaasama.

183 vastanust 102 inimest ehk 
56,3% pooldas pühapäevase ehitu-
se ja müratekitamise keelu kehtes-
tamist Viimsis. 47 inimest (25,7%) 
oli keelu kehtestamise vastu ning 
37 vastajat (20,2%) jäid erapoole-
tuks. Paljud tegid ettepaneku kee-
lustada ehitus ja müra tekitamine 
ka laupäeval ning argipäevade hi-
lisõhtul. Keelu kehtestamise vas-
tuargumendina leiti, et paljud tööl 
käivad inimesed remondivad ise 
oma kodu ning seda on võimalik 
teha vaid nädalavahetusel.

Üle poole vastajatest eeldab, et 
viie aasta pärast on elu Viimsis läi-
nud paremaks. Mitmel korral mär-
giti, et loodetavasti on Viimsis viie 
aasta pärast piisavalt koole ja laste-
aedu, toimiv infrastruktuur, korra-
lik ühistransport, puhtam vesi ning 
korralikum Haabneeme keskus.

Enamikule vastajaile meenusid 
Viimsi vallavalitsusega seoses po-
sitiivsed või neutraalsed uudised 
ja/või sündmused. Hea poole pealt 
tõsteti kõige rohkem esile Viimsi 
kooli ehitamist, maamaksu tõstma-
ta jätmist, alkoholimüügi keeldu, 
Miiduranna sadama planeeringut, 
uue kooli ehitamist, jalgrattatee 

avamist Aiandi tänaval ning laste-
aiakohtade olukorra head kajasta-
mist.

On ilmne, et kõikvõimalikud 
üritused on Viimsis enam kui te-
retulnud. Loodetavasti aitab see ka 
sidusamat kogukonda vormida.

Mis puudutab vallavalitsuse 
kommunikatsioonitegevust, siis 
44,3% hindas seda heaks, 4,4% 
isegi väga heaks. Kehvaks pidas 
seda 15,8% ja 5,5% arvates on asi 
hull. Enamiku vastajate hinnangul 
on vallavalitsuse edastatav infor-
matsioon kasulik ja kvaliteetne.

Kõige enam saavad vastajad 
infot Viimsi vallavalitsuse kohta 
Viimsi Teatajast ja valla kodulehe-
küljelt, vastavalt 94,0% ja 74,9%. 
Olulisemateks info hankimise ka-
naliteks on ka üleriigilisest mee-
diast (23%) ning otsekontaktide 
kaudu saadav teave (15,9%). Vä-
hem kasutatakse info hankimisel 
reklaamvoldikuid (4,9%), üldtele-
foni (4,4%) ja e-posti (1,1%).

Rõõm oli täheldada, et Viimsi 
Teataja on vallarahva seas popu-
laarne. Ligi 80% leidis, et Viimsi 
Teataja kaudu edastatav info on 
neile kasulik.

34,4% küsitletute meelest on 
info kättesaamine vallavalitsusest 
kerge, raskusi valmistab see ligi 
20%-le. Samas ei saa salata, et ligi 

5% jaoks valmistab informatsiooni 
kättesaamine suuri raskusi.

Esitasime eraldi küsimusi ka 
noortele ja eakatele viimsilastele. 
Mõlemad rühmad on oma eluga 
Viimsis põhimõtteliselt rahul.

Noored tunnevad Viimsi vallas 
kõige rohkem puudust sportimis-
võimalustest. Mitmel korral leid-
sid vastajad, et Viimsis võiks olla 
rohkem jalgratta- ja kõnniteid, ui-
suväljak, suusarada, kelgumäed, 
rula ja trikirattaga sõitmise kohad, 
lasketiir, tenniseväljak, ujula, staa-
dion, keegli- ja boolingusaal, surfi- 
ja jetirand ning golfiväljak. Kurdeti 
selle üle, et trennid kipuvad Viim-
sis olema kallimad kui mujal.

Eakatel inimestel on mitmeid 
unistusi selles osas, mis Viimsis 
paremini võiks olla. Mainigem 
peamisi mõtteid: Viimsis võiks olla 
suuremaid poode, pangateenuseid 
pakkuvaid asutusi ja kohvikuid. 
Tore oleks jäätiseputka rannas, 
vesirataste laenutus, jalgpalliplats, 
kino ja söögikoht, sekka mõni män-
guväljak. Rannad võiks korda teha. 
Meeldiks tenniseväljak, liuväli, 
ooperimaja, matkarajad ning roh-
kem jalgrattateid, harrastusklubid 
eakatele, laadad, turg, maleklubi, 
kontserdid Laidoneri pargis, tervi-
sevõimlemise võimalused keskea-
listele ning eakate käsitööring.

Viimsi uuest koolist: 30-ga 
korrutamine külvab paanikat
Eesti Teataja maikuu numbris 
rääkis reformierakonna Viimsi 
piirkonna organisatsiooni uus 
juht Jaak Salumets oma artik-
lis „Viimsi uus koolimaja tuleb 
mõttetult kallis” kurvastusega, 
kuidas Viimsi vallavõim kavan-
dab rajada põhjendamatult kal-
list lasteaeda-algkooli.

Jaak Salumetsal on paljuski õigus. 
Vastab tõele, et 2006. aasta 1. sep-
tembril uksed avanud Viimsi kesk-
kooli hoone on saavutanud nn täis-
võimsuse (1300 last) ja sellel sü-
gisel paigutame läbi häda ära juba 

seitse paralleeli 1. klassi minevaid 
koolijutse. Selleks et pilt saaks 
täielik, mainiksin et Viimsis on 
veel 170 kohaga Püünsi põhikool 
ja Prangli kool, kus õpib 13 last. 
Korrektne on ka artiklis toodud 
Viimsi valla ametlik elanikearv, 
mis on juba 15 000 inimest. Tõe 
huvides tuleb mainida, et praeguse 
vallavolikogu või -valitsuse keh-
testatud detailplaneeringute järgi 
pole Viimsisse veel midagi ehita-
tud, mistõttu tegeleme varem luba-
tud massilise korterelamuehituse 
tagajärgedega.

Tõele vastab ka fakt, et Viimsi 
vallavolikogu tegi eelmise aasta 
detsembris otsuse, et juba üle-
järgmisest õppeaastast võib Haab-
neeme asulas tööd alustada 340 
õpilasele ja 120 lasteaialapsele 
kavandatav lasteaed-algkool. 
Olen täiesti nõus opositsiooni 
tähelepaneliku märkusega, et ni-
metatud otsuse juurde esitatud 
üürilepingu projekt oli toorevõitu 
ja eelnõul oli kiirustamise märke. 
Sätet lasteaia-algkooli väljaost-
mise kohta ei lisatud üürilepin-
gusse küll opositsiooni ettepane-

kul, nõude esitas kinnistu omani-
kule vallavalitsus.

Praeguseks on sõlmitud nii 
üürileping kui ka lasteaia-algkooli 
võlaõiguslik ostuleping. Lasteaed-
algkool on kavas soetada tingi-
mustel „võtmed kätte” umbes 200 
miljoni krooniga. Arvestades ehi-
tushindade langust, loodame, et rii-
gihanke tulemusena alaneb müügi-
hind veelgi. Üürileping oli vajalik 
kogu protsessi käivitamiseks ja 
arendajale kindluse andmiseks, et 
ta oma kinnistule lasteaeda-alg-
kooli korruselamute asemel üldse 
ehitama hakkaks. Eesmärk on aga 
rajatav vara välja osta ja see ongi 
kogu tehingu mõte ja sisu.

Need, kes räägivad 750 mil-
jonist ja Viimsi valla pankrotist, 
külvavad pahatahtlikult vallaela-
nikesse hirmu ja ei taha kuidagi 
aru saada uue lasteaia-algkooli 
rajamise tegelikest asjaoludest. 30 
aastaga võib korrutada ju mida iga-
nes. Korrutame 30-ga näiteks valla 
tänavuse hariduskulude eelarverea 
(134 200 858 krooni) ja saame üle 
nelja miljardi krooni. Appi! Valla-
vanem on valla pankrotti ajanud! 

Või korrutame 30-ga sotsiaaltoe-
tused? Ei, 30 on vähe, korrutame 
ikka sajaga... Karauul. Ukradeno, 
ukradeno, vald on paljaks varasta-
tud! Aga miks me ei korruta 30-ga 
valla eelarvelisi laekumisi? Saak-
sime ekspertide arvates umbes 20 
miljardit. No ja mida me nende 
numbritega siis nüüd peale hakka-
me?

Prognoose peab muidugi tege-
ma ja neid teadma, aga reaalseid 
arvestusi tuleb teha ikka aastate 
kaupa ja Viimsi vallal pole täna 
ega ka tulevikku vaadates ühelgi 
majandusaastal oma kohustuste 
täitmisega probleeme. Kinnitan, et 
vald ei ole pankrotis ja võetud pole 
selliseid kohustusi, mida vald täita 
ei suudaks. Öeldu ei tähenda, et elu 
on lihtne ja eelarvete kokkupane-
mise protsessid on kulgenud ilma 
probleemideta. Õigeid poliitilisi 
otsuseid saab teha majanduslikke 
raame arvestades: ei saa kulutada 
rohkem, kui selleks vahendeid on. 
Seega rahu, kõik on kontrolli all.

Urmas Arumäe
vallavanem

Urmas 
Arumäe
Viimsi 
vallavanem



313. juuni �008

Tööpäeval

Rohuneeme Haabneeme Tallinn Haabneeme

06.00 06.10 06.30 k 06.50 k
07.10 07.20 07.10 k 07.30 k
07.50 08.00 07.50 k 08.10 k
08.30 08.40 08.30 08.50 
09.10 09.20 09.10 09.30 
13.30 13.40 12.50 13.10 
14.10 14.20 14.10 14.30 
14.50 15.00 14.50 k 15.10 k 
15.30 15.40 15.30 15.50
16.10 16.20 16.10 16.30
16.50 17.00 16.50 17.10
17.30 17.40 17.30 17.50
18.10 18.20 18.10 18.30
18.50 19.00 18.50 19.10 
20.10 20.20 19.30 19.50 
21.30 21.40 20.50 21.10

Bussiliini nr 260 sõiduplaan
laupäeval ja pühapäeval

Rohuneeme Haabneeme Tallinn Haabneeme

10.00 10.10 10.40 11.00 
11.20 11.30 12.00 12.20
12.40 12.50 14.10 14.30 
14.50 15.00 15.30 15.50 
16.10 16.20 16.50 17.10
17.30 17.40 18.10 18.30
18.50 19.00 19.30 19.50 
20.10 20.20 20.50 21.10
21.30 21.40

Buss väljub Kelvingist ja sõidab Rohuneeme 

tööpäevadel kell 7.00, 7.40, 8.20 ja 15.20.

Sõiduplaan alates 1. juunist 2008.

k – buss sõidab Kelvingi kaudu

Noorsoovahetus 
hollaNDis

Viimsi Noortekeskus otsib aktiivseid noori osalemaks 
Tänavateatri teemalisel noorsoovahetusel Hollandis 
22. – 31. august 2008. 

Kandideeri kui:
• Oled 16 -19 aastane noor
• Omad head inglise keelt suhtlustasandil
• Oled aktiivne, lõbus ja seltskondlik
• Tahad muuta oma suve meeldejäävamaks
• Tahad kogeda midagi uut
• Soovid tutvuda noortega Hollandist, Norrast ja Islandilt

sellel noorsoovahetusel:
• õpitakse tänavateatri kunsti
• arutletakse kultuurilistel ja rahvuslikel teemadel
• leitakse kultuurilisi erinevusi ja sarnasusi 
• tehakse tänavateatrit
• avastatakse Hollandit
• mängitakse 
• osaletakse grupitöödes
• osaletakse rock-festivalil “Westerpop”
• leitakse uusi toredaid sõpru
• osaleb 32 noort Eestist, Hollandist, Norrast ja Islandilt
• ja veel palju muud põnevat

Noorsoovahetuse trantspordikulud katab 70% ulatuses 
Euroopa Liit, 30% jääb enda kanda ( mis selle noorsoo-
vahteuse raames jääb umbes 1500 krooni ulatusse). 
Kohapealne programm ja majutus on sinu jaoks TASUTA!

Kandideerimiseks saada enesetutvustus ja lühike mo-
tivatsioonikiri teemal “ Miks peaksin mina Hollandisse 
sõitma?” 

Saada need 13. juuniks kas E-mailile cutlin@gmail.com või 
too paberil Viimsi Noortekeskusesse, Nelgi tee 1. 

Viimsi 
jaanituli 
2008
Taas kord ootame teid kõiki 
23. juunil Viimsi vabaõhu-
muuseumisse veetma meele-
olukat jaaniõhtut parimate 
sõprade ja hea muusika selt-
sis.

Alates keskpäevast saab platsil 
perekeskselt aega viita, külas-
tada iidse kaluriküla muuseu-
mi, kuulata meeldivat muusikat 
ning kinnitada keha maitsva 
toiduga. Pisipere leiab tegevust 
lastealal.

Õhtune programm algab 
kella 20st. Väravad avatakse 
tund enne ürituse algust.

Hea tuju, seltskondlike 
mängude ja jaaniõhtule omase 
tunde eest kannab hoolt vana-
meister Leino Einer, kelle eest-
vedamisel valitakse õhtu jook-
sul toimuvate jõukatsumiste 
põhjal ka tõeline Viimsi-Jaan.

Muusikalise programmi ju-
hatab sisse elav legend Erich 
Krieger läbi aegade mängitud 
hittidega „Põhjanael”, „Kui on 
meri hülgehall” jpt. Lavaliste 
etteastete vahel toimuvad au-
hinnalised võistlused ning jaani-
tule süütamine koos pürotehni-
lise vaatemänguga. Tuli juba 
traditsioonina saabub tõrvikul, 
mis on süüdatud maakaitsepäe-
va raames. Härra Kriegeri järel 
astub lavale uskumatult menu-
kas Setomaa pealinnast Värs-
kast pärit koosseis Sinu Naine, 
kelle loomingusse kuuluvad 
„Wismari”, „Claara” ja „Lätsi 
sinna” on mänginud enamikus 
Eesti pubides juba aastaid. Ül-
latusesinejana teeb oma suvise 
etteaste Kanal 2 ilmaneiu Kairit 
Tuhkanen alias Niki, kelle hitt-
lood „Sa oled see, kes jääb”, 
„Äike päike” ja „Torm” laiale 
üldsusele pikemat tutvustamist 
ei vaja.

