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Vallaarst Enn Rei: Viimsis on
meditsiinil paremad võimalused
kui enamikus Eestimaa paikades.
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Pensioni saab
pangast kätte alates
5. kuupäevast

Kooli nurgakivi minnakse panema rõõmsas jutuhoos. Fotol esireas vasakult: rahvastikuminister Urve Palo, AS Merko Ehitus
nõukogu esimees Tõnu Toomik, haridusminister Tõnis Lukas, vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam ja vallavanem Haldo
Oravas. Fotod: Kristjan Lepp.

Viimsis sai nurgakivi
uus kool ja lasteaed
Neljapäeval, 22. jaanuaril pandi Viimsi vallas Haabneeme alevikus
Karulaugu tee 5 nurgakivi uuele koolile ja lasteaiale. 350 õpilasele
mõeldud kool peab avama uksed 1. septembril 2009. Hoone ehitus
läheb maksma 129,6 miljonit krooni ning selle ehitaja on AS Merko
Ehitus.
„Olete õigel teel. See, kes koole ja
lasteaedu ehitab, peab vastu,” ütles
pidulikul kooli nurgakivi panekul
haridusminister Tõnis Lukas, avaldades samas rõõmu, et saab viibida
omavalitsuses, kus laste arv pidevalt kasvab.
Haridusministeeriumi
poolt
pani minister nurgakivisse asetatud silindrisse mündi, millel kiri
„Ülemaks kui hõbevara, kallimaks
kui kullakoormad, tuleb tarkus tunnistada.”. Rahvastikuminister Urve
Palol oli nurgakivi jaoks pilt, millel kujutab oma tulevast lasteaeda
tema kolmeaastane tütar. Viimsi
vallavalitsuse poolt pani vallavanem Haldo Oravas silindrisse
koopia hoone ehitusloast, vallavolikogu otsuse protokolli, kooli pildid, valla vimpli ja Viimsi Teataja
tänavuse esimese numbri.
Haldo Oravas: „Meil on palju
lapsi. Lapsed on meie probleem,
aga nad on ka meie probleemide
lahendus tulevikus. Meil sünnib
igal tööpäeval üks laps. Meie iive
on üks protsent elanike arvust
aastas. Kõrge sündivus on Viimsi

omapära. See on ka eeskuju Eestile. Sellega oleme Eestist ees.”
Ka Viimsi vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam rõhutas, et
valla suurim rikkus on meie inimesed, eelkõige lapsed. Nurgakivi panekul võtsid sõna veel Harju maavalitsuse haridusosakonna juhataja
Karin Tammemägi, Viimsi Kooli
direktor Leelo Tiisvelt, MLÜ Viimsi Lasteaiad juhataja Aina Alunurm, hoone arhitekt Emil Urbel ja
ehitaja, AS Merko Ehitus nõukogu
esimees Tõnu Toomik.
Lepingu järgi rajatakse esimese
etapina 2009. õppeaasta alguseks
350 õpilasele mõeldud kool, kaks
kuud hiljem peab valmima 120 kohaga lasteaiaosa ja spordisaal. Samas on lootust, et kogu kompleks
saab valmis korraga.
Viimsi uues koolis ja lasteaias
on kasulikku pinda kokku 6200 m².
Hoone omanik on Karulaugu Kinnisvara OÜ. Vald on sõlminud kinnisvarafirmaga hoone kasutamiseks pikaajalise rendilepingu, kuid
soovib kooli esimesel võimalusel
välja osta.

Miks on praegu vajalik kooli rentimine? Vallavanem Haldo
Oravas: „Kuna Viimsi valla laenukoormus on niigi kõrge, otsustati
kooli väljaostmist lahendada läbi
tütarettevõtte Viimsi Haldus. Pidasime pankadega läbirääkimisi juba
2008. aasta suvel, märtsis-aprillis
2009 kuulutatakse välja uus rahastushange, et saada laenu kooli koheseks väljaostmiseks.
Pangad on saanud igakülgset
informatsiooni valla finantstegevusest. Laenu võtmine oli plaanitud arvestusega, et kooli väljaostmine toimuks 2009.–2010.
aastatel. Laenude teenindamise
strateegia nägi ette, et laenu tagasimakse perioodiks arvestatakse
20 aastat, kusjuures tagasimakse
summa aastas oleks jäänud samasse suurusjärku, mis on rendilepingu alusel.”
Uue kooli ja lasteaia ehitus ning
selle valmimine 1. septembriks on
vallavalitsuse ja volikogu jaoks
kõige tähtsam ülesanne. Eelmisel
aastal läks Viimsi kooli esimesse
klassi tervelt seitse klassitäit õpilasi, Püünsi koolis alustas 26 õpilast
ning 19 last läks kooli Tallinnasse.
Järgmisel aastal on vallas oodata juba üheksat klassitäit kooli
alustavaid õpilasi. 2006. aastal
valminud 1300 õpilasega keskkool
on täitunud. Viimsi vald vajab uut

koolimaja, et kindlustada lastele
kodu lähedal kvaliteetne haridus.
Kohalikel omavalitsustel on põhiseaduslik kohustus tagada laste
õigus haridusele ning vajadusel
tuleb selleks koole juurde ehitada. Viimsis, kus elanike ja õpilaste
arv pidevalt kasvab, moodustavad
haridusega seotud kulutused viimastel aastatel umbes poole valla
eelarvest.

Jüri Leesment

Vallavanem paneb silindri
nurgakivi sisse.