Jaaniõhtu lõppeb paar tundi 
pärast südaööd ja väravad sule-
takse kella kolmest. Kaugema-
te külaliste turvalise kojusõidu 
tarvis teevad väikebussid eri-
sõite kesklinna poole ja tagasi 
kuni kella kaheni öösel. Jaani-
tule territooriumi läheduses on 
avatud ka telkimisplats.

Meeldivaid elamusi!

Peopartneri meeskond

Tervisepäev Põnnipesas
Põnnipesa lastekeskusesse 
tulevad Viimsi lapsed ala-
ti rõõmuga. Peale lastehoiu, 
laulu- ja tantsuringi toimu-
vad siin ka kõikvõimalikud 
muud üritused. Teatripisikut 
on lastesse süstinud Heino 
Seljamaa oma Kohvriteatri-
ga ja laste teater Sõber mitme 
toreda etendusega. Eriti po-
pulaarsed on Põnnipesas kor-
raldatud sünnipäevapeod, kus 
lapsi on lõbustanud Pipi, me-
reröövlid ja paljud teised vah-
vad tegelased ning trikitamas 
käinud isegi mustkunstnikud. 
Maikuus toimus Põnnipesas 
aga meele olukas tervisepäev. 
Külla oli kutsutud arstionu 

Toomas (doktor Toomas Põld, 
pildil), kes rääkis lastele, kui-
das hoiduda pisivigastustest ja 
käituda, kui endal või sõbral 
on juhtunud õnnetus. Lastele 
meeldis väga näidisnukku-
del esmaabi anda. Igaüks sai 
proovida, mismoodi kinni 
siduda haiget saanud näpp, 
varvas või pea. Arvutist uuriti, 
millised näevad välja pisikud, 
ja saadi teada, kuidas nendest 
hoiduda. Eriti huvitav oli aga 
näidishelistamine numbrile 
112. Arstionu Toomas õpe-
tas, kuidas sellisel puhul on 
õige rääkida ja millist teavet 
hädavajalik edastada. Lastel 
oli palju küsimusi, millele dr 

Toomas Põld ka väga toredasti 
ja arusaadavalt vastas.

Peeter: „Mul on uued tossud, 
kas sinna sisse tulevad ka pisi-
kud?” Arstionu Toomas: „Jah, 
muidugi, kui sa neid ei tuuluta 
ega puhasta korralikult.”

Stella: „Kas mu süda on siin 
(näitab parema käega)?” Arstionu 
Toomas: „Ei, süda on sul selle käe 
pool, millega sa suppi ei söö.”

Põnnipesa tervisepäeva käi-
di ka fi lmimas ning seda näida-
ti Kanal 2 saates „Ole Terve!”. 
Kuuldavasti on pärast seda 
saadet ka mitu teist lastehoidu 
tervisepäeva korraldamiseks 
innustust saanud.

Annaliisa Sisask-Silla
Põnnipesa lapsevanem
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Vesi meie ümber ja meie sees
Vesi on kõige levinum ja kõi-
ge ebatavalisem aine maal. 
Vett võib leida peaaegu 
kogu maalt ja seda vajavad 
kõik avastatud elusorganis-
mid. Vesi katab ligikaudu 
70% maa pinnast ja üle 60% 
inimese kehakaalust on vesi. 
Inimorganismi elutalitlus 
on mõeldamatu ilma veeta. 
Vett joome iga päev ja see 
on meile asendamatu toitai-
ne. Ilma veeta võib inimene 
elada sõltuvalt tingimustest 
vaid 4–7 päeva. Meie vee-
vajadus ei ole püsiv, vaid 
oleneb kliimast, east, tööst, 
tervislikust seisundist ja teis-
test näitajatest. Viimsi valla 
veevarude kohta liigub ringi 
müüt, et kohe-kohe saab val-
las vesi otsa. Ka teine müüt 
on liikvel: müüt sellest, nagu 
peaks vesi olema odav, et 
mitte öelda tasuta. Kavatsen 
need mõlemad müüdid selle 
artikliga kummutada.

Vesi on meie all maapõues, 
meie ümber meres ja teistes 
veekogudes. Teda sajab aeg-
ajalt ülalt kraevahele ja nagu 
mainitud, oleme ka ise vett täis. 
Vajame vett elamiseks. Inime-
ne saab vett peamiselt söögi ja 
joogiga. Igas toiduaines leidub 
suuremal või vähemal määral 
vett. Meie igapäevaväljend, 
et asi läks vett vedama, on te-
gelikult ilmne näide, et me ei 
oska siiani lugu pidada veest 
kui meie jaoks niivõrd olulisest 
asjast.

Looduses kujuneva veeres-
sursi keemiline koostis on väga 
varieeruv, sõltudes nii sademe-
te hulgast kui ka taimestikust 
ja kivimitest, millega ta kok-
ku puutub või kuhu ta kogu-
neb. Vee keemilised analüüsid 
näitavad ilmekalt, et kõikidel 
pinnaveekogudel ja põhjavee-
kihtidel on neile iseloomulik 
keemiline omapära, mis tege-
likult on selle piirkonna kõi-
kide looduslike omapärade 
peegeldus. Vee kvaliteedile 
mõjub ka asjaolu, et kunagi 
üsna väikestele aladele välja 
ehitatud veesüsteemide lihtne 
omavaheline ühendamine, va-

nanenud ja roostetavad torus-
tikud ning veetarbimise üldine 
vähenemine põhjustavad sageli 
kraanivee ebameeldivat lõhna, 
maitset ja hägusust. Üksnes uus 
torustik ja täpselt dimensionee-
ritud ringvooluga veesüsteem 
saavad olla tagatiseks, et puur-
kaevudest väljapumbatav ja 
veepuhastusjaamas töödeldud 
värske vesi jõuaks oma kvali-
teediomadusi kaotamata tarbi-
jani.

Vee tarbimisel tulebki vahet 
teha kahe erineva, kuigi oma-
vahel otseselt seotud problee-
miga. Esiteks see, millise kva-
liteediga saame vee allikast, ja 
teiseks see, millise kvaliteediga 
jõuab see lõpuks tarbijani.

Nüüdisajal on meie poodi-
des rikkalik veesortide valik ja 
nende ostjate arv üha suureneb. 
Kõik teavad, et puhas vesi on 
maitsetu, värvusetu ja lõhnatu 
vedelik. Meil müüdavate villi-
tud vete kohta seda küll väita 
ei saa. Seda seepärast, et kõik 
need veed on mingisugustest 
puurkaevudest. Need on lastud 
läbi üldpuhastusest ja nendes 
on täiendava töötlusega vähen-
datud mingisuguste keemilis-
te komponentide looduslikult 
kõrgemat sisaldust tervisekait-
seorganite nõutud tasemele.

Viimsi poolsaare piirkonnas, 
vähendades meie kaevudest tu-
levas vees veidi raua, mangaani 
ja ammooniumi sisaldust ning 
eemaldades gaasilise lämmas-
tiku, võiksime ka seda müüa 
lauaveena. Just sellise lauavee 
kvaliteediga joogivee tootmi-
seks on lähitulevikus Viimsi 
kõige kõrgemale kohale, Lubja 
mäele, kavas ehitada veepu-
hastusjaam, mis suudaks selli-
selt töödeldud veega varustada 
kogu kohalikku tarbijaskonda.

Kas vett ikka jätkub?
Väide, et vesi saab Viimsis 
kohe-kohe otsa, on müüt ja 
kelle huvides on seda levitada, 
pole õnnestunud välja selgita-
da.

Kirovi kolhoosi ajal oli vee 
tarbimine sügavatest Kamb-
rium-Vendi puurkaevudest 
5500–6000 m3 ööpäevas. Seda 
muidugi valdavalt Kirovi kalu-
rikolhoosi tootmise otstarbeks, 
sest eratarbijaid oli tollal vähe. 
Puuduvad korrektsed andmed, 
kui suur oli tegelik ja hooajaline 
vee tarbimine tollases Pirita lil-
lekasvatuse sovhoosis (tänane 
Viimsi alevik). Võiks eeldada, 
et veetarbimine poolsaarel kok-
ku võis ulatuda 8000–9000 m3 
ööpäevas. Samasugune aktiiv-
ne põhjavee tarbimine toimus 
ka kogu Viimsi lähiümbruses. 
Praeguseks on kõik vee suurt-
arbijad kadunud ajalukku.

Tänane tarbimine läbi ASi 
Viimsi Vesi on 3800 m3 ööpäe-
vas. Selle sees on ka suured 
kaod (ligi 30%), mis tulenevad 
vanadest trassidest jms. Tead-
mata on, kui palju tarbitakse 
ASile Viimsi Vesi üleandmata 
puurkaevude kaudu. Tarbimis-
limiit kogu vallale on 4500 m3 
ööpäevas.

Tarbimise arvestuslikuks 
aluseks on sada liitrit vett ini-
mese kohta ööpäevas. Viimsis 
on veemahukat tootmist mi-
nimaalselt. Suurimad tarbijad 
tootmistegevuses on pesulad 
ja suuremateks veetarbijateks 
oma tegutsemisega on spaa, 
koolimajad ja lasteaiad. Täna 
kehtiva veearvestuse järgi võiks 
Viimsis elada isegi kuni 40 000 
inimest, elab aga 15 000. Seega 
seda küll karta ei tule, et Viimsi 
mandriosas joogiveest puudus 
kätte tuleb.

Veepuuduse müüdis on aga 
natuke tõtt ka, kuid seda väl-
jaspool mandriala. Nimelt võib 
joogivee puudus kimbutama 
hakata Prangli saare asukaid ja 
külalisi. Teadmiseks tuleb võt-
ta, et Prangli saarele ei ole teh-
niliselt võimalik puurkaevusid 
rajada ja kogu Pranglil tarbitav 
vesi on pinnavesi. Pinnavee 
varu suurus on kõige otsese-
mas sõltuvuses saarele lange-
vate sademete koguhulgast ja 
selle hulga suuruse määramine 
ei allu Viimsi vallavalitsusele 
ning isegi mitte vabariigi valit-
susele. Seda vett jagub normaal-
se tarbimise korral aga umbes 
250 inimesele. Probleeme võib 
tekkida just suvekuudel ja eri-
ti kuival suvel. Seetõttu on 
vaja Prangli saarele elamute 
ja suvekodude ning turistide 
majutamiseks ja toitlustami-
seks mõeldud asutiste rajamise 
lubamisel väga täpselt jälgida, 
et seda ekspertide kehtestatud 
piiri ei ületataks. Samas tuleb 
erilise hoolega jälgida tekkiva 
reovee käitlemist.

Kas vesi on 
kvaliteetne?
Ei ole. Ei ole sellepärast, 
et Viimsi poolsaarel joogi-
veena kasutatava sügavate 
Kambrium-Vendi puurkaevude 
põhjavee keemiline koostis ei 
vasta Euroopa Liidu ja Eesti 
vabariigi seadustega kehtesta-
tud joogivee normatiividele.

Miks ei vasta? Viimsi pool-
saarel puurkaevudest pumbata-
vas vees on kõrgem raua, man-
gaani ja ammooniumi sisaldus 
kui seda lubavad seadustega 
kehtestatud joogivee normatii-
vid. Normatiividega vastavus-
se viimiseks tuleb vähendada 
mingil määral nimetatud kom-

ponentide sisaldust. Paljudele 
Viimsi elanikele probleemne 
suur gaaside sisaldus vees vä-
heneb samuti selle protsessi 
käigus.

Veekvaliteedi oluliseks pa-
randamiseks on projekteeri-
misel veepuhastusjaam. See 
on hea uudis neile, kes on või 
saavad lähiajal, st ISPA vee- ja 
kanalisatsiooniprojekti elluvii-
mise käigus, ASi Viimsi Vesi 
kliendiks.

Mida ma sellega tahan öel-
da? Täna on Viimsis umbes 
160 puurkaevu, millest umbes 
60 kuuluvad ühistutele (suure-
mad neist on Haabneeme, Ro-
huneeme ja Kiige veeühistud). 
Ühistute juhid aga ei taha AS-
ile Viimsi Vesi oma trasse üle 
anda, väites, et nende kaudu 
saavad ühistu liikmed odavat 
vett. See odava vee jutt ongi 
teine veega seotud müüt.

„Odav” on ühistu vesi ai-
nult niikaua, kui ühistul tuleb 
oma kulude ja kirjadega ha-
kata trasse remontima, välja 
vahetama või ka oma puhas-
tusseadmeid ehitama. Vallal ja 
ASil Viimsi Vesi ei ole mingit 
kohustust teha hiljem inves-
teeringuid eraomandis oleva-
tesse veesüsteemidesse. Ka ei 
ole pärast ISPA-projekti rea-
liseerimist võimalik ühistute 
ja nende liikmete tasuta liitu-
mine ASi Viimsi Vesi süstee-
midega. Siinkohal on oluline 
veel rõhutada, et seadus keh-
tib kõigile ja veele kehtestatud 
normatiivid kehtivad samuti 
ja ka edaspidi kõigile. Nende 
tingimuste täitmine võib oma 
puurkaevust „odavat” vett 
hankivatele ühistutele prob-
leemiks kujuneda.

Need ühistud, kes on juba 
ASi Viimsi Vesi vee- ja kanali-
satsioonisüsteemidega liitunud 
ja vastavad kommunikatsioo-
nid ASile Viimsi Vesi üle and-
nud, ja ka need, kes seda lä-
hiajal teha kavatsevad, teevad 
heateo oma liikmetele. Selli-
sel juhul on ühistu (endistele) 
liikmetele ASi Viimsi Vesi 
süsteemiga liitumine tasuta. 
Ühistu puurkaev suletakse ja 
valla puhastusjaamast hakkab 
torude kaudu tulema puhast ja 
kvaliteetset joogivett. Jah, see 
on kallima kuupmeetrihinna-

ga, kui täna ühistule makstak-
se, aga avariide, remontide ja 
trasside asendamise korral ei 
pea inimesed lisaraha tasuma. 
Seega pikemas perspektiivis 
on ühistute ASiga Viimsi Vesi 
liitumine inimestele kasulik.

Ja mida tähendab kallis? 
Viimsi vald oli sunnitud veeta-
riife tõstma, sest muidu olnuks 
küsitav ISPA rahade saamine, 
sest Euroopast küsiti otse: 
„Miks Euroopa maksumaksja 
peab teie inimeste tarbitava 
vee hinna kinni maksma? Me 
võime teid ISPA rahadega ai-
data, aga te peate ka ise midagi 
vee eest maksma.” Jutt jumala 
õige. Ilma Euroliidu toetuseta 
ei saaks me kunagi oma puh-
taveesüsteeme sellisesse kor-
da, nagu täna kavandatud on. 
Arvutused näitavad, et selleks, 
et kõik vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemid laenurahata välja 
ehitada ja hooldada, peaks 
vee ühe kuupmeetri hind ole-
ma umbes tuhat krooni. Täna 
on selleks hinnaks 46 krooni 
ja esialgsete kavade kohaselt 
jääb see lõpuks 50–60 kroo-
ni kanti enam-vähem paika, 
arvestamata muidugi inflat-
sioone jms hinda mõjutavaid 
tegureid, mida kõike pole ASil 
Viimsi Vesi täna võimalik ette 
näha.

Siit üleskutse viimsilastele. 
Nõudke oma vee- ja muude 
ühistute juhtidelt aru, miks nad 
ei ole pidanud vajalikuks ASi 
Viimsi Vesi veesüsteemidega 
tasuta ühineda ja kuidas nad 
kavatsevad teile pikemas pers-
pektiivis „odavat” ja kvaliteet-
set joogivett tagada. ASi Viimsi 
Vesi süsteemidega liitumine ja 
trasside üleandmine on rangelt 
vabatahtlik, aga ühistute liik-
med peavad enne otsuste te-
gemist teadma, mis neid ootab 
ees ühel (ühistu „odav” vesi) 
või teisel (ASi Viimsi Vesi uus 
veesüsteem) juhul.

Teine üleskutse on veeühis-
tutele. Palun esitage vallavalit-
susele augusti lõpuks joogivee 
täisanalüüs ja kava koos fi-
nantsplaaniga kehtiva standar-
di saavutamiseks.

Urmas Arumäe
vallavanem
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19. juunil kell 19 esietendub 
Viimsi vabaõhumuuseumi 
õuel külakomöödia „Ranna-
rahva lood ja laulud”, kus 
lööb kaasa ligi 30 vahvat ja 
andekat amatöörnäitlejat, 
kellest suur osa on Viimsi 
kooli õpetajad. Ligi pooled 
osalejatest on meesterah-
vad, kes vürtsitavad etendust 
mitmete mehiste tantsude 
ja lauludega, parimad neist 
on kahtlemata „Röövlilugu” 
ja „Neli kanget meest”. Seda 
lihtsalt peab oma silmaga 
nägema!

meespere 
iseteadlikkus 
on etenduse 
liikumapanev jõud
Etenduse kandvateks karak-
teriteks on isevärki seltskond, 
kes elas Viimsis 1900. aastate 
paiku ning keda 2008. aastal 
kehastavad mitte vähem vär-
vikad tegelased. Kui lavastaja 
Külli Talmar etenduse osa-
täitjad ära jagas, oli enam kui 
selge, et naispere peab selles 
tükis leppima toredate kõrval-
rollidega. Mehed võtsid oma 
südame asjaks tungida tolleaeg-
se rannarahva hinge ning nii 
sündisidki võimsad karakterid, 
omanäolised tantsud ning mis 
peamine – mahlakas esituses 
väljamängitud dialoogid ja mo-
noloogid, mis annavad põhjust 
arvata, et mehed on oma põhi-
olemuselt üsna ühesugused, ei 

Viimsi vald on ääretult rikka 
kultuuripärandiga elukoht. 
Vabaõhuetenduse „Ranna-
rahva lood ja laulud” jaoks 
materjali kogudes tulid 
ilmavalgele nii mõnedki 
seigad, millest isegi põlis-
tel viimsikatel aimu ei ole. 
Lustlikus žanris külakomöö-
dia parandab selle vea ning 
pärast etendust olete avas-
tanud nii mõndagi huvita-
vat oma armsa kodukandi 
kohta.

„mida meri annab, 
selle katuseks 
paneme!” ehk 
millest omaaegsed 
külamehed maju 
ehitasid
Viimsi külamehed on läbi aega-
de leidnud huvitavaid moodu-
seid, et perele katus pea kohale 
ehitada. Legendiks on saanud 
Kingu talu (tuntud ka Ranna 
taluna) peremehe Rein Pappeli 
majaehitamislugu, kus majast 
põhiosa moodustas rannast lei-
tud vana purjelaeva kajut, mil-
lele Rein maja ümber ehitas.

Muru-Mart ehitas aastaid 
hiljem üles suurema eluma-
ja, mille materjalideks ka-
sutati peaasjalikult merest 
leitut: kamber ehitati randa 
uhutud laevateki planku-
dest.

1930. aastatel tahtis Jakob 
(perenaise Leenu kasupoeg) 
vana rehetoa taha hobusetalli 
ehitada. Kuna muud materjali 
käepärast polnud, tassis ta me-
rest savi ning ehitas sellest sei-
nad. See aga ei pidanud vesis-

tele ilmadele vastu ning ehitis 
vajus kokku. Ümberkaudsed 
külamehed tögasid Jakobit sel-
le tõttu veel aastaid hiljemgi.

Jõukamad taluperemehed 
uhkustasid „tehnika uusimate 
saavutustega”. Ka ennevanasti 
näitas perede jõukust see, mil-
liseid asju võis endale lubada. 
Kingu talu põhjapoolne naaber 
Suurevälja oli küla üks jõuka-
maid majapidamisi, kus pere-
meheks oli Karl Aksberg. Suu-
revälja pere ostis 1910. aasta 
paiku ümbruskonnas esimese 
paadimootori. Selleks oli nel-
ja hobujõuga ning 800 p/min 
kuumpeamootor Vasa. Talupe-
remees Karl käis ise mootoril 
purjepaadiga Vaasa vabrikus 
järel. Mootori eest tuli maksta 
400 rubla, mis oli väga suur 
raha. Laiast maailmast toodud 
imevidinaga sai uhkustada ka 
Gustav Kristjuhan, Kingu talu 
perenaise Leenu õepoeg.

Huvitava elulooga 
kapten gustav 
Kristjuhan
Gustav Kristjuhan lõpetas me-
rekooli ja töötas laevadel kaug-
sõidukaptenina. Suviti kasutas 
ta Kingu elumaja merepoolset 

kambrit, mida hakati seetõt-
tu nimetama kaptenikajutiks. 
Gustav tõi külla esimese suure 
toruga grammofoni, mida kogu 
rahvas uudistamas ja kuulamas 
käis. Vahel, kui kapten talus 
puhkamas oli, pandi grammo-
fon mere äärde üürgama. Sealt 
kostva muusika taustal oli hea 
külameestega juttu puhuda ja 
napsi võtta.

Mälestustest võib lugeda, 
et 1928. aasta kevadel võttis 
kapten laevale suure tsemendi-
laadungi, mis tuli Soome viia. 
Soome lahes läks laev aga põh-
ja. Mootor olevat plahvatanud 
ning ükski meeskonnaliige ei 
pääsenud. Kaptenil oli ka kau-
nis kaasa Olga, kellele kind-
lustusselts raha ei tahtnud välja 
maksta. Päewalehes spekulee-
riti koguni, et ehk lavastas kap-
ten ise laevahuku ja on praegu 
täie elu ja tervise juures. See 
fakt aga kinnitust ei leidnud.

Etenduses on kasutatud 
palju põnevaid fakte sajandi-
tetagusest eluolust, mis seni 
Viimsi Muuseumide mahuka-
tes arhiivides varjul olnud.

Annika Remmel

Vabaõhuetenduses „Rannarahva lood ja 
laulud” näeb ehtsaid Eesti (elu)mehi

ole mingit vahet, millisel sa-
jandil just täpselt elati.

muru-mart, Jakob, 
Ärbus, Jüri ja kapten 
– ehtsad eesti 
(elu)mehed
Etenduse peaosalisel Kaido 
Rannikul (Muru-Mart) on ain-
sana terves seltskonnas põhjust 
uhkustada näitlemise erihari-
dusega. See on eneseväljen-
dusõpetaja jaoks muidugi ka 
elementaarne. Muru-Mardi 
olulisimad iseloomujooned on 
mõnus huumorisoon, omapä-
rane talent (mille peale täpselt, 
seda tulge vaadake ise eten-
dusel) ning imepärane oskus 
veeretada kõik mehised tööd 
oma armsa naisukese õlule. 
Värvikate karakterite loomise 
poolest ei jää maha ka teised 
meesosatäitjad. Mart Felding 
kehastab töönarkomaanist pe-
repoega Jakobit, kes ei saa kui-
gi hästi läbi ei oma kasuema 
ega -isaga. Suur töötegemise 
hullus viib aga lõpuks eriskum-
maliste tagajärgedeni, millest 
saab osa kogu külarahvas. Küla 
kõige targem mees on kahtle-
mata Ärbus (Sulev Ennomäe), 
kel on iga asja ja juhtumi kohta 
oma (tagantjärele) tarkus ütel-
da ning kes teeb seda äärmiselt 
veenval moel. Suurest ja laiast 
ilmast saabuv kapten (Meelis 
Lepp) toob kohalikku külako-
gukonda euroopalikku tuult ja 
värskust. Üle küla elumees Jüri 
(Maido Saar) on aga meister 
selle peale, et oma tembud jälgi 

jätmata teiste kaela veeretada 
ning suurtest tegudest tal juba 
puudu ei tule.

etenduse rosinateks on 
meeleolukad tantsud 
ja rahvalaul
Suure osa etendusest moodus-
tavad  tantsud ja laulud, mida 
kogu näiteseltskond on harju-

tanud juba mitu kuud. Liiku-
misjuht Maido Saar on suut-
nud kõik ühtses taktis tantsima 
panna ning kaks korda nädalas 
toimuvad proovid mööduvad 
enamasti kas kõva rahvaliku 
tantsutümpsu saatel või siis 
kuulates toredaid rahvalaule, 
mida enamasti mitmehäälselt 
kaasa hõigeldakse.

Publikul on hea võimalus 
kaasa elada omaaegse kü-
laühiskonna igapäevaelule: 
nende muredele ja rõõmude-
le, mis kõik seotud enamasti 
inimeste suhete sasipuntraga 
ning igatsusega armastuse jä-
rele.

Etendused toimuvad 19., 
20., 21., ja 22. juunil kell 19 

Viimsi vabaõhumuuseumi 
õuel. Pileteid saab osta tund 
enne etenduse algust koha-
pealt. Täiskasvanud inimesed 
50 krooni ning õpilased ja pen-
sionärid 30 krooni. NB! Võtke 
etendusele kaasa päikesepril-
lid.

Annika Remmel

Mehed „Röövlitantsu” liikumisjuhi Maido Saare eeskujul. Vasakult Rein Tiisvelt (Krügeri Rein), Alar Mik (Juss), 
Meelis Lepp (kapten Gustav Kristjuhan), Margus Eek (Valgu-Kaarel) ja Kaido Rannik (Muru-Mart).

Rahvatükk pakub põnevaid fakte Viimsi ajaloost

Karl Aksberg abikaasa Emilie (sünd. Lussmann) ja 
laste Arturi, Viktoria ja Herminega 1904. aastal Pringi 
küla Suurevälja talu otsaseina akna all. Pereisal 
rinnas medal „Uppuja päästmise eest”, mille ta pälvis 
koos teiste Aksbergi meestega 1902. aastal Läti 
laeva meeskonna päästmise eest Aksi rannas. Viimsi 
Muuseumide fotokogu.

Kingu-Leena õepoeg 
kapten Gustav Kristjuhan 
abikaasa Olgaga 1920. 
aastal (aastaarv on 
orienteeruv). Viimsi 
Muuseumide fotokogu.

Tähelepanu!

Etendusele „Rannarahva lood ja laulud” pileti ostnute vahel 
loositakse viimasel etendusel, 22. juunil välja romantiline 
õhtusöök kahele restoranis Savoy (Pargi tee 12, Viimsi 
peokeskus). Võitja tehakse teatavaks kohe pärast viimase 
etenduse lõppu. Arvesse lähevad kõik piletid (50- ja 30-
kroonised). Auhinna kättesaamiseks on vajalik pilet alles 
hoida.
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Prangli kabel seisab oma praegusel 
kohal 1847. aastast. Tuulelipul olev 
„1860” tähistab hoone remondiae-
ga. 19. sajandi esimesel poolel oli 
saare kirdeosas seisnud vana kabel 
lagunenud ja jumalateenistusi peeti 
talutoas. Jõelähtme pastor Schüd-
löffel võttis südameasjaks Prangli 
rahvale pühakoda ehitada ja hakkas 
selleks raha koguma. Raha kogunes 
aeglaselt, kuid kirik kerkis kiiresti: 

19 aastat hiljem oli vajalik summa 
koos, 8. juunil 1848 pandi nurgakivi 
ja juba 10. augustil õnnistati sisse uus 
Laurentsiuse kabel. Imelise ehitus-
kiiruse taga oli agarate rannameeste 
ettevõtlikkus ja ülemeresidemed. Jo-
han Klamas Rammu saarelt ja tema 
õemees Abram Liljeberg Pirti saarelt 
Soome rannikul tõid Soomes Sipoos 
valmis ehitatud kabeli lahtivõetult 
purjekatega Pranglisse.

1920. aastate algul külastas Prang-
li saart noor looduseuurija Gustav 
Vilberg, kes kirjutab: „Kabeliustel on 
ainult väikene puukepp kinnipidajaks. 
Vanemalt mehelt, kes läheb teed möö-
da, küsisime, kellelt võiksime luba 
saada kabelisse astumiseks. „Vottage 
kepp iest ja menge sisse,” vastab see 
meile. Ja siis seletab ta, et neil kabel 
samuti alati lahti on, vahest tegevat ai-
nult väikesed poisikesed orelile viga.”

Kabel on puuehitis, madala tor-
niga, seest lihtne nagu randlase 
kodune elugi. Ümberringi aed mu-
nakatest, mida veeretanud kord me-
relained. Lage surnuaed kabeli ees, 
kus enamasti lihtsad ristid, mõni 
koguni laiast lauast, mille ülemisse 
otsa raiutud ristitaoline moodustus. 
Mis aga iseäralik, on majamärgid 
puust ristidel, sest Pranglis on nagu 
kõikjal randades igal varanduse 

omanikul oma märk, mis lõigatakse 
kõigile asjadele peale, ja see märk 
on igaühele rohkem tuntud kui kir-
jutaja nimi.