Rohkem kui 94 000 pensionäri ja toetuste saajat, kes enne said pensioni või sotsiaaltoetuse
postkontorisse või koju, saavad selle alates
veebruarist oma pangakontole.
Seni pensioni, toetuse või hüvitise postkontorist või kojukandega saanud ja nüüd pangaga
liitunud inimesed on harjunud raha postkontorist kätte saama kokkulepitud pensionipäeval.
Soovitame pensionäridel ja toetuste saajatel
minna panka või Postipanka raha välja võtma
seni harjunud päeval alates 5. kuupäevast.
Perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler Riho
Rahuoja: „Kutsun eakaid mõtlema sellele, kui
palju sularaha üldse vaja on: näiteks arveid
saab maksta ülekandega. Väga tähtis on turvalisuse küsimus. Tervet kuupensioni pole mõistlik kaasas kanda. Samuti peab olema väga ettevaatlik pangakaardi PIN-koodidega: need ei
tohi võõraste pilkude alla sattuda.”
Need inimesed, kes tänaseks ei ole oma otsust teinud ega avaldust esitanud, peavad uue
väljamakseviisi siiski lõpuks valima. Veebruaris nad oma pensionist või toetusest siiski
ilma ei jää, see makstakse välja varem kehtinud
kuupäeval endisest kohast. Enne raha saamist
peab täitma avalduse, kus tuleb valida pensioni
või toetuse edaspidine kättesaamise viis.

Jana Zdanovitš
meedianõunik, sotsiaalministeeriumi avalike
suhete osakond

Festival „Koolitants
2009” Viimsi koolis
Pühapäeval, 8. veebruaril kl 17 saab Viimsi
koolis vaadata festivali „Koolitants 2009” Harjumaa tantsupäeva etendust.
Festivalile on registreerunud üle 300 tantsutrupi. Viieteistkümnel maakondlikul tantsupäeval esitavad nad kokku 745 algupärast tantsu.
Igas maakonnas korraldatakse tantsupäeval
ka suur kostüümitäika, kuhu on oodatud kõik
trupid kostüüme müüma. Oma kostüümilaoga
tuleb kohale ka festivali korraldaja Eesti tantsuagentuur.
Festivali ajal valmib suur vaip, mille punumisele saavad kaasa aidata kõik osalejad.
Toimumiskohtadesse luuakse vaibanurk, kus
igaüks saab näpuosavust proovida. Lõppkontserdil leiab see vaip endale omaniku.
Koolitantsu festival algas 28. veebruaril
Viljandis. Kõikidel maakondlikel tantsupäevadel hindab tantse professionaalne põhižürii,
kelleks on sel aastal Mart Kangro, Anastassia
Shois ja Siret Luugima. Igas maakonnas lisandub põhižüriile veel kaks liiget. Sel aastal võetakse esimest korda igas maakonnas žüriisse ka
üks 15aastane liige.
Koolitantsuetendused on juba toimunud
Viljandi-, Jõgeva-, Järva-, Rapla-, Lääne- ja
Hiiumaal ning Tallinnas. Viimane etendus on
22. veebruaril Lääne-Virumaal.
Õhtuid juhib tantsutäht Lauri Pedaja. Festivali korraldab Eesti tantsuagentuur. Toetavad Power Hit Radio, Postimees, ERR, Vichy
VivaFresh, Kalev, Kuma, Papyrus, Sõltumatu
Tantsu Ühendus, Reebok ja Balbiino. Pilet
maksab 40 kr.
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Samal teemal:
„Kuhu kaob Viimsi Teataja?”
Urmas Arumäe
vallavolikogu liige,
Viimsi Teataja toimetuse
kolleegiumi esimees

23. jaanuari Viimsi Teatajas oli juttu sellest,
et ajalehte ei jätku. Kahjuks ei suutnud
keegi nimetada, kui palju lehti puudu jääb.
Ainus rehkendus, mis puudu jäävate lehtede arvust aimu andis, oli see, et eraisikute
postkastide koguarv on 7535 ja lehti nendesse jagamiseks saab postkontor 6900.
Seega 635 lehte jääb puudu!
Nii lihtne see asi muidugi ei ole, sest keegi täpselt ei tea, kui palju inimesi tegelikult Viimsis
elab. Ametlikult on oma elukohaks registreerinud Viimsi veidi üle 15 000 elaniku. Samas on
inimesi, kes siin elavad, kuid kelle elukohana
on registreeritud mingi muu kohaliku omavalitsuse üksus. Suveviimsilaste arvu ei tea keegi.

Mis on Viimsi Teataja eesmärk?
Valla oma ajalehel on mitu eesmärki, mainiksin neist mõnda peamist. Esimene on kindlasti vallarahva informeerimine. 2008. aasta
kommunikatsiooniaudit andis vallajuhtidele
selge sõnumi, et Viimsi Teataja assotsieerub

vallaelanikega väga positiivselt.
Viimsi Teataja on paljudele viimsilastele ainus informatsiooni allikas, kust ammutatakse teavet valla
ja selle tegemiste kohta. Tähtis on
mainida sedagi, et kui üleriigilisest
meediast saavad viimsilased valla
kohta peamiselt negatiivset ja väga
tihti ka moonutatud informatsiooni,
siis Viimsi Teataja püüab muu hulgas edastada olukorda selgitavaid
ja valeinformatsiooni ümberlükkavaid artikleid. Informeerimise alla
kuulub ka valla kohustus avaldada
ametlikke teadaandeid.
Teise eesmärgina mainiksin vallalehe tänuväärset püüdu rahvast
harida valla ajaloo tutvustamise
kaudu. On ju elanike arv üsna lühikese aja jooksul kolmekordistunud. Põliselanikud mäletavad ise,
uusviimsilastele tuleb aga meenutada neid sündmusi, kuidas vald on
tekkinud ja arenenud. Oma kodukoha ajaloo tundmine on äärmiselt
vajalik ja seda ka kogukondliku
edenemise ja meie-tunde süvendamise mõttes.
Kolmas eesmärk on anda vallarahvale ja ka -juhtidele võimalus
oma mõtteid välja öelda ja teistega
jagada, ehk siis avaliku kommunikatsiooni ja diskussiooni kanal.