1970. aastail kuulutati Prangli 
kirik Randvere fi liaaliks ja õpetaja 
Reinaru käis kord kuus saarel juma-
lateenistust pidamas. 2008. aasta ke-
vadel Prangli kogudus iseseisvus ja 
praegu teenib kogudust diakon Kalle 
Rebane.

Õllepruulimine 
linnaseekstraktist

Töömeetodid õlle valmistamiseks 
linnaseekstraktist on äärmiselt liht-
sad. Võrreldes õllepruulimisega lin-
nastest ei või tullagi kõne alla õlle 
äpardumine või koguni selle rikki-
minek. Endastmõistetavalt tuleb siin 
antud juhtnööridest täpselt kinni 
pidada.

Õlle valmistamiseks võetagu 1 kg 
linnaseekstrakti ja sulatatagu teda 
24 l vee sees. Siis pandagu vesi tu-
lele ja keedetagu 5–10 minutit. Veel 
enne keetmist lisatagu 400 g suhkrut 
juurde. Selle järele asetatakse vede-
lik jahedasse kohta jahtuma (10–12 
kraadi).

Kui õllevedelik on tarvilise tem-
peratuurini jahenenud, siis lisatak-
se juurde umbes 50 g presspärmi. 
Iseäranis peab pöörama tähelepanu 
pärmi värskusele; kui pärast pärmi 
lisamist nelja tunni jooksul ei ole 
alanud tugev käärimine, siis on pärm 
halb olnud ja siis peab uuesti parema 
kvaliteediga pärmi juurde lisama.

Käärimine kestab harilikult 6–7 
päeva. Siiski juba 3–4 päeva pärast, 
kui pärm on eraldunud, lahutatagu 
selge õlu ära ja valatagu ankrusse; 
tuleb hoolega tähele panna, et kraan 
ja prunt tugevasti oleksid suletud ja 
gaasi läbi ei laseks. Nõu põhjas olevat 
pärmi ei või kaasa kista, milline as-
jaolu annaks valmistatud õllele halva 
maitse ja tumedama värvi.

Ankrus alalhoitud õlu omandab 
täieliku hea kvaliteedi alles 3–4 nä-
dalat laos seistes. Laos seismine peab 
sündima hästi jahutatud ruumis, mille 
temperatuur ei tohi tõusta ühelgi juh-
tumisel üle kaheksa kraadi. Kui ei ole 
olemas vastavaid ruume õlle alalhoid-
miseks, siis peab sellest tingimata loo-
buma, sest vastasel korral õlu hapneb.

Harilik kali

Kalja tarvitati juba väga vanal ajal ja 
seda võib pidada õlle eelkäijaks. Kalja-
le omapärasuse annavad piimhappe ja 
süsihappe käärimine. Harilikku kalja 
valmistatakse järgmise üldkava järele.

Keedetakse 30 liitrit vett. Keevas-
se vette lisatakse 500 g rukkijahu, 

1 kg rukkilinnaseid ja 1 kg 
rukkileiba. Segu keedetakse 
hästi. Pärast jahtumist kur-
natakse. Kurnatud vedeli-
kule lisatakse juurde 750 g 
suhkrut, 10 g pärmi (pärm 
tuleb enne lisandamist ve-
delikuga segada), segatak-
se suhkru sulamiseni ning 
jäetakse seisma, mille järel 
pudelitesse valatakse. Igasse 
pudelisse lisatakse kolm rosi-
nat ja suletakse õhukindlalt. 
Harilikult arvatakse, et rosi-
nate juurdelisamine annab 
maitset, kuid olulisem täht-
sus on siin piimahappepisi-
lastel, mida rosinad määratul 
hulgal sisaldavad.

Kaljade eeskirju on olemas 
määratu hulk, sest lähteaineid 
on palju ja neid võib mitmel 
viisil tarvitada. Kes kord kalja 
valmistama on hakanud, see 
õpib juba ise temal käepärast 
olevaid lähteaineid otstarbe-
kohaselt kasutama. Toodud 
eeskiri olgu algajale juhiseks.

Viimsi Muuseumide lehenäitus

Muuseumigurmee
Saabuva jaanipäeva ja päikesepaistelise suve ootuses pakume seekord välja 
paar tõhusat retsepti suviste karastusjookide valmistamiseks.

Enne: Prangli kabel 1922. aastal, E. Wittoff (Eesti rahva muuseumi fotokogu). Nüüd: Prangli kabel 2008. aastal, A. Miku foto.
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Sparx – rahvusvaheline laste päevahoid ja 
treeningkeskus avab uksed Püünsi külas

16.06.2008 algusega kell 9 

toimub Viimsi vallamajas 

(Nelgi tee 1) II korruse 

saalis Haabneeme alevi-

ku, Randvere tee 9, 9b ja 

lähiala ning Haabneeme 

staadioni kinnistu avaliku 

väljapaneku tulemusi tut-

vustav avalik arutelu.

16.06.2008 algusega 

kell 16 toimub Viimsi val-

lamajas (Nelgi tee 1) II 

korruse saalis Haabneeme 

aleviku ja lähiala üldpla-

neeringu eskiislahendust 

ja lähteseisukohti tutvus-

tav avalik arutelu. Haab-

neeme aleviku ja lähiala 

üldplaneeringu eesmärk 

on kujundada Haabneeme 

aleviku ja selle lähiümb-

ruse ruumilise arengu põ-

himõtted, seada rohelise 

võrgustiku toimimist taga-

vad tingimused, määrata 

teede ja tänavate ning liik-

luskorralduse üldised põhi-

mõtted, määrata puhke- ja 

virgestusalad, teha ettepa-

nek Viimsi klindi kaitse alla 

võtmiseks ning kuritege-

vusriskide ennetamiseks 

planeerimise kaudu.

Alates 1. septembrist liidetakse Püünsi 
põhikool ja Püünsi lasteaed (MLA Viimsi 
Lasteaiad) ühes asutuseks nimega Püünsi 
kool.

Ümberkorralduste tõttu otsib Püünsi kool 
oma meeskonda järgmisi töötajaid:

• klassiõpetaja

• muusikaõpetaja

• psühholoog

• noorkotkaste ringi juhendaja 
(4 tundi nädalas)

• koristaja

• lasteaia tegevjuht

• tugiisik

• abiõpetaja

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide koopiad saata 20. juuniks 
e-postile birgit@pyynsi.edu.ee või aadressile 
Kooli tee 33, 74013 Püünsi küla, Harjumaa. 
Info telefonil 5390 1287.

Lapsed on meie elu õied, parim 
kingitus, mida iial tahta oskame. 
Juba ammusest ajast on vane-
mad õpetanud lastele kõike, mis 
nad teavad, et järeltulev põlv 
saaks elus veelgi rohkem saavu-
tada.

Juba beebieast alates imevad lap-
sed endasse informatsiooni nagu 
vammid. Nende õpetamine vara-
ses eas annab väga hea võimaluse 
edaspidises keerulises elus edu 
saavutada. Esimesel kolmel aastal 
omandab laps kõike kiiremini kui 
järgnevatel aastatel.

Kui dr Oliver ja Mirjam Frey oo-
tasid oma esimest tütart Viktoriat, 
tegid nad nii mõnedki asjad teisi-
ti kui tavalised vanemad. Tänu dr 
Oliver Frey taustale perearstina ja 
tema huvile funktsionaalse medit-
siini vastu, rakendasid nad dieeti, 
mis oli vaba igasugustest ohtlikest 
ainetest, mis oleksid võinud mõju-
tada beebi arengut. Mirjam tarvitas 
ka vitamiine ja toidulisandeid, et 
kindlustada beebile parim algus.

Pärast sündi esimese tunni jook-
sul jäljendas Viktoria juba ema 
miimikat. Varsti hakkasid vanemad 
rakendama Glenn ja Janet Domani 
teaduslikku programmi. Nad and-
sid Viktoriale küllaldaselt võima-
lusi arendada oma meeli ja oskusi 
ning seisid hea selle eest, et tütar 

saaks kõik vajalikud toitained opti-
maalseks arenguks.

Kui Viktoria sai 1,5aastaseks, 
hakkas ta rohkem nõudma: tahtis 
teiste lastega mängida ja suurema-
telt õppida. See oli aeg, kui vane-
mad hakkasid mõtlema isikliku 
lasteaia avamisele, kus nad saaksid 
oma programmi veelgi edasi aren-
dada ja õpetada ka teisi.

Pärast mõningast otsimist lei-
dis perekond Frey sobiliku maja 
suure aiaga, mis võimaldas neil 
oma ideid ellu viia. Majas oli ole-
mas mängutuba mitme õppealaga, 
eraldi magamistuba, sööginurk ja 
treeningute ruum. See mahutas ka 
Dr Oliver Frey arstipraksise, mis 
vajadusel pakkus meditsiinilist abi 
treeningkeskusele ja päevahoiule.

Sparxist oli sündinud rahvusva-
heline lasteaed ja treeningkeskus 
lastele ja täiskasvanutele. Treenin-
gud toimuvad eesti, inglise ja saksa 
keeles. Maja on tööpäevadel avatud 
8–18ni (päevahoid). Õhtutel pärast 
18 ja nädalalõppudel toimuvad se-
minarid täiskasvanutele.

Sparx avatakse plaanipäraselt 
7. juulil Pääsukese tee 13 majas, mis 
asub looduskaunis Püünsi külas. 
Selleks et kindlustada igale lapsele 
parimad individuaalsed arengutin-
gimused, on lastearv päevahoius 
limiteeritud maksimaalselt 20-le. 
Registreerimisega on juba alus-
tatud. Kontakt: www.training.ee, 
sparx@training.ee

01.07.2008 algusega kell 14 toimub Viimsi val-

lamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis Äigrumäe 

küla, Laiaküla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga 

küla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 

tulemusi tutvustav avalik arutelu.
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Viimsi vallavalitsuse määrused

17. aprill 2008 nr 25

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhi-
määruse muutmine
Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 13.11.2007 mää-
ruse nr 33 „Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse 
kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsu-
sele” § 2, Viimsi Vallavolikogu 12.02.2008 otsus nr 
6 “Püünsi Põhikooli ja MLA Viimsi Lasteaiad Püünsi 
lasteaia ümberkorraldamine” ning arvestades MLA 
Viimsi Lasteaiad juhataja Aina Alunurme 25.02.2008 
a esitatud taotluses nr 7-1 / 682 tehtud ettepanekut: 
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 23.01 2007 määru-
sega nr 7 kinnitatud “Munitsipaallasteasutuse Viimsi 
Lasteaiad põhimääruse” § 1 lõiget 5 ning sõnastada 
see järgmiselt: 
“1) Viimsi Lasteaed Piilupesa - asukoht Kaluri tee 10, 
Haabneeme 74001, Viimsi vald, Harjumaa, 196 koh-
ta: lasteaiarühmad;
2) Pargi Lasteaed – asukoht Pargi tee 3, Viimsi 74001, 
Viimsi vald, Harjumaa, 80 kohta:. lasteaiarühmad;
3) Leppneeme Lasteaed – asukoht Leppniidu tee 1, 
Leppneeme 74009, Viimsi vald, Harjumaa, 40 kohta: 
lasteaiarühmad;
 4) Randvere Lasteaed – asukoht Kibuvitsa tee 1, 
Randvere 74016, Viimsi vald, Harjumaa, 120 kohta: 
lasteaiarühmad ja sõimerühm (sõimerühmad).”
§ 2.  Käesolev määrus jõustub alates 01.09.2008.a. 
§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

29. aprill 2008 nr 26

Viimsi valla eelarves ettenähtud vahenditest 
ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine pensionä-
ridele 2008. aastal
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 
12.02.2008.a määrusega nr 4 kinnitatud “Viimsi val-
la 2008. aasta eelarve vastuvõtmine” (eelarve rida 
102015/4138) alusel, arvestades Viimsi Vallavoliko-
gu sotsiaalkomisjoni 14.04.2008 ettepanekut: 
1. Maksta toetust 500.- krooni kõigile Rahvastiku-
registri andmetel enne 01. jaanuari 2008.a ning jät-
kuvalt Viimsi vallas elukohta omavatele vanadus- ja 
töövõimetuspensioni saajatele ning täisealistele rah-
va- ja toitjakaotuspensioni saajatele.
2. Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Vallava-
litsusele avaldus, kus on ära toodud taotleja nimi, 
isikukood, elukoht ja pangaarve number. Pangaarve 
puudumisel saab toetuse kätte sama avalduse alusel 
Vallavalitsuse kassast. 
3. Toetuse saajale, kes sai toetust 2007. aastal arvel-
dusarvele ning ei ole 01. juuniks 2008.a vallavalit-
susele teatanud oma andmete muutumisest, kantakse 
toetus üle 2007. aasta andmete alusel.
4. Toetus makstakse välja 01. juunist kuni 23. det-
sembrini 2008.a.
5. Kinnitada toetuse taotluse blankett (lisa 1).
6. Rahandusametil välja maksta toetus punktis 1 ni-
metatud isikutele nende poolt esitatud avalduste või 

olemasolevate andmete alusel punktis 4 määratud 
ajavahemikul. 
7. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel. 
8. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Määruse lisa 1 on avaldatud Viimsi valla veebilehel 
www.viimsivald.ee.

29. aprill 2008 nr 27

Tee nimetuse ja aadresside määramine Lubja 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtes-
tatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi Valla-
volikogu 08.04.2008.a. otsusega nr 26 kehtestatud 
“Lubja küla, Männimetsa I mü” detailplaneeringu 
ning omanike Angler Invest OÜ ja AP Kinnisvara AS 
14.04.2008.a. avalduse aadresside määramise kohta: 
§ 1. Määrata Lubja külas asuvale teele, mis algab 
Anijärve teelt ja lõpeb tupikuga, nimetuseks Anijärve 
põik.
§ 2. Määrata Männimetsa I maaüksusest moodustatud 
elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) detailplaneeringu järgsele krundile nr 1 aadressiks 
Anijärve tee 13
2) detailplaneeringu järgsele krundile nr 2 aadressiks 
Anijärve põik 1
3) detailplaneeringu järgsele krundile nr 5 aadressiks 
Anijärve põik 2
4) detailplaneeringu järgsele krundile nr 3 aadressiks 
Anijärve põik 3
5) detailplaneeringu järgsele krundile nr 4 aadressiks 
Anijärve põik 4
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel. 
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

29. aprill 2008 nr 28

Viimsi valla teedele nimetuste määramine, 
Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete 
kohalike teede ning avalikus kasutuses olevate 
teede nimekirja kinnitamine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtes-
tatud “Kohanime määramise korra”, Teeseaduse § 4 
lg 4 punkti 4, § 16 lg 4, § 15 lg 3, “Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1, “Viimsi valla 
põhimääruse” ja Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002.a 
määrusega nr 6 kinnitatud “Viimsi valla teeregistri 
asutamise ja teeregistri põhimääruse”:
§ 1. Kinnitada Viimsi valla omandis olevate ja pers-
pektiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses 
olevate teede nimekiri ja määrata Viimsi valla teedele 
nimetused vastavalt lisatud nimekirjale (lisa 1).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Määruse lisa 1 on avaldatud Viimsi valla veebilehel 
www.viimsivald.ee.

9. mai 2008 nr 29

Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-
rammide ning ürituste toetuse taotluse ja toetu-
se kasutamise aruande vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 
28.02.2006 a. määrusega nr 8 kinnitatud “Viimsi val-
la eelarvest kultuuri- ja noorsooprogrammide ning 
ürituste toetamise korra” lisa p 2 alusel:
§ 1. Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja 
noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotluse 
vorm, vastavalt lisale 1. 
§ 2. Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noor-
soo programmide ning ürituste toetamiseks eraldatud 
toetuse kasutamise aruande vorm, vastavalt lisale 2.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
08.03.2007.a määrus nr 22.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel. 
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, abivallavanem vallavanema üles-
annetes
Merit Saar, jurist vallasekretäri ülesannetes

Määruse lisad 1 ja 2 on avaldatud Viimsi valla veebi-
lehel www.viimsivald.ee.

16. mai 2008 nr 30

Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud 
“Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavalit-
suse 08.09.2006.a korraldusega nr 541 kehtestatud 
Lille tee 6 detailplaneeringu ning Malle Kuusik´u 
24.04.2008.a esitanud avalduse aadresside määrami-
se kohta: 
§ 1. Määrata Lille tee 6 maaüksusest moodustatavate-
le elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Lille tee 6 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 1;
2) Lille tee 6a detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 2.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Viimsi vallavalitsuse korraldus

25. aprill 2008 nr 252

Leppneeme, Kelnase ja Naissaare sadama sada-
mateenuste hinnakirja kehtestamine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 30 lõike 3: 
1. Kehtestada Leppneeme, Kelnase ja Naissaare sa-
damas sadamateenuse tasud harrastusveesõidukitele 
järgmiselt:

1.1. Sadamatasu lepingulistele klientidele 1 
kuuks: 
1.1.1. kuni 8 m 2360.–
1.1.2. 8,1-12 m 3540.–
1.1.3. Üle 12 m 5310.–
1.2. Sadamatasu lepingulistele klientidele 6 
kuuks (periood 1. mai – 31. oktoober):
1.2.1. kuni 8 m 10 620.–
1.2.2. 8,1-12 m 15 576.–
1.2.3. Üle 12 m 19 116.–
1.3. Sadamatasu külalisalustele:
1.3.1. kuni 5 tundi 120.–
1.3.2. 5–24 tundi 220.–
1.4. Punktides 1.1. kuni 1.3. märgitud tasud si-
saldavad kaikohta, magevett, elektrienergiat ja jäät-
mete vastuvõttu.
2. Kehtestada Leppneeme, Kelnase ja Naissaare sa-
damas sadamateenuse tasud parvlaevale ja reisilaeva-
le (alates 15 inimest) järgmiselt:
2.1. Reisilaevadel ühekordne külastustasu 
700 krooni
2.2. Parvlaevale sadamatasu 1770 krooni/
päev
2.3. Elektrienergia müük. Elektrienergia eda-
simüügi hinna aluseks on ostuhind, millele lisandub 
tasu päevasele ja öisele tariifile.
2.3.1. Päevane 0,455 krooni/kWh
2.3.2. Öine 0,029 krooni/kWh
2.4. Vee müük parv- ja reisilaevale 4 5 
krooni/tonn
2.5. Jäätmetasu parvlaevadel   500 krooni/
kuus
2.6. Pilsivee vastuvõtt parvlaevalt Leppneeme 
sadamas 800 krooni/tonn
3. Kehtestada Leppneeme, Kelnase ja Naissaare sa-
damas muud sadamateenuse tasud järgmiselt:
3.1. Slipi kasutamine  75.– kord
3.2. Staapeldamine 01. november - 30 aprill 5 0 
kr/m²
3.3. Sadamas ajutiselt ladustatud kaubad
3.3.1. ehitusmaterjalid  20 krooni/tonn
3.3.2. puit 20 krooni/tm
3.3.3. värske kala (lossimine, laadimine)  3 0 
krooni/tonn
4. Katamaraantüüpi alusele lisandub hinnale 30%.
5. Eesti Vabariigi piirivalve ametisõidul, Veeteede 
Ameti alused ametisõidul, Viimsi valla alustel ja saa-
revanemal ametisõidul sadamatasu puudub.
6. Kehtestada Naissaare sadamas sadamateenuste 
hinnad Naissaare elanikele ning töölepingu alusel 
töötajatele järgmiselt:
6.1. Sadamatasu lepingulistele klientidele 1 
kuuks: 
6.1.1. kuni 8 m 1180.–
6.1.2. 8,1–12 m 1770.–
6.1.3. Üle 12 m 2655.–
6.2. Sadamatasu lepingulistele klientidele 6 
kuuks (periood 1. mai – 31. oktoober): 
6.2.1. kuni 8 m 5310.–
6.2.2. 8,1–12 m 7788.–
6.2.3. Üle 12 m 9558.–
7. Kõik käesolevas korralduses toodud hinnad sisal-
davad käibemaksu 18%.
8. Korraldus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
9. Korraldus jõustub 01. mail 2008.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate 
detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Pringi küla, Käbi tee 5 ja Käbi tee 7 kinnistud (planeeringu ala suurus on ca 0,35 ha ja asub 
Käbi tee ääres ning piirneb jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, Käbi tee 3, Jaani VI kinnistutega. 
Planeeringu eesmärk on kinnistute liitmine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ning 
abihoone ehitamiseks).

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate 
detailplaneeringute kehtestamise korraldused: 
1. Rohuneeme küla, Länne maaüksus;
2. Kelvingi küla, Koidu tee 40;
3. Rohuneeme küla, Kõrtsi maaüksus;
4. Viimsi alevik, Praaga IX maaüksus;
5. Pringi küla, maaüksus Mälestuskirik;
6. Lubja küla Aiandi tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, Paenurme tee 25, maaüksuste Kangru 
II, Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa vaheline ala kinnistute Loo (osaliselt), Heinamaa, Heina-
maa I ja Heinamaa II osas.

Viimsi vallavalitsus teatab 
detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
aja muutmisest
Välja kuulutatud Rohuneeme küla, maaüksuse Kristle IV ja osaliselt maaüksuste 
Rootsi VIII, Kristle V ja Luugi I detailplaneeringu avaliku väljapaneku uus toi-
mumise aeg on 19.06.–02.07.2008. Detailplaneeringuga saab tutvuda Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) kl 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 
16ni). Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha ja piirneb Rohuneeme tee 140, 142, 
144, 146, Eigi I, II, III ja Miku V kinnistutega. Planeeringu eesmärk on üldplanee-
ringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast väikeelamu-
maaks, maa-ala jagamine kuueks üksikelamukrundiks, üheks kaksikelamukrundiks 
ja kaheks liiklusmaakrundiks, ehitusõiguse määramine üksik- ja kaksikelamute 
ehitamiseks, tee maa-ala planeerimine Annuse tee ja Kalmistu tee vahelisele 
teele ja tehnovõrkude ning juurdepääsuteede lahendamine. Elamute suurim lu-
batud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala kaksike-
lamul on 350 m² ja üksikelamutel 180–250 m², moodustatavate elamukruntide 
suurused on 1205–1824 m².
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Kui oled langenud

hooletuse,

halva Kohtlemise,

fÜÜsilise, vaimse 
või seKsuaalse 
 vägivalla ohvriKs,

on sul abi saamiseks võima

lus pöörduda harju ohvriabi

keskusesse.

Karjääri 11, maardu

tel 600 6204

epost oksana.sviridenko@ensib.ee

vastuvõtuajad: e, K ja r kl 9–12; 13–16

otsime laheNDusi Koos!

Jalad on meie alustalad
Viimase nelja aasta jooksul 
olen väga tihti puutunud 
kokku teemaga inimese jal-
gadest – seda nii puudega 
inimestega koos töötades ja 
iseenese elukogemusele tu-
ginedes. Jalad ju tõepoolest 
on meid kandvad alustalad. 
Seepärast soovin teistelegi 
jagada teadmisi nii laste kui 
ka vanurite, nii puudega ini-
meste kui ka kõikide täiskas-
vanute jalgade korrashoiu 
tähtsusest.

Inimeste teadlikkusega on vii-
maste aastatel kasvanud huvi ka 
jalgade tervishoiu vastu. Seda 
näitab üha enam ortopeediliste 
jalanõude ja tugitoodete muret-
semine oma lastele. Ka vanurid 
ise on jalgade tähtsusest vägagi 
teadlikud – terve elu ebatervis-
like jalanõudega käimine on 
meist enamikule valmistanud 
valusid, seda varem või hiljem. 
Uut mõttelaadi toetab ka Eesti 
turule ilmunud ja aina rohkem 
populaarsust koguma hakanud 
ortopeedilised ja tervisejala-
nõud, mille hind küll pole oda-
vate killast, kuid on õigustatult 
vastavuses kvaliteediga.

Mida saab inimene teha 
oma jalgade heaks? Teame, 
et paljud probleemid algavad 
mõttelaadist ehk meie peast.  
Vaatame nüüd, kui paljud neist 
saavad alguse meie jalgadest.

Olen endale appi kutsu-
nud Tartust pärit ja eluaeg seal 
praktiseerinud ortopeedi dr Aili 
Haameri, kelle käest uurin jal-

gade tähtsusest ja nende kor-
rashoiu mõjust inimese üldisele 
tervisele. Dr Haamer on arstina 
selles valdkonnas töötanud pik-
ka aega, kokku staaži 44 aastat.

Kui tähtsad siis on 
inimesele tema jalad?

Dr Haamer: „Jalad on väga 
tähtsad, sest nende abil me lii-
gume. Inimene on ehitatud nii, 
et ta peab saama liikuda ja seis-
ta, seega kogu meie kehaehitus 
algab ja sõltub labajalgadest. 
Lampjalgsus võib põhjustada 
palju vaevusi, alates alaselja-
valudest, lõpetades vale rühi ja 
migreenihoogudega.”

Mis põhjustab tänapäeval 
lampjalgsust ja kuidas 
see erineb oma tekkelt 
täiskasvanutel ja lastel?

„Lampjalgsust võib nimetada 
ka tsivilisatsiooni haiguseks. 
Kui kõik käiksid kogu aeg pal-
jajalu, siis ehk lampjalgsust nii 
palju ei esineks. Täiskasvanu-
tel põhjustab haigust enamjaolt 
vale jalanõu, liigne koormus 
hüppeliigesele või jalgade pi-
dev vale asend. Naistel tekib 
lampjalgsust rohkem pärast 
sünnitust, kui rasedusega on 
kaal tõusnud ning sidekoe ter-
ved organismid on saanud tu-
gevat ja pidevat koormust.

Lastel esineb ka kaasasündi-
nud lampjalgsust. Kuni kolme-
aastastel on normaalne füsio-
loogiline erisus see, et jalatalla 
all on rasvapadi, mida ekslikult 
peame äravajunud jalavõlviks. 
Lapsed sünnivad O-jalgadega, 

mis hiljem kujunevad teatud 
arengustaadiumis X-jalgadeks. 
Kuid kolmandaks eluaastaks 
peaks olema välja kujunenud 
sirged jalad, mis tagavad laba-
jala õige arengu. Kuni see nii ei 
ole, võime rääkida diagnoosist.”

Kuidas saab siis üks vanem 
aru, kas tema lapsel on lamp-
jalad või mitte?

„Kõige paremini saab aru siis, 
kui paluda lapsel paljajalu 
seista kõval pinnal, jalad koos, 
ning tagantvaatest peaks ole-
ma näha kannakõõluse jõnk-
sulisus. Loomulikult täpsemal 
vaatlusel on näha ka pikivõl-
vi äravajumine, kuid kordan 
– alla kolmeaastastel on see 
enamjaolt normaalne. See 
aga ei tähenda, et sekkuma ei 
peaks nii varakult. Siinkohal 
ongi just oluline ennetav ravi, 
mis on põhimõtteliselt sama, 
mis põhiravi ise. Ka pere- või 
eriarsti poole võiks pöörduda, 
kui on kahtlusi.”

Mida soovitate edaspidi 
teha, kui on avastatud 
lampjalgsus?

„Kindlasti võib esmatasandil 
pöörduda perearsti poole, kes 
samuti lampjalgsust diagnoo-
sib ning kirjutab välja tõendi, 
et laps vajab ortopeedilisi abi-
vahendeid. Kui perearstil tekib 
probleem diagnoosi kindlaks-
määramisega, saadab ta pat-
siendi ortopeedi vastuvõtule. 
Puudega lastele on riigi poolt 
lausa ette nähtud soodushin-

naga kolm paari ortopeedilisi 
jalanõusid kalendriaastas.”

Kuidas aga ära hoida 
lampjalgsuse teket? Kas 
kunagi tekib ka selline 
staadium, millal võib öelda, 
et nüüd on juba hilja ravida?

„No hilja pole mitte kunagi. 
Ja parem ikka hilja, kui mitte 
kunagi! Muidugi, mida varem 
avastatakse lampjalgsus, seda 
paremini ta allub ravile. Võin 
praktikas isegi väita, et päris 
terveks saavad siiski ainult 
lapsed, ja seda tänu pikaajali-
sele ravile: pidevad harjutused 
labajalale, tallatoed, ortopee-
diline või tervisejalats. Füü-

silise puudega laste puhul on 
see teema niikuinii teravam, 
sest teatud diagnooside puhul, 
nagu diabeet ja reuma, ei ole 
võimalik teisiti hakkama saada 
kui spetsiaalsete jalanõude ja 
hoolduse abil.