Kas eesmärk on täidetud?
Üldises plaanis tuleb öelda, et eesmärki täidetakse päevast päeva,
kuust kuusse, aastast aastasse ja
see protsess on pidev. Viimsilased

on uuringu kohaselt vallalehega
rahul. Samas, alati saab paremini!
Minul on au olla Viimsi Teataja
toimetuse kolleegiumi esimees.
Pean tunnistama, et Viimsi Teataja
suurimaks hädaks on olnud selle
töötajad. Nn kaadrivoolavus on
olnud toimetuses liiga suur ja seetõttu on minu arvates jäänud lehes
puudu stabiilsusest. Üks toimetaja
üritas omamoodi, teine jälle teistmoodi lehte kokku panna ja siis
tuli neil lahkuda. Nii ei saanudki
stabiilsust tekkida. Mul on põhjust
arvata, et tänane toimetuse meeskond (peatoimetaja Annika Poldre ja toimetaja Jüri Leesment) on
hakanud kokku kõlama, nagu üks
hea ansambel seda peabki, ja lehe
sisulise poole pealt on asjad üldiselt kontrolli all.
Mida ma aga kindlasti soovin ja
soovitan, on vallalehe makett üle
vaadata. Olen selliseid ettepanekuid teinud toimetusele korduvalt.
Minule meeldiks konkreetne lehe
makett ja rubriikidele ülesehitatud
ajaleht. Tahaks, et lehes on alati
tuttaval kohal näiteks sellised rubriigid nagu „Vallavanema veerg”,
„Volikogus toimunust”, „Külavanema veerg”, „Arvamuslugu”,
„Viimsi eakate veerud”, „Viimsi
noorte veerud”, „Viimsi majandus”, „Meie valla ajalugu”, „Sportlik Viimsi” jne, mis iganes toimetuse poolt välja pakutakse. Vaja on
läbilõiget meie kogukonnast, ehk
siis kõik olulised valla huvigrupid

peavad vallalehes sõnavõtuks ruumi saama ja seda mitte juhuslikult,
vaid kindlates rubriikides. Loomulikult peab lehes jääma ruumi ka
uudistele, reklaamile, kuulutustele
jms.

Kuidas jõuda lehega iga
viimsilaseni?
Ausalt öeldes, ei tea! Kindlasti ei
ole lahendus vallalehe tasuliseks
tegemine või hoopis tiraaži suurendamine. Pakun välja ühe ideena, et
iga küla saab lisaks laialiveetavatele lehtedele pakikese lehti juurde, et siis need, kelle postkasti leht
mingitel põhjustel pole jõudnud,
saavad selle kätte kas külavanema
juurest, külakeskusest või mõnest
muust kokkuleppelisest kohast külas.
Teise ideena võiks kaaluda igasse külla sellise avaliku postkasti

paigaldamist, kust iga külaelanik
saab ise lehe võtta. Sellisel juhul
võiks põhimõtteliselt kojukande
üldse lõpetada ja iga külakogukond tagab ise lehe laialijagamise.
Võtad avalikust postkastist lehe
endale, naabritädile ja haigele ämmale ning saad lehe üleandmisel ka
sõnakese juttu puhuda ja külauudiseid kuulda või levitada. Mõelgem
rohkem sotsiaalselt ja kogukondlikult! Alevikes ja käidavates kohtades peaks sellisel juhul neid avalikke postkaste olema rohkem. Kasutamata on ka kaubanduskeskuste
potentsiaal lehe jagamise (avaliku
postkasti asukoha) kohtadena. Nii
saaks ka täpsemat statistikat teha,
et kui palju neid ajalehti siis ühel
või teisel kuul ikka võeti ja loodetavasti ka loeti. Äkki trükime juba
täna lehti liiga palju, aga äkki liiga
vähe? Kes seda täpselt teab...

Eelmine Viimsi Teataja oli trükivalmis, kui toimetus sai
teada, et lehe kojukanne läheb üle teisele firmale. Viimsi
Teatajat toimetab nüüd kohale AS Express Post. Toimetus tunneb huvi, mis sellega lehelugejate jaoks muutus.
Kas nüüd saavad lehte ka need, kes varem ei saanud?
Andke toimetusele teada kas meilitsi vt@viimsivv.ee või
tel 606 6864, 606 6833.

Reklaami paigaldamisest Viimsi vallas
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas
ja Jan Trei
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 20. veebruaril.

Viimsi vallas, nagu paljudes teisteski omavalitsustes, kehtib reklaamiseadusele tuginev reklaamimaksumäärus. Valla territooriumil
oma toodangut või tegevust reklaamida või midagi kuulutada sooviv ettevõte või eraisik on kohustatud selle eest vallale tasuma.
Reklaamimaksu tingimused on
määruses täpselt kirjeldatud, nagu
ka see, mida reklaamiks ei loeta või
missugused reklaamid ja kuulutused
maksu alla ei kuulu. Reklaamimaksumääruse ja selle rakendamisega
on võimalik tutvuda valla kodulehel www.viimsivald.ee. Üldjuhul
on huvilisel lihtsam võtta ühendust
vallavalitsusega (vastav töötaja Märt
Aimla, tel 606 6869) ja kogu vajalik
teave koos nõutavate paberitega otsekontaktis korraga kätte saada.
Oma reklaami paigaldamiseks
valla territooriumil on vaja esitada
vormikohane avaldus ja reklaami
eest tasumise deklaratsioon, viimane jääb ka reklaamitasu maksmise aluseks. Vastavad blanketid
on valla kodulehel. Lisada tuleks
ka paigaldatava reklaami kujutis:
foto või joonis. Vallavalitsus vaatab oma istungil reklaami taotlused läbi ja annab välja korralduse
konkreetse reklaami lubamise kohta teatud ajavahemikul.
Valla reklaamimaksumääruse kohaselt maksab valla territooriumil
paiknev reklaam reeglina kolm kroo-

ni ühe ruutmeetri reklaamipinna kohta ööpäevas, asulates magistraalteede
(Rohuneeme, Randvere ja Muuga
tee) ääres on ühiku maksumuseks neli
krooni, samade magistraalteede ääres
Viimsi ja Haabneeme alevikus ning
tänavate kohal viis krooni.
Valla möödunudaastane kogutulu reklaamimaksudelt oli 165 000
krooni, mis oma suurusjärgult pole
küll oluline summa, ent on siiski
osake valla arendustegevuses.
Lisaks kaubanduslikule reklaamile on Viimsi vallale kui kiiresti
arenevale ehituspiirkonnale iseloomulik ehitusettevõtete reklaami
rohkus: täpselt kaks kolmandikku
aasta jooksul välja pandud 60 reklaamtahvlist kutsusid ostma kinnistuid, uusi maju, ridaelamubokse või
kortereid. Reklaame paigaldanud ettevõtteid oli meil 2008. aastal kokku
39, millest osa spetsiaalselt reklaami
vahendusega tegelevad firmad.
Ettevõtete ja inimestega suhtlemisel ilmnevad kiiresti nende erinevused, omapärad, head ja ebameeldivamad omadused. Nii võikski
paljude kenade suhete taustal eriliselt esile tõsta kõige ausamaid ja
kohusetruumaid ettevõtteid, nagu
Statoil Eesti, 1Partner Kinnisvara, Van Dahl Investments, Baltic
Broadband ja Arco Vara Kinnisvarabüroo, aga samuti alati meeldiva
suhtlemisega ja korrektseid firmasid Oma Varahaldus, Tallinn Express, Media House. Seda nimekirja
võiks muidugi veelgi jätkata.

Samas on paraku ettevõtteid, kes
miskipärast arvavad, et kuhugi oma
reklaami salaja poetamine või mõni
muu reklaami eest maksmisest kõrvalehiilimine teeb neid justkui palju
rikkamaks. Küllap nad pole veel
jõudnud selle arusaamani, et pigem
elada pisut-pisut vaesemalt, aga
see-eest ausa ja lugupeetuna.
Selliseid problemaatilise eetilise
taustaga ettevõtteid on kahjuks üsna
mitu, ent eriliselt ebameeldivate ja
külmavereliselt nahaalsetena hakkavad silma Q Vara ja Baltnet Invest. Nende pidevad tühjad lubadused, valetamine ja petmine väärivad hoiatust: kui üks firma püüab
süstemaatiliselt vallavalitsust petta,
korduvalt lubades maksta ja oma
reklaamid ära koristada, ent samas

salaja reklaame üles riputades, siis
on üsna reaalne, et selline ettevõte
püüab sedasama teha ka oma klientidele. Ilmselt on vald sunnitud andma võlglaste nimekirja üle inkassofirmadele, kes hakkavad vallale võlgu olevate ettevõtetega tegelema.
Muidugi on vallal seaduslikke
võimalusi seaduserikkujate mõjutamiseks, ent veel mõistlikum
oleks, kui inimesed ise enne nende
toodete ostmist uuriksid tootja ja
tema toodangu usaldatavust.
Ent elu läheb edasi ning loodame,
et pinnale jäävad ausad, usaldusväärsed ettevõtted, kelle reklaame
siin meie arenevas vallas heameelel
edaspidigi vahendame ja loeme.

Märt Aimla
kommunaal- ja heakorraamet
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Miiduranna sadama-ala muudatuste tuules
Planeeringus arvestatud
ehituslikke printsiipe

Miiduranna
sadama-alal
on kavandamisel suured
muudatused. Uusi visioone
luuakse ka sadama naabruses, aktsiaseltsi Milstrand
maa-aladel, kus paikneb endine Viimsi kütusebaas.
Naftaproduktide mahutipark,
mis on rajatud nõukogude ajal
sõjaväe strateegilise kütusehoidlana, on kõrge keskkonnaohuga ettevõte. Ta kuulub
siseministeeriumi
loetletud
A-kategooria
suurõnnetuse
ohuga ettevõtete loetellu. Sama
võrd ohtlik on Miiduranna sadamas paiknev külmhoone
oma nelja tonni ammoniaagiga.
Raudtee, mida mööda veetakse
ohtlikke kemikaale, läbib nii
Viimsi kui ka Merivälja elamurajoone.
Tihti on küsitud, mis juhtub
siis, kui bensiini või naftaga
laaditud rong raudteel süttib.
Mis juhtub siis, kui külmlaost
mahuti purunemisel pääseb
välja ammoniaagipilv ning liigub Miiduranna, Merivälja või
Viimsi asumite suunas. Mis
juhtub, kui Tallinna lahes kordub tankeri Alhambra lugu.
Kui toimub raudteeõnnetus,
on võimalikud tagajärjed piirnevate alade jaoks klassifitseeritud Viimsi valla riskianalüüsis
väga rasketeks, millest tekkiva
kahju korvamiseks on vajalik
riigi majanduslik abi. Näiteks
kui sadamas puruneb ammoniaagitsistern, on ohutsooni raadius, kus on ohustatud inimeste
elu ja tervis, kuni 2,2 km.
Iga vähegi arukas ja hooliv
piirkonnaelanik teab, et parim
lahendus on see, kui suurõnnetuse oht Viimsi ja Merivälja elanike peade kohalt kaob.
Kaob ta aga siis, kui lõpeb sadama tegevus transiidi- ja lao
majanduse piirkonnana ning
tootmisala asendub reisi- ja
väikelaevasadamaga ning seda
ümbritseva elu- ja äripiirkonna
infrastruktuuriga. Kõik muud
teooriad on kahepalgelised.
Just nüüd, kui naftasaaduste
transiit Venemaalt on lühikeseks
ajaks kadumas, on õige hetk
Miiduranna sadamale ja selle
ümbrusele anda uus maakasutuse idee ja välistada ohtlikud
veosed asumite kaudu. Neid