Täiskasvanutel me tavaliselt 
vaid leevendame ebamugavust 
või valu, ehk siis sümptomaa-
tiline ravi – ja seda kõike ikka 
eriliste tallatugedega, ortopee-
diliste jalanõude ja igapäevaste 
harjutustega. Ennetavaks raviks 
valu vastu soovitan vanematele 
inimestele mugavus- ehk tervise-
jalanõusid, mida Eestis üha enam 
on hakanud müüma ortopeedia-
ga tegelevad firmad. Ka lastel 

on lampjalgsust kerge ennetada. 
Tähelepanelik vanem muretseb 
juba käima hakkavale põnnile 
tervisejalanõud: see on peamine 
investeering oma lapse jalgade 
heaolusse. Ja need jalad peavad 
teda ju terve elu kandma.”

Tänan dr Aili Haamerit 
tema soovituste ja hea nõu eest 
ning mul on hea meel selle üle, 
et ka Viimsi valda tuleb taoline 
kauplus, kus peagi hakatakse 
müüma kõike seda, mis aitab 
jalgadel meid muretult kanda.

Kairi Tozen-Pütsepp
Harjumaa puuetega inimeste 
nõukoja tegevjuht, lapsevanem ja 
ettevõtja

Ohvriabi: inimesele, kellele on põhjusta-
tud kannatusi või tekitatud kahju
Inimene, kellele on põhjustatud kan-
natusi või tekitatud kahju, on sageli se-
gaduses ega oska oma murega kuhugi 
pöörduda. Riiklikku ohvriabiteenust 
osutatakse alates 2005. aastast. See on 
tasuta avalik sotsiaalteenus, mille ees-
märk on säilitada ja parandada ohvri 
sotsiaalset toimetulekut. Ohvriks loe-
takse inimest, kes on langenud hooletu-
se, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse, 
seksuaalse või perevägivalla ohvriks. 
Ohvriabitöötaja on ohvrile toeks, aitab 
ja suunab teda suhtlemisel riigiasutuste-
ga, et leida tekkinud olukorras sobivaid 
lahendusi. Seega kujutab see töö ohvri 
kuulamist, nõustamist ja informeeri-
mist, kuhu võib pöörduda ja millist abi 
on õigus saada. Kui ohver ei soovi kohe 
pärast aset leidnud sündmust ohvriabi-
keskusesse minna, võib ta seda teha hil-
jem. Töötajate poole võivad pöörduda 
ka kannatanu lähedased.

Ohvriabi ei tegele kurjategijate 
püüdmise ega kasvatamisega, vaid 
keskendub just ohvrile ja tema vaja-
dustele ning teeb koostööd politseiga, 
kes on hästi informeeritud ohvriabi-
keskuste tööst. Nõu võib küsida te-
lefoni või e-posti teel. Inimene võib 
soovi korral jääda anonüümseks.

Riik hüvitab psühholoogilisele 
abile tehtud kulutused

Alates 1. jaanuarist 2007 hüvitatak-
se vajaduse korral süüteo ohvrite ja 

nende perekonnaliikmete psühho-
loogilisele abile tehtud kulutused 
juhul, kui süüteo kohta on algata-
tud väärteo- või kriminaalmenetlus. 
Psühholoogilise abi kulude hüvita-
mise eesmärk on aidata kaasa süüteo 
ohvrite kiiremale psühholoogilisele 
rehabilitatsioonile ning pereliikmete 
sotsiaalse toimetuleku paranemise-
le.

Psühholoogilise abi kulu hüvita-
takse kuni ühe kuupalga alammäära 
ulatuses (tänavu 4350 kr) ühe pere-
liikme kohta, kuid mitte rohkem 
kui kolme kuupalga alammäära 
ulatuses kogu perekonna kohta (s.o 
13 050 kr). Psühholoogilise abi ku-
lude hüvitamist saab taotleda ühe 
aasta jooksul arvates süüteo toi-
mepanemisest. Psühholoogilise abi 
kulude hüvitamiseks tuleb vastav 
taotlus esitada oma piirkonna ohv-
riabitöötajale.

Oluline on see, et inimesed olek-
sid teadlikud oma võimalustest ja 
antud juhul eelkõige sellest, et ole-
me olemas. Ohvriabitöötajad üle 
kogu Harjumaa on valmis teid ära 
kuulama ja osutama eespool kirjel-
datud ohvriabiteenust.

Marju Kirt
sotsiaalkindlustusameti Tallinna ohvriabi 
juhtivspetsialist

Tallinna ohvriabikeskuse töötajate 
kontaktandmed:

Kesklinna politseiosakond, Pärnu mnt 11
ohvriabitöötaja Eve Palo, tel 641 0017

Sotsiaalkindlustusamet, Lembitu 12
ohvriabitöötaja Marju Kirt, tel 640 8106

Põhja politseiosakond, Erika 15 
ohvriabitöötaja Evelin Müürel, tel 661 9099

Lõuna politseiosakond, Rahumäe tee 6
ohvriabitöötajad Anne Mehide-Val-
tin, tel 655 5068; Jekaterina Lastotskina, 
tel 655 5626

Ida politseiosakond, Vikerlase 14
ohvriabitöötaja Tatjana Zjuzina, tel 600 9059, 
e-post tallinn.oa@ensib.ee

Harjumaa ohvriabikeskuse töötajate 
kontaktandmed:

Lääne-Harju, Keila, Keskväljak 5
ohvriabitöötaja Olga Sepp, tel 678 0603

Ida-Harju, Maardu, Karjääri 11
ohvriabitöötaja Oksana Sviridenko, tel 600 6204
e-post harju.oa@ensib.ee

Ohvriabikeskustes on vastuvõtt 
E, K, R kl 9–12, 13–16.
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Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Tule ja veendu selles ise!

Randvere rahva tegemistest
23. mai varahommikul istusime bussi ja hak-
kasime sõitma Ida-Virumaa poole. Reisi sihiks 
oli kaunis koht Avinurme. Reisi organiseeris 
ja giidiks oli Randvere päevakeskuse juhataja 
Aime Salmistu. Reisiseltskonnaks päevakes-
kuse lauljad, seeniortantsurühm Kobarake ja 
veel reisihuvilisi. Sõitsime kohtuma Avinurme 
pensionäridega.

Sealses kultuurikeskuses toimusid algul külalise-
sinejate tantsud-laulud. Seejärel Avinurme see-
niortantsurühma etteaste. Esinemistele ja vastas-
tikustele tervitustele järgnes mõnus kohvijoomine 
ühises lauas, mille olid meile valmistanud Avinur-
me daamid. Õhtul toimus kultuurikeskuse saalis 
ülipidulik kontsert.

Avinurme rahvas oli endale saanud uue Esto-
nia kontsertklaveri. Seda tänu ettevõtlikkusele ja 
sponsorite abile. Kohal oli ka dirigent-ärimees 
Venno Laul isiklikult, kes andis üle klaveri pas-
si ja võtmed. Uuel kaunil pillil mängisid noored 
klaveriõpilased ja üliõpilane Maksim Štšura. Esi-
nesid kohalikud mees-, nais- ja lastekoorid. Õhtu 
lõppes rahva lemmiku Tõnis Mäe esinemisega.

Külastasime ka kuulsat tünnivabrikut ja kau-
neid kohti Avinurme ümbruses. Teisel päeval võt-
sime suuna Kuremäe kloostrisse. Teel nautisime 
Iisaku vaatetornist ilusat ümbrust.

Kuremäe klooster jättis väga ilusa mulje. Seal 
elab praegusel ajal 150 nunna. Majade ümbrused 
on hoolitsetud. Nunnad töötasid igal pool õues: 
kes istutas lilli peenardele, kes kastis, kes pühkis 
teid jne. Silma hakkasid tohutu kõrged puuvirnad, 
ümmarguselt laotud nagu heinakuhjad. Maitsesi-
me ka püha allika vett ja kes soovis, ostis kaasa 
Peipsi suitsukala.

Sõitsime edasi Ontika poole. Teele jääv Saku 
mõis on osaliselt korrastatud. Huvitav oli näha 
korralikult üle värvitud endist piirivalvekordo-
nit, mille külge on ehitatud vaateplatvormile viiv 
keerdtrepp.

Imetlesime ka kuulsat Valaste juga. Ontika 
kõrgelt kaldalt avanes kaunis vaade merele. Teele 
jäi ilus Padaorg ja põhjaranniku Tuulepark, mida 
nägime bussiaknast. Tore, et oskame jälle oma 
loodusvara tuult kasulikult rakendada. Tuulikuid 
on ju Eesti tuulistel randadel ja saartel ajast aega 
kasutatud. Kaks ilusat päikeselist kevadpäeva ka-
dusid nagu lennates. Koduteel lõime lauludki lahti 
ning kõigil oli tuju hea ja meel toreda reisi pärast 
rõõmus.

Vaike Tõnts

 Valaste platvormil

 Seeniortantsijad lustimas.
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 Viimsi valla kultuurikalender
13. juuni – 31. juuli

20. juuni kell 19
Vabaõhuetendus külakomöödia 
„Ranna rahva lood ja laulud”
Vabaõhuetendus külakomöödia 
„Rannarahva lood ja laulud”
Viimsi kooli õpetajate rahva-
teatri esituses. Pilet 50 kr / 30 
kr (õpilased, pensionärid)
Viimsi vabaõhumuuseumis

21. juuni kell 12
Prangli põhikooli lõpuaktus
Prangli koolimajas

21. juuni kell 14
Viimsi keskkooli 12. klasside 
lõpuaktus
Viimsi keskkoolis

21. juuni kell 19
Vabaõhuetendus külakomöödia 
„Rannarahva lood ja laulud”
Viimsi kooli õpetajate rahva-
teatri esituses. Pilet 50 kr / 30 
kr (õpilased, pensionärid)
Viimsi vabaõhumuuseumis

21. juunikell 21
Koolilõpu disko
Prangli rahvamajas

22. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

22. juuni kell 11.30
Kalmistupüha
EELK vaimuliku kandidaat Mikk 
Leedjärv
Rohuneeme kalmistul

22. juuni kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. juuni kell 14.30
Kalmistupüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

22. juuni kell 19
Jaanipäev Tammneemes
Peojuht Toomas Lumi. Mängib 
ansambel LIMIT.
Tammneeme lõkkeplatsil

22. juuni kell 19
Vabaõhuetendus külakomöödia 
„Rannarahva lood ja laulud”
Viimsi kooli õpetajate rahva-
teatri esituses. Pilet 50 kr / 30 
kr (õpilased, pensionärid)
Viimsi vabaõhumuuseumis

22. juuni 
Jaanituli
Leppneeme sadamas

22. juuni kell 17
Jaanituli
Traditsioonilised võistlused las-
tele ja täiskasvanutele. Mängib 
ansambel Hollari.
Kelvingi lõkkeplatsil

23. juuni kell 19
Jaaniõhtu Viimsis
Õhtu juht Leino Einer. Esinevad 
Erich Krieger, Sinu Naine, Niki. 
Pilet 100 kr /50 kr (pensionä-
rid, õpilased), perepilet 200 kr. 
Info: www.jaanituli.peopartner.
ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

23. juuni kell 22
Jaanipäev
Esineb ansambel MTJ
Prangli saare Ülesaare lõk-
keplatsil

29. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
kell 18
Peregrupp
Juhib Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus

29. juuni kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. juuni kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

30. juuni – 28. juuli
Raamatunäitus „Eesti Vabariigi 
juubeliaasta. Mõeldes tervi-
sele”
Viimsi raamatukogus

1.–31. juuli
Raamatunäitus „Loodusimed ja 
vaatamisväärsused maailmas”
Prangli raamatukogus

1. juuli
Urmas Orgusaare maalikunsti-
näituse avamine
Prangli rahvamajas

4.–6. juuli
Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused purjetamises
Korraldab Rein Ottosoni purjes-
pordikool
Pirital

5. juuli
Vasalemma rahvamaja estraa-
dietendus
Prangli rahvamajas

6. juuli kell 11
Jumalateenistus leivamurdmi-
sega
Jutlus: Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

6. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu ja 
stud. theol. Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. juuli kell 14.30
Armulauaga jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

11. juuli
Kaluritepäeva tähistamine
Prangli saarel

12.–13. juuli
Viimsi valla lahtised karika-
võistlused purjelauasõidus
Korraldab Hawaii Expressi 
purjelauakool
Pirital

13. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

13. juuli kell 13 
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

14.–31.juuli
Viimsi õpilasmalev 2008, II 
vahetus Viimsis

14.juuli
Kernu segakoori esinemine
Prangli rahvamajas

19. juuli kell 15
Kaluritepäev
Peojuht Aivar Henning. Mängib 
ansambel Täitsamehed.
Tammneeme lõkkeplatsil

20. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Vilver Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

20. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

20. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25.–26. juuli
Prangli saare päevad
Prangli saarel

25.–26.juuli
Teatrietendus „Arabella”
Eesti näitejuhtide teatritrupi 
esitus.
Prangli saarel Ülesaarel

26. juuli kell 12–18
Kalapäev
Päevajuht Veiko Taluste. Las-
teõuel töötoad: männikoorest 
paatide ja pulgaloomakeste 
valmistamine. Laadaplatsil 
laadamöll. Toimuvad tradit-
sioonilised kalapäeva võistlu-
sed (kalurisaapa loopimine, 
võrguköievedu, heeringatünni 
veeretamine, pärlipüüdmine 
jne.) Saab vaadata 1938 a 
filmi „Hülgepüük”. Muuseumi 
karjamaal saab ratsutada.
kell 19
Kontsert: austusavaldus Arved 
Haugile
Esinevad Kelli Uustani, ansam-
bel Noorkuu, Vello Orumets, 
Silvi Vrait jt
Viimsi vabaõhumuuseumis, 
vihmase ilma korral EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus

26. juuli
Viimsi 5. triatlon
Haabneemes

27. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Matt Edminster
kell 18
Peregrupp
Juhib Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus 

27. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. juuli kell 14.30
Armulauaga jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