Miiduranna kavandatav planeering.
maaomanikke, kellele kuuluvad
sadam ja kütusebaasi maa-ala,
veenab transiiditegevust lõpetama üksnes samavõrd kasumlik
tegevus kinnisvaravaldkonnas.
Ja otsustamisega on üsna kiire.
Sest transiidist tulenev kasu on olnud märkimisväärne ning paljud
ettevõtjad peavad tänagi veel otstarbekaks oodata suhete parandamist Venemaaga. Ikka selleks, et
senist äritegevust jätkata.
Miiduranna sadama asukoht
on unikaalne: mõõdukas reljeef
kaldega mere suunas, suurepärased vaated Tallinna panoraamile
ja lahele, ideaalne paiknemine
ilmakaarte suhtes. See kõik võimaldaks alale kavandada praegusest hoopis erinevat funktsionaalsust ning mereranna ja kaide
avamist avalikuks kasutuseks.
Vastusena Viimsi vallavalitsuse soovile info saamiseks sadamaala tulevikuplaanidest Haab
neeme üldplaneeringu raames,
otsustas üks kinnistuomanikke,
Miiduranna Tehas AS, korraldada arhitektuurse ideekonkursi.
Ideekonkursile kutsus korraldaja kokku kuus arhitektuuri
bürood: arhitektuuribüroo Pluss,
arhitektuuribüroo 3+1, EA
Reng, arhitektuuribüroo KPME
A&K Disain Eestist, Hvidt &
Mølgaard A/S Arkitektfirma

Taanist ja AMB Arkitekter AS
Norrast.
Ideekonkursi tööde esitamise
tähtaeg oli 15.08.2007, tähtajaks
laekus viis tööd. Hindamiseks
kutsutud komisjoni kuulusid arhitektid Ülar Mark, Irina Raud, Arvo
Rikkinen Tallinna linnavalitsusest,
Soomest linnaehitusarhitekt Antti
Ahlava, Viimsi vallavalitsuse liikmed ning omanike esindajad.
Võitjaks osutus taanlaste projekt. Komisjoni valitud ideelahenduse aluseks oli tootmisfunktsiooni
muutmine elamu- ja ärikvartaliks,
kõrghoone-maamärgi kavandamine planeeringuala keskse dominandina ja seda ümbritsev polüfunktsionaalne hoonestus koos jahisadamaga ning võimalusega reisi- või
kruiisikai rajamiseks praeguse naftakai asemele.
Võidutöö põhjal jätkas sadama-ala hoonestuse kavandamist arhitekt Kalle Rannula.
Miks just selline planeering?

Arhitekt selgitab
lahendust järgmiselt
Tähtsaks osaks on Viimsi avamine merele, Tallinna lahele –
ja seda veenvalt:
• randa suunduv promenaad;
• selle suubumine jahisadamasse;
• reissadama võimalus;

Viimsi vald arutas koostööd
Pirita linnaosaga
26. jaanuaril toimus Viimsi vallajuhtide kohtumine Pirita linnaosa juhtidega. Viimsi poolt
osalesid vallavanem Haldo Oravas ning abivallavanemad Endel Lepik ja Jan Trei, Pirita poolt
linnaosa vanem Tiit Terik ja
arendusnõunik Ain Pärnasalu.
Kohtumisel räägiti kesksete teemadena piiriülesest koostööst ja
teedevõrgustikust, samuti Miidu
ranna detailplaneeringute küsimustest, millest tänases Viimsi
Teatajas on ka pikemalt juttu.
Viimsi vallavanem ja Pirita linnaosa vanem leppisid kokku
ühise spetsialistidest koosneva

töögrupi loomises, kuhu tahetakse kaasata ka kolmanda sektori
esindajad, et arutada ja tõhustada kahe naabritest omavalitsusüksuse edasist koostööd.

VT
 Fotol vasakult: Ain Pärnasalu, Endel Lepik, Tiit Terik,
Haldo Oravas, Jan Trei.

VT vabandab: nimi läks valesti
23. jaanuari Viimsi Teatajas ilmus lk 3 kiri loomapidajatele,
kuid selle ümbertrükkimise käigus oli läinud valesti loo autori, Lubja külavanema nimi. Kirja autor ja Lubja külavanem
on Elle Kristlepp. Toimetus vabandab.

• selle lõpetus moodsa rajatisega muuli otsas üldiseks
kasutamiseks;
• meremärgi arhitektoonikat
kandev kõrgem hoone – värav sadamapromenaadile;
• sadama poolt äralõigatud
rannajoone liitmine selle sihis kulgeva tänavaga.

• vaatekoridorid Tallinna lahele ja vanalinna siluetile
Muuli teelt ja elamutest;
• reljeefiga arvestamine – 15 m
tõusu (parkimine ja hoonete
kõrgused);
• klimaatiliste tingimuste arvestamine – suletud sisehoovid, mis on tuulevaiksed
ning päikesele avatud;
• hoonete orientatsioon – tagamaks vaateid merele, varjude teke minimaliseeritud,
asetus päikese suhtes, mis
tagab päikesevalguse mõlemal pool hooneid;
• hoonete kõrgused – madalamad mere pool (tagamaks
Muuli teepoolsetele vaateid), madalamad külgedel
(3–5 korrust), kus asuvad
eramud, kõrgemad ala keskel ja kõrghoone lähedal (3–
8 korrust), madalad hooned
(2–3 korrust) moodustuvate
sisehoovide lõunaküljel, et
mitte varjata hoove päikese
eest ning vaadete eest merele Muuli tee pool asuvaid
hooneid;
• katusehaljastuse kasutamine – oluline, et tagada kvaliteetne katusemaastik, mis

on jälgitav valdavale osale
elanikele;
• ala jagamine tinglikult kaheks: rannajoont ühendavast
tänavasihist mere pool asuvad
merega seotud, ühiskondliku
- ja äritegevusega seotud rajatised. Sellest Muuli tee poolne osa aga valdavalt elamuala
(kattub ka praeguse elamuala
paigutusega). Elamuala jagab
omakorda kaheks Muuli teelt
algav laiem rannapromenaad,
mis ühendab Viimsis keskusest algava kergliiklustee planeeritava jahisadamaga.

Kõrghoonest:
• kõrgus ja proportsioon järgib meremärgi proportsioone, sest kannab selle imagoloogiat;
• koos Paljassaarde kavandatava samalaadse kõrghoonega moodustaksid n-ö värava
Tallinna lahte.
Selliste märksõnade valguses on
kulgenud senise transiidisadama
planeerimine. Piirkonna elanikel
on õige lahenduse leidmisel oma
sõna kaasa rääkida. Planeeringu
arutelud on alles ees.

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem

Prangli saarel valmis
valla jäätmejaam
Viimsi valla arengukava näeb ette jäätmekäitluse
korrastamist Prangli saarel.
Viimsi vald ehitas Prangli saarele Kelnase sadamasse jäätmejaama, kus hakatakse pressima eelsorditud pappi, paberit
ja pakendeid, mis korjatakse
saare avalikust ruumist.
Viimsi vald taotles 2007. aasta
suvel SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust, et
rajada Pranglile jäätmejaam.
26.02.2008 otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
nõukogu toetada Viimsi valla
taotlust jäätmejaama rajamiseks Prangli saarele summas
576 077 krooni.
Jäätmejaama rajamise jäätmekäitlusprogrammi eesmärk
on arendada jäätmete liigitikogumist ja infrastruktuuri ning
vältida ja vähendada jäätmetest
põhjustatud keskkonnasaastamist tänapäevaste jäätmekäitluspõhimõtete rakendamise kaudu.
Jäätmejaamaprojekti rajamise
käigus hakatakse Prangli saarel
jäätmeid liigiti koguma, sortima
ja pressima. Jäätmete pressimisest peaks vähenema ka meretranspordi kulutused, mis tehakse jäätmete äraveoks saarelt.
Prangli peamisteks olmejäätmete tekitajateks on saart külastavad turistid (ligikaudne külastajate arv on 3000 turisti aastas).
Praeguse hetkeni kogutakse
Prangli saarel turistide tekitatud
jäätmed sadama juurde randa sa-

Prangli jäätmejaam
jaliitristesse kottidesse ning veetakse tellimusveoga mandrile.
Saareelanikud on kohustatud üldistel alustel jäätmeid liigiti koguma ja rajatav jäätmejaam lihtsustab nendegi pakenditest vabanemist, sest neid
saab viia jäätmejaama ja tasuta
ära anda, tingimusel, et pakend
on mõistlikult puhas.
Jäätmejaamade
rajamise
kaudu soodustatakse materjalide taaskasutamist, vähendatakse keskkonna saastamist
ning hoitakse kokku jäätmete
transpordikulude arvelt.
Prangli jäätmejaamaprojekti raames plaanitakse sortida
ja pressida järgnevatel aastatel 20–25 tonni jäätmeid, suurendada jäätmete taaskasutust
60–70 protsendini ning seoses

sellega tuntavalt kokku hoida
jäätmete mandrile transportimise kulusid.
Prangli saart teenindava
jäätmejaama kogumaksumus
ulatus 640 000 kroonini, sellest
valla kanda jääb kümnendik.
Jäätmejaama puhul on tegu
puithoonega, mille sisse on paigaldatud prügipress. Ehitatud
jäätmejaamahoone on ühekorruseline palkehitis, sisemise pindalaga 50,5 m². Hoonel on kaks
üles tõstetavat ust, mis on mõeldud autodele, tagamaks jäätmete
sissevedu ning juba pressitud
jäätmete väljavedu. Vallal on
plaanis leida ka rajatud jäätmejaamale operaator.

Jan Trei
abivallavanem
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Tahaks elada õigusriigis!

Kas ma siis kahtlen selles, et
Eesti on õigusriik? Aeg-ajalt
küll, kui tuleb tegemist olukordadega, mis pole õigusriigile kohased. Üldiselt on
õigusriik ettekujutus sellest,
et riigivõimu teostamine toimub kooskõlas õigusega.
Veelgi lihtsamalt öeldes on õigusriik selline riik, kus inimese
üle ei valitse mitte teised inimesed, vaid seadused. Õigusriigi formaalseteks tunnusteks
loetakse muu hulgas võimude
lahusust, seadustest kinnipidamist, sõltumatu kohtu kaitset
ning igaühe põhiõiguste ja va-

baduste garanteerimist. Ideaalne õigusriik oleks seega selline
riik, kus seaduste roll ja võim
on maksimaalne ning inimeste
oma minimaalne. Õigusriigile
viitamine sisaldab muu hulgas
endas väidet, et selles toimib
õiglane ja hea valitsemine.
Viimati öeldu tähendab veel
ka seda, et õigusriigis ei esine
ametnike omavoli.
Juba pikemat aega käib
Viimsi valla vastu rahandusministeeriumi klaperjaht. Küll
avaldatakse materjale, et Viimsi vald on justnagu pankrotis,
küll korraldatakse maavanema
institutsiooni kaudu riiklikku
järelevalvet selle üle, kuidas
Viimsi vald julges mõned aastad tagasi ehitada uue koolimaja, võttes sellega endale pikaajalisi kohustusi (täna ehitab
vald juba järgmist koolimaja –
oh õudust küll!). Ametnikud
apelleerivad ikka ja jälle sellele, et kehtiv valla- ja linnaeelarve seadus (VLES) seab vallale
kohustuste võtmisel piirangud
(asjaosalistele teada VLESi § 8
lg 1 p-dest 1 ja 2 tulenev 20/60
protsendi nn laenupiirang).
Olen sellest ka varem kirjutanud, et selline piirang on
põhjendamatu ja et mõistlik
vallajuht ei võta kunagi vallale
kohustusi, mida ei suudeta tagasi maksta – olgu need piirangud millised tahes. Olen varem
kirjutanud ka sellest, et konsolideerimisnõudel puudub sea-