27. juuli
Kiriku ja surnuaiapüha
Koguduse õpetaja Patrik Gö-
ransson
EELK Naissaare Püha Maarja 
kirikus ja surnuaias

Info: Marje Plaan, Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866 
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner – Vaba-
dussõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Eesti ja külm sõda
Avatud: K–L 11–17, giid tel 621 
7410
Kindral Laidoneri muuseumis

kuni 20. juuni
Raamatupiltide kevadpidu, 
Viive Noore lasteraamatu illust-
ratsioonid
Avatud: E–R 9–16
Viimsi keskkooli raamatukogus

kuni juuni keskpaigani
Reti Saksa näitus „Pildid ja 
kujud”
Avatud: N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis ja 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kuni 30. juuni
Raamatunäitus „Eesti Vabariigi 
juubeliaasta. Ilus oled, Isamaa”
Viimsi raamatukogus

kuni 30. juuni
Raamatunäitus „Kaunis laste-
raamat”
Prangli raamatukogus

kuni 31. august
Riina Muljari isikunäitus
Koolilaste joonistusnäitus
Prangli rahvamajas

kuni 30. september
Nora Raba metallkompositsioo-
nide näitus „Värvides on väge”
Avatud: N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis

9.–30. juuni
Viimsi õpilasmalev 2008, I 
vahetus
Viimsis

15. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Matt Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus

15. juuni kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. juuni kell 14.30
Armulauaga jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15.–20. juuni
Piraaditeemaline puhkelaager 
„Põnev piraadielu”
Lastele vanuses 7–9 aastat. 
Reg: tel 606 6826, e-post viim-
sink@huvikeskus.ee
Venevere puhkekülas

18. juuni kell 16 
Püünsi põhikooli 9. klassi 
lõpuaktus
Püünsi põhikoolis

19. juuni kell 15
Vallavanema vastuvõtt abitu-
rientidele
Viimsi koduloomuuseumis

19. juuni kell 19
Vabaõhuetendus külakomöödia 
„Rannarahva lood ja laulud”
Viimsi kooli õpetajate rahva-
teatri esituses. Pilet 50 kr / 30 
kr (õpilased, pensionärid)
Viimsi vabaõhumuuseumis

20. juuni kell 14
Viimsi keskkooli 9. klasside 
lõpuaktus
Viimsi keskkoolis

Tule pizzameistriks
Viimsisse!

V lja pe oma ala proffidelt meie pooltä õ
Ootame kandideerima uhtusest lugupidavaid,: p

k avatud suhtlemisoskusega,iireid, ausaid,

CV saata sirli@tehnovorm.ee:
Info tel 56 635 651:

Positiivse eluhoiakuga inimesi

VIImsI Vallas regIsTreerITUd süNNId

 Signe Danielil ja Esa 
Raimo Johannes 
Nikkanenil sündis 4. 
aprillil poeg Kari.

 Merje Postil ja Hanno 
Raiendil sündis 8. 
aprillil tütar Mirell-
Marii.

 Triin Kahal ja Andres 
Jürgensonil sündis 
12. aprillil tütar 
Annabel.

 Kaie Kaasil ja Tanel 
Ojaverel sündis 13. 
aprillil tütar Ella.

 Liina Krabil ja Marko 
Kitsel sündis 17. 
aprillil tütar Maris.

 Ave ja Jaan Lajalil 
sündis 17. aprillil 
poeg Luukas.

 Heli Zilenskil ja 
Kristjan-Aapo Meril 
sündis 20. aprillil 
tütar Lilia.

 Kristiina ja Indrek 
Laanetul sündis 21. 
aprillil poeg Alex.

 Kristiina ja Aldo Kal-
jurannal sündis 25. 
aprillil tütar Grete.

 Agne Kukel ja Henrik 
Guthanil sündis 25. 
aprillil poeg Fried-
rich.

 Egle ja Maarek Tarol 
sündis 27. aprillil 
poeg Erki.

 Maila ja Raimo 
Rikkenil sündis 28. 
aprillil tütar Madli.

 Eveli Kiivetil ja Han-
nes Kubul sündis 30. 
aprillil tütar Maia.

 Ingrid ja Toomas 
Tõnistel sündis 1. 
mail poeg Marten 
Thomas.

 Ksenia Seinal ja Tanel 
Šmalkol sündis 3. 
mail poeg Lukas.

 Anna ja Peeter 
Torimil sündis 5. mail 
poeg Robert.

 Heidi ja Andu Talil sün-
dis 8. mail poeg Siim.

 Lagle Kuusingul ja 
Urmo Reidmal sündis 
8. mail poeg Arle 
Aron.

 Signe ja Aivar Hundil 
sündis 9. mail poeg 
Gregor.

 Julia Kuzinal ja Maris 
Lasmanisel sündis 10. 
mail poeg Robert.

 Evelin Elmestil ja Alek-
sandr Viineril sündis 
13. mail poeg Georg.

 Käde Laanearul ja 
Taavi Linholmil sündis 
14. mail tütar Anna 
Maria.

 Berit Kalvistel ja Mar-
gus Hermastel sündis 
14. mail poeg Andre 
Martin.

 Birgit ja Kristo Sakke-
usel sündis 15. mail 
tütar Miriam.

 Natalja ja Vladimir 
Zinovjevil sündis 15. 
mail tütar Jana.

 Tatjana Krajeval ja Igor 
Klassenil sündis 16. 
mail tütar Helena Lee.

 Madli Luuril ja Silver 
Sokul sündis 18. mail 
poeg Sebastian.

 Kaire ja Janek Pallasel 
sündis 19. mail Elinor 
Eliis.

 Janika Jüriööl ja Ringo 
Rahumeelel sündis 27. 
mail poeg Ralf.

 Reelika Magnusel 
ja Allan Selirannal 
sündis 28. mail poeg 
Johannes.

 Kati Esnal ja Priit Põllul 
sündis 30. mail poeg 
Oskar.

 Helen Lasnil ja Eric 
Reppol sündis 2. juunil 
poeg Lennart Marek.

Tere tulemast!
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Sport spordiüritustest tulemas
4.–6. juuli Eesti karikavõist-
luste sarivõistlus: Viimsi 
valla lahtised meistrivõist-
lused purjetamises
Pirita
Korraldaja. R. Ottosoni 
Purjespordikool

5.–6. juuli Eesti valdade XVI 
suvemängude finaalvõist-
lused
Kose
Korraldaja: Eestimaa spor-

diliit Jõud, www.joud.ee

12.–13. juuli Viimsi valla 
lahtised karikavõistlused 
purjelauasõidus 
Pirita
Korraldaja: Hawaii Expressi 
purjelauakool

26. juuli Viimsi 5. triatlon
Haabneeme
Korraldaja: Seven Oranges, 
www.7oranges.ee

 9.–10. august Harjumaa 
meistrivõistlused käsipallis 
(mehed ja B-, C-, D-klassi 
poisid)
Kehra
Korraldaja: Harjumaa 
spordiliit

15.–16. august Prangli 
spordipäevad
Prangli
Korraldaja: Viimsi 
 vallavalitsus

28.–29. august Harjumaa 
omavalitsustöötajate su-
vespordipäevad
Klooga rand
Korraldaja: Harjumaa 
spordiliit

Eesti meistrivõistlused 
squash’is peeti 24.–25. mail 
Metro squashiklubis. Osale-
mas oli 32 meest ja kümme 
naist. Meeste finaalmängus 
kohtusid omavahel vennad 
Paul ja Paavo Piik. Noorem 
vend Paul võitis meistritiitli 
ja seda neljandat aastat jär-
jest. Naiste võitjaks tuli Diana 
Legush. Piigi pere elab Rand-
veres, lisaks squashile on 
perepoegadel veel mitmeid 
harrastusi, üks tõsisemaid ka 
saalihoki. Tubli pere on käi-
nud Viimsi valla au kaitsmas 
ka mälumängus Eesti valda-
de suvemängudel.

Harjumaa meistrivõistlused 
laskmises peeti Männiku las-
ketiirus. Protokollist võib väl-
ja lugeda ka nelja viimsilase 
nime. 60 lasku lamades saa-
vutas Margot Nigumann naiste 
arvestuses 539 silmaga kol-
manda koha, kaks teise koha 
väärilist tulemust tulistas tütar-
lasteklassis võistelnud Meeri 
Lembinen: 60 lasku lamades 
546 silma ja 3 x 20 lasku stan-
dardpüssist 50m distantsilt 525 
silma. Harjutuses „60 lasku 
lamades” jäi tütarlaste vanuse-
klassis võistelnud Heili Rand-
maa neljandale kohale. Kõik 
eelnimetatud kuuluvad Kaitse-
liidu Männiku laskurklubisse. 
Harjutuses „Jooksev metssiga, 
30 + 30 lasku” tuli 535 silmaga 
teiseks Kaitsejõudude spordi-
klubisse kuuluv Arles Taal.

Orienteerumises peeti va-
likorienteerumine Kõrvemaal 
21.mail. Viimsi vallast oli osa-
lejaid kaheksa. Kõrgemate tu-
lemusteni küündisid veterani-
de M40-klassis teiseks tulnud 
Mati Preitof ning samas klas-
sis neljandaks jäänud Neeme 
Loorits. Naisveteranide N35-
klassis jäi neljandaks Ruta Ot-
tesson, kelle koduklubiks Rae 
OK.

Teateorienteerumises 28. 
mail Linnamäel võistles M40-
klassis Viimsist kaks võistkon-
da. Võitjaks tuli Viimsi II koos-
seisus Neeme Loorits, Lauri 

Lahtmäe ja Jüri Rokko, võist-
kond koosseisus Arvo Raja, 
Indrek Reitalu ja Anija vallast 
appi tulnud Mai Viirmann jäi 
kaheksandale kohale. Kolman-
dale kohale tulnud Harju KEK 
RSK klubi võistkonnas jooksis 
esimest vahetust Mati Preitof.

11. juunil Andineemes toi-
munud suundorienteerumise 
tulemused on üleval Harjumaa 
spordiliidu kodulehel www.
harjusport.ee.

Harjumaa finaalvõistluste 
„TV 10 olümpiastarti” III ja IV 
etapil Tallinnas Kalevi kesks-
taadionil tegid tublimaid tule-
musi meie poisid. Nooremate 
poiste arvestuses (sündinud 
1996 ja hiljem) tuli kettahei-
tes tulemusega 23.14 teisele 
kohale Carl Mattias Räägel. 
Vanematest poistest (sündinud 
1994–1995) võitis Devid Grunt 
palliviske tulemusega 72.00. 
Kõrgushüppes tuli teiseks Erik 
Tiitus (1.58) ja kahekordseks 
teise koha omanikuks Sven 
Nuutmann kettaheite tulemu-
sega 36.71 ning kuultõuke tu-
lemusega 11.17.

Eesti valdade suvemän-
gud toimuvad sel aastal juba 
16. korda ning esimest korda 
mängude ajaloos Harjumaal. 
Korraldaja vaeva võttis enda 
kanda Kose vald. Kosel on 
valmis saanud staadion ning 
nüüd ootavad nad külla kogu 
maaspordi paremikku. Viimsi 
vald võtab samuti 5.–6. juulil 
koondise kokku ja suundub 
järjekordsele jõuproovile. Ap-
rillikuus toimunud eelvõistluse 
põhjal on meil naiste võrkpal-
lis kõik teed valla kõrge koha 
saavutamiseks. Osaleme veel 
põhialal kergejõustikus, orien-
teerumises, jalgrattakrossis 
ning mälumängus. Uued val-
laelanikud, kes tunnevad endas 
jõudu võistelda nendel aladel 
vabariiklikus konkurentsis, on 
teretulnud ning palun endast 
märku anda valla spordikoor-
dinaatorile tel 609 0980 või e-
postil tiia@viimsivald.ee.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 
koordinaator

suvespordiinfo
Eesti valdade XVI suvemängud toimuvad 5.–6.7 
Harjumaal Kose vallas (vt täpsem info: www.
joud.ee/uudised?id=3).

Eesti väikelinnade 39. suvemängud toimuvad 
5.–6.7 Türil (vt täpsem info: www.joud.ee/
uudised?id=28).

Eesti omavalitsusjuhtide XIII suvemängud 
toimuvad 31.7.–1.8 Lääne-Virumaal Laekvere 
vallas. Saabumine Muuga spordihoone (www.
laekvere.ee/sport; Alekvere tee 1, Laekvere 
vald, Muuga) juurde neljapäeval 31. juulil kella 
11–12ni.

Harjumaa suvepordipäevad omavalitsustöö-
tajatele toimuvad 28.–29.8 Kloogaranna küla 
noortelaagris.
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fitness-maailma tulevikuteera-
jajaks pidada.

Kuidas näeb Pilatese tund 
praktikas välja?

Personaalse treeningprintsiibi 
tõttu osaleb tavatunnis ligikau-
du kümme inimest. Põrandale 
laotatud mattidel sooritatak-
se treeningasendites eri ees-
märkidega liikumisi. Pilatese 
treeningu rütm ei ole muusika, 
vaid personaalne, sügav sisse-
väljahingamine.

Stuudios on kasutusel suurel 
hulgal lisavahendeid: hantleid, 
kummilinte, väikeseid ja suuri 
pallid, võimlemiskeppe, pat-
ju, aluseid ja treeningrõngaid. 
Ühe või mitme vahendi kasu-
tamisega saab treeningut muu-
ta kas füüsiliselt raskemaks, 
liigutust sujuvamaks või kont-
rolli harjutuse üle suuremaks. 
Pärast ligikaudu kaheaastast 
matitreeningut on soovitatud 
liikuda Pilatese aparatuuri pea-
le. Tegemist on tänapäeva jõu-
saalimasinate eelkäijaga, millel 
saab Pilatest intensiivsemalt ja 
keerulisemalt harrastada.

On traditsiooniks, et Pila-
tese stuudiotes toimuvad ka 
teised, seda meetodit toeta-
vad treeningud, milles pee-
takse samuti silmas Pilatese 
põhimõtteid. Nii on stuudios 
populaarsust kogunud „Ter-
ve keha treening” ruumis või 
õues, kus Viimsi poolsaarel 
seigeldes keha vormi ja head 
olemist värskes õhus nõuta-
mas käiakse, ning Dancemania 
tantsutunnid, kus arendatakse 
tantsuoskusi mitme tantsustiili 
harrastamise kaudu.