duslik alus. Viimasega on päri
ka riigikogu rahanduskomisjon,
kes on oma 23.01.2009 kirjas
nr 2.7-3/1544 asunud Viimsi
vallaga samale seisukohale selles, et konsolideerimisnõudel
puudub kohaliku omavalitsuse
üksuste suhtes seaduslik alus
ja et VLES ei nõua konsolideerimisgrupi kohustuste liitmist
KOVi majandusaasta aruandesse ega bilanssi. Riigikogu
rahanduskomisjon on õigesti
märkinud ka seda, et VLESi
§ 8 lg 1 p 1 ja 2 ei ole tegelikkuses võimalik kohaldada, sest
KOVide finantsvõimekus on
erinev. Sellest tulenevalt pole
mõtet vastu võtta ka riigikogu menetluses oleva kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS, eelnõu
366SE) laenupiirangu paragrahve, sest isegi kui seal tõstetakse latti 60%-lt kas või näiteks
100%-le, ei muuda see KOVide
finantsvõimekust ühtlasemaks.
Võimalikud lahendused on olemas, aga kahjuks ei võimalda
artikli maht nendel peatuda.
Põhiseaduse (PS) § 37 sätestab õiguse haridusele. See
on põhiõigus, mis on äramärkimist leidnud juba inimõiguste
ülddeklaratsiooni art 26 lg-s 2.
Õigused ja vabadused põhiseaduse §-i 14 tähenduses on kõik
põhiseaduse teises peatükis sisalduvad põhiõigused. Esmajärjekorras peab riik tagama selle,
et igaühel oleks võimalus hari-

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud
alljärgnevate detailplaneeringute
algatamise korraldused
1. Püünsi küla, Olmi maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha ja asub Sinilille tee ja
Ülase tee vahel, piirneb Karikakra tee 17, 19, 21 maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis
oleva maaga, planeeringu eesmärk on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks);
2. Lubja küla, Lubja IV ja V maaüksused (planeeritava ala suurus on ca 3 ha ja piirneb Lubja
teega, Nurme IV, Tammiku, Viimsi liitsihi ülemine tuletorn, Uuetoa maaüksustega ning
jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärk on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja
abihoonete ehitamiseks, kohaliku tähtsusega Lubja küla klindiastangu kaitse-, spordi- ja
puhkeala rajamiseks ning juurdepääsuteede lahendamiseks);
3. Pringi küla, Mälestuskirik maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Kingu IV, Rohuneeme tee 55a ja 57b kinnistutega, planeeringu eesmärk on tingimuste väljaselgitamine kaldakindlustuse ja slipi rajamiseks ning krundi
ehitusõiguse täpsustamiseks abihoonete püstitamiseks);
4. Prangli saar, Kelnase küla, Talli maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,66 ha ja asub
Soome lahe kaldal, piirneb Lillemäe talu, Aali kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis
oleva maaga, planeeringu eesmärk on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kaheks elamukrundiks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks ning tehnovõrkude lahendamiseks).

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1. Leppneeme küla, maaüksused Ranna I ja XIII
2. Leppneeme küla, Leppneeme tee 110, 112, I ja III maaüksused
3. Rohuneeme küla, Valli IV maaüksus
4. Muuga küla, Randoja tee 7.

dust omandada. Riigil ja KOVil
on kohustus üleval pidada vajalikul arvul õppeasutusi ja põhiõiguste tagajaks on vastavalt
PS §-le 14 riik ja KOV. Termin
„tagamine” hõlmab ühelt poolt
põhiõiguste kohustatud poole
hoidumist tegevusest, mis rikub
põhiõigusi. Nii ei tohi ükski
põhiõiguste adressaat rikkuda
põhiõigusi, kitsendades üksikisikute vabadust ebaproportsionaalselt. Tagamine hõlmab aga
lisaks kohustuse tegutseda. Kui
põhiseadus kehtib, siis peavad
kõik riigivõimu teostajad tema
nõudeid täitma.
Kuna põhiõiguste ja vabaduste tagamine on KOVi põhiseaduslik kohustus (mis pole
sama, mis KOKSis sätestatud
„ülesanne korraldada”) ja kuna
võimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas
olevate seaduste alusel, võib
asuda seisukohale, et VLESi
§-is 8 sätestatud piirangute puhul on tegu põhiseadusliku riivega. Õigusi ja vabadusi tohib
piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ja need piirangud
peavad olema demokraatlikus
ühiskonnas vajalikud ega tohi
moonutada piiratavate õiguste
ja vabaduste olemust (PS § 3
ja 11). Kui KOVi territooriumil
on kooli vaja, siis peab KOV
selle rajamise koos riigiga ka
tagama ja ükski piirang VLESis
või KOFSis ei tohi siin olla takistuseks.