Milline on hea treener?

Olen treeneritöö algusest saadik 
pidanud oluliseks tunda enda 
trennides osalevaid inimesi, et 
pakkuda neile võimalikult pro-
fessionaalset ja personaalset 
treeningut. Stuudiotreeneritele-

gi on kõrged nõudmised: kõiki-
del on rahvusvaheline Pilatese 
treenerilitsents ning nad tege-
levad agaralt jätkukoolitusega. 
Alates maist alustas lisaks väga 
tublidele Pilatese treeneritele 
Signe Kampusele ja Lee Jaak-
soole stuudios tööd ka endine 
Vanemuise teatri esibaleriin 
Mari Savitski, kes lõpetas hilju-
ti Pilatese õpingud Torontos.

Teinekord on stuudio uued 
liikmed hämmingus, kuidas 
on võimalik, et tunnen kõiki 
tundides osalevaid liikmeid 

nimepidi ning tean nende elu-
lugu peast. Leian, et vaid nii 
on võimalik treenija tervise 
eest maksimaalselt hoolitseda 
tundide jooksul ja väljaspool 
treeningaega.

Stuudio kõikide treeneri-
te tõsine töösse suhtumine on 
leidnud igapäevast tõestust ja 
vastukaja meie harrastajatelt: 
liikmed, kellest mõned lausa 
Nõmmelt või Väänast tunnis 
käivad, on juba nii kaua ja re-
gulaarselt osalenud, et tunne-
vad üksteist nimepidi. Samuti 

oleme treeninud stuudio algus-
aegadest saadik Eestis residee-
ruvat rahvusvahelist diplomaa-
tilist korpust – nii naisi kui ka 
mehi, kes on meie treenerite 
Pilatese õpetusest heas mõttes 
täielikku sõltuvusse sattunud.

Pilates: tervisevõimlemine, mis aitab
Viimsi Teataja ajas juuni al-
guses juttu Eesti esimese Pi-
latese stuudio asutaja ja juhi, 
põlise viimsilase Eva Pettinen 
Frayne’iga tema Kaluri teel 
asuvas treeningstuudios. Kü-
sis Jüri Leesment.

Mis on Pilates?

Pilatese treeningmeetodi asu-
taja on sakslane Joseph Hu-
bertus Pilates, kes elas aastatel 
1880–1967. Joseph oli lapsena 
väga haige, mistõttu tekkis tal 
huvi tervise parandamise vastu 
tervisliku mõtlemise ning ke-
halise liikumise abil. Ta hakkas 
agaralt tegelema poksimise, 
akrobaatika, suusatamise, joo-
ga, võitluskunstide jm spordi-
aladega, mille tulemusena lõi 
1920. aastatel treeningsüsteemi 
algnimega kontroloogia.

Pilates jälgis enda tree-
ningmeetodi väljatöötamisel 
ka laste igapäevast liikumist 
ning soovis, et täiskasvanud 
inimesed säilitaksid kogu elu 
samaväärse või ligilähedase 
kehakasutuse, mis on füüsilise 
ja ka vaimse ja emotsionaalse 
tervise üks põhialus.

Pilates tähendab seega ta-
vamõistes tervisevõimlemist. 
Treeningmeetod parandab 
rühti ehk suurendab liikuvust 
liigestes ja treenib lihaskonda 
tasakaalustatult; parandab hin-
gamiselundkonna tööd, aitab 
langetada kaalu, treenib ter-
vislikult südant ning parandab 
kontsentratsioonivõimet.

Kuidas avastasid 
selle enda jaoks?

Konsultatsiooniäride kõrvalt 
olen üle kümne aasta töötanud 
ka treenerina. 2001. aastal ko-
lisin Inglismaale Bristolisse, 
kus elasin ja töötasin viis aas-
tat. Kogesin Bristolis enda fit-
ness-äri pidades vahetult selle 
maailma muutusi: kui Eestis 
õpiti 2000. aastate alguses alles 
agaralt jõusaali treeningpõhi-
mõtteid ja maailmas juba aas-
takümneid harrastatud aeroo-
bika põhisamme ning kutsuti 
ületöötanud eestlasi vabasse 
õhku tervislikult sportima, siis 
Inglismaal harrastati samal ajal 
juba nii naiste kui ka meeste 
seas joogat ja Pilatest. Need on 
liikumisalad, kus samal ajal te-
geletakse nii meele kui ka füü-
sise treeninguga.

Tänapäev viib järjest enam 
eemale loodusest ning tervis-
likust, loomupärasest elust. 
Inimese eluterve ja tõhus 
funktsioneerimine sõltub pika-
ajaliselt just meelte ja keha õi-
gest loomupärasest kasutusest. 
Seega on jooga, Pilatese jm 
keha-meelespordi harrastami-
sel tegemist modernsest elust 
tekkinud loomupäraste vajaka-
jäämiste kompenseerimisega.

Eestisse naastes litsentseeri-
ti mind Pilatese treeneriks Eesti 
esimese Pilatese treenerite koo-
lituse EFTE / Method Putkisto 
lõppemisel ning läbisin samal 
ajal koolitusi maailmakuulsas 
STOTT Pilatese keskuses Ox-
fordis. Seejärel asutasin mais 
2006. aastal Viimsis Eesti 
esimese Pilatese stuudio Fle-

xus Pilates Studio ning asusin 
maksimumkoormusega Pilate-
se treeningmeetodit õpetama.

Mis vahe on siin teiste 
treeningutega?

Kogemused on mulle ja tun-
dides osalenud harrastajatele 
tõestanud koolitusel saadud 
treeninglubadusi: regulaarne 
Pilatese treenimine suurendab 
eneseteadvust ja -rahulolu ehk 
kontrolli nii keha kui ka mee-
le üle. Kokkuvõtlikult: Pilatest 
regulaarselt harrastades jõuab 
inimene nii vaimselt, füüsili-
selt kui ka emotsionaalselt tun-
ni, päeva, kuu, aasta ja koguni 
elu jooksul rohkem. Varasem 
treeneritöö on aga tõestanud, 
et teiste, peamiselt füüsilist lii-
kumist arendavate spordialade 
harrastamise tulemusena ei are-
ne inimene nii mitmekülgselt.

Kellele sobib Pilates?

Maailmas on kinnitust leid-
nud tõsiasi, et Pilates on tõhus 
treeningviis nii tavaharrastaja 
tervise säilitamiseks, taastusra-
viks kui ka profisportlaste tree-
ningtulemuste parandamiseks. 
Nii harrastavad Pilatest ka 
New Yorgi endine meer Rudy 
Giuliani, kel on isiklik väike 
stuudio kiire töögraafiku tõttu 
lausa kontorisse ehitatud, ning 
näiteks ka maailmatasemel 
golfar Tiger Woods. Soome 
Pilateseguru Jarmo Ahoneni 
sõnul, kes ise Soome olümpia-
lasi ning Helsingi tippbaleriine 
treenib, oli Pilates austraallaste 
salarelvaks 2000. aasta Sydney 
olümpiamängudel, kus nad ko-
dumaalaste rõõmuks mitu esi-
kohta võitsid.

Pilates sobib seega ideaal-
selt nii noorematele, näiteks 
igapäevaselt kontoris töötava-
tele, vähese füüsilise liikumi-
sega inimestele kui ka pensio-
näridele – noorusliku liikuvuse 
ja reipama oleku taassaavuta-
miseks. Stuudio algusaegadest 
on üks meie populaarsemaid 
tunde olnud aga „Ema ja beebi 
Pilates”, kuhu on teretulnud nii 
lapseootel naised kui ka emad 
koos väikelastega. Pilates on 
üks vähestest treeningvormi-
dest, mida saab kogu lapseoo-
tuse vältel regulaarselt harras-
tada. Pilates leevendab rase-
dusvaevusi ning sünnitust ning 
on sobivaim treening endise 
kehavormi taastamisel pärast 
sünnitust.

Mis on tavalise spordiklubi 
ja Pilatese stuudio erinevus?

Kui suurtes spordiklubides püü-
takse võimalikult palju inimesi 
tervisespordi juurde meelitada 
ning tegeletakse harrastajatega 
pigem rühmiti kui personaal-
selt, siis Pilatese stuudiotes üle 
maailma järgitakse just perso-
naalsete treeningute printsiipi. 
Üha kiirenevas arenenud riiki-
de elu- ja töötempos on inime-
sed hakanud aina rohkem hin-
dama treeningule kuluvat aega. 
On selge, et personaaltreening 
ja/või treeningutele ja treene-
ritele esitatavad nõudmised 
muutuvad järjest kõrgemaks. 
Nii saabki hr Pilatest ennast 
kui ka Pilatese stuudioid üheks 

Pilates naistele ja meestele -  juhendab Mari Savitski.

Peatreener Eva Pettinen Frayne pilatese kursust läbi viimas.
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 Kaotatud meeste rahakott 
dokumentidega. Leiutasu. 
Tel 520 9106.

 Müüa paat Progress täis-
alumiiniumist. Tel 5741 
5233.

 Otsin muruniitjat koos 
oma tehnikaga Leppnee-
me. Tel 522 6612. 

 Pakun tööd kogenud ehi-
tusmehele või -naisele. 
Tel 5664 6709.

 Remondi- ja ehitustööd, 
siseviimistlus, sauna pui-

tosa ja välisterrassid. Tel 
5664 6709.

 Soovime leida kogemus-
tega ja energilist korista-
jat, elame Viimsi kesku-
ses. Tel 518 6225, Kristel 
Väinsalu.

 Suurte kogemustega 50 
a naisterahvas otsib ko-
ristustööd Viimsi erama-
jas või korteris Tel 5815 
3416.

 Muruniitmine, puuderaie, 
okste- ja võsalõikus ning 
teised haljastuse hool-

dusega seotud tööd. Tel 
5563 7666.

 Upper OÜ võtab tööle 
autoremonditehniku. Tel 
521 1589, e-post auto@
upper.ee.

 Vajatakse autoremondi-
lukkseppa. Ettevõte asub 
Haabneemes. Tel 508 
8197.

 Võtame tööle koduabilise. 
Asukoht Püünis külas. Tel 
512 0290, Piret.

KUUlUTUsed

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Haiglaravi, 
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Sünnitusabi

Hammaste
laservalgendus

LU ENM
Kaluri tee 5
Haabneeme

Tel.60 11 812 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

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

Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424

www.survepesu.ee

Survepesutööd – fassaadipesu, 
katuste pesu 
Märgliivapritsi-  ja 
kuivliivapritsitööd
Grafiti eemaldamine 
Lammutus- ja koristustööd 
Prügivedu (suured konteinerid) 
Kanalisatsioonitrasside survepesu 
Fekaaliimu

•
•
•
•
•
•
•

MLA Viimsi Lasteaiad 
kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks alates august 2008.a

RANDVERE LASTEAED
Peakokk

Kokk
Köögi abitööline

VIIMSI LASTEAED PIILUPESA
Kokk

Logopeed
Majaperenaine (rühmade ja üldruumide koristaja)

PÜÜNSI LASTEAED
Õpetaja abi (2 kohta)

Avaldus koos cv-ga palume esitada 20.juuniks.

MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 Viimsi vald

Info: www.viimsilasteaiad.ee
6066930/ -932
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VIIMSI 
 PUUKOOL
Müügil kodumaised istikud
Okaspuud • Lehtpuud • Ilupõõsad 
• Viljapuud • Marjapõõsad • 
 Roosiistikud • Püsililled

Haljastustööd
Taimede istutamine • Muru rajamine 
• Dekoratiivtiigid • Aiakujundus-
projektid • Konsultatsioonid 

Info
tel. 55647029
toomaskirotar@hot.ee 
www.viimsipuukool.ee
Vehema tee 24, Pärnamäe küla.








 


...............................................

• KLIENDITEENINDAJA

• PAKKIJA KORISTAJA-

Võtame Viimsi Grossi Toidukaubad
kauplusesse tööle:

Tule meie meeskonda!

Huvi korral palume pöörduda
kauplusesse (Kaluri tee 3, Viimsi)
või helistada telefonil 6 003 000.

Pakume Sulle:

head töötasu
preemiaid ja lisatasusid
meeldivat töökollektiivi

• tänapäevast töökeskkonda

•
•
•

Pikaajalised Viimsi piirkonnaga 
seotud kogemused aitavad mul leida 

just Teile kõige paremini 
sobiva lahenduse.

Kaie Kullik
53 444 175 
kaie.kullik@uusmaa.ee

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

www.uusmaa.ee

MULD
Müüa sõelutud mulda, 
täitepinnast, liiva ja killus-
tikku. Transpordivõimalus. 
Tel: 509 6546

sParX – 
rahvusvaheline 

laste Päevahoiu 
ja treeningkeskus

Pakume Sinu lapsele parimaid aren-
emisvõimalusi meie päevahoius!

Otsime meie kollektiivi veel rõõmsat ja 
initsiatiivikat töötajat!

Samas majas ka: 
Perearst Dr oliver frey mD mrCgP
Konsultatsioonid saksa ja inglise keeles

Avame uksed 7. juulil 2008

lisainfo:

566 47 594 - www.training.ee
Pääsukese tee 13 – Püünsi, Viimsi
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võtame tÖÖle PiirKoNNa 
Ja PatrullPolitseiNiKKe

Liiklusjärelevalve talitusse
Ida-Harju politseiosakonda
Kesklinna politseiosakonda

Ida politseiosakonda
Põhja politseiosakonda 

Lääne-Harju politseiosakonda

oled sobiv kandidaat kui:
oled vähemalt 19-aastane
omad kõrgharidust või politseilist eriharidust 
valdad eesti keelt kõrgtasemel
oled seaduskuulekas
kasuks tuleb juhilubade olemasolu ja sõidukogemus

omalt poolt pakume:
sõbralikke ja ühtehoidvaid kolleege
erialast väljaõpet 
ametipalka alates 14 000 kroonist ja teisi avaliku teenistuse seadusest 
tulenevaid soodustusi

Kui meie tööpakkumine äratas Sinus huvi, siis palun võta kindlasti 
ühendust! Lisainformatsiooni küsi telefonilt 612 4375. Sooviavaldus ja CV 
saada hiljemalt 22. juuniks 2008 elektrooniliselt Jane Saarele jane.saar@
pohja.pol.ee 

tule tÖÖle PõhJa PolitseiPrefeKtuuri!