Niisiis, KOVi põhiseaduslik
kohustus pidada üleval vajalikul
arvul õppeasutusi tähendab muu
hulgas ka kohustust neid vajadusel (et tagada igaühe põhiõigust
haridusele) rajada. Kuidas saab
KOV täita oma põhiseaduslikku
kohustust või tagada igaühele
tema põhiõigus haridusele, kui
põhiseadusest alamal seisvad
seadused takistavad koolikohtade loomiseks laenu võtta? Kui
riik ei saa kuidagi ilma KOVile
päitseid pähe panemata ja laenupiiranguid kehtestamata hakkama, siis tuleks kehtestada kord,
mis võimaldab mõistlikult täita
esmajärjekorras põhiseaduslikke kohustusi. Kuna riiki senise
rahajagamise praktika tõttu objektiivsuses süüdistada ei saa,
siis variandid, et riik hakkaks ise
koolimaju ehitama või selleks
ise laenu andma, ilmselt tööle ei
hakkaks.
Tulenevalt KOVile põhiseaduse §-is 37 pandud kohustusest pidada koos riigiga üleval
vajalikul arvul õppeasutusi, tuleb asuda seisukohale, et selline
põhiseaduslik kohustus ei ole

delegeeritav erasektorile. Seetõttu on küsitav initsiatiiv põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
täiendamiseks nii, et antakse
kohaliku omavalitsuse üksusele võimalus vabamalt otsustada
kohaliku elu küsimusi haridusvallas, võimaldades vajadusel
anda kohaliku omavalitsuse
hallatav haridusasutus üle eraõiguslikule juriidilisele isikule.
Viimsis sünnib igal tööpäeval üks uus ilmakodanik
ja varsti on esimesse klassi
minemas 12 paralleeli. Viimsi
vald ei riku seadust, vaid täidab põhiseadust ja tahab tagada igale Viimsi lapsele õigust
haridusele. Äsja valla uuele
lasteaiale-algkoolile nurgakivi pannud Vabariigi Valitsuse
liikmed kiitsid Viimsit selle
eest, et vaatame homsesse ja
investeerime tulevikku. Lapsed
ongi meie tulevik! Kuidas seda
kõike rahandusministeeriumi
ametnikele selgeks teha?

Urmas Arumäe
Viimsi vallavolikogu liige, HOLi
esimees

Esmaspäeval, 23. veebruaril Laidoneri mõisamäel kl 12–14

Vastlapäeva võistuliug
Vastlakuklid tublimatele, kuum tee kõigile.
Lume puudumisel üritust ei toimu.
Kultuuri- ja spordiamet
MTÜ Viimsi Huvikeskus

Tunnustame 2008. aasta
Harjumaa parimaid –
anna oma hääl!
Harju maavalitsus, Harjumaa omavalitsuste liit, Harju
ettevõtlus- ja arenduskeskus ning Kodukant Harjumaa kutsuvad üles esitama
kandidaate, et tunnustada
2008. aasta maakonna silmapaistvamaid inimesi ja
organisatsioone. Otsime parimaid järgmistes kategooriates: aasta ettevõtja, aasta
kodanikeühendus, aasta sädeinimene, aasta toetaja ja
aasta tegu.
Kõrgeima tunnustuse „Aasta
ettevõtja 2008” saab ettevõtja,
kes on eelmisel aastal kõige
enam kaasa aidanud oma piirkonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks töökohtade loomine, osalemine kohalikes investeeringuprojektides,
keskkonnahoidlikkus, koostöö
kogukonnaga ning hea maine
valla-/linnaelanike ja teiste ettevõtjate hulgas.
Tunnustuse „Aasta kodanikeühendus 2008” saab seltsing või MTÜ, mis on eelmisel
aastal silma paistnud kohaliku
elu edendamisega, aidates piirkonnas lahendada kitsaskohti.

Tunnustatakse ühendust, mis
on ellu kutsunud kohalikke
inimesi kaasavaid üritusi ning
millel on hea maine kohalike
elanike seas, andes eeskuju
teistele ühendustele maakonnas.
Nimetusega „Aasta toetaja
2008” tunnustatakse inimest,
ettevõtet, ühendust või omavalitsust, mis on 2008. aastal
silma paistnud erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele abivajajatele).
Toetustena peetakse silmas nii
rahalisi kui ka mitterahalisi annetusi (asjade või ka ulatusliku
vabatahtliku töö näol).
Tiitliga „Aasta sädeinimene
2008” tunnustatakse inimest,
kes oma tegevusega on kaasa
aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse
isiku tuntust, autoriteetsust,
koostööoskust ja aktiivsust
oma kodukohas viimase kolme
aasta jooksul. Kasuks tuleb ka
avatus ja tuntus maakondlikul
tasandil.
Tiitel „Aasta tegu 2008”
omistatakse ettevõtmisele, mis
on eelmisel aastal Harjumaal
positiivselt silma paistnud,
omab pikaajalist mõju ja pa-

randab kas kohalike või kogu
maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks
hinnatakse tegu, mis võib olla
nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis kui ka midagi
muud, mis on heaks eeskujuks
ka teistele maakondadele.
Hea Harjumaa inimene!
Aita meil leida ja tunnustada
parimaid kõigis neis kategooriates. Kandidaate võib üles
seada iga harjumaalane, külaseltsi või mõne muu MTÜ
esindaja, ettevõtja või kohaliku
omavalitsuse esindaja.
Kandidaatide nimed ja põhjendused palume saata kas
vabas vormis või ankeedil
(vaata www.hedc.ee) hiljemalt
27. veebruariks Harju ettevõtlusja arenduskeskusesse aadressil
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn
või e-postil hedc@hedc.ee. Lisainfo tel 656 6641.
Võitjad kuulutatakse välja
26. märtsil Harju maavalitsuse,
Harjumaa omavalitsuste liidu,
Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse ning Kodukant Harjumaa ühiselt korraldataval tunnustusüritusel.

Mari-Liis Dolenko
Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus
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Sweco Projekt
projekteerib
Viimsi poolsaare
veevarustust
Sweco Projekt projekteerib Viimsi valla vee-ette
võttele Viimsi Vesi joogivee käitlusjaama, mille
ülesanne on puhastada põhjavesi ülemäärastest
rauaühenditest ja radionukleiididest. Viimsi Vesi
loodab Lubja mäel oleva veetöötlusjaama valmis saada hiljemalt 2010. aasta alguses.
Sweco Projekti keskkonnadivisjoni direktori
Toomas Kärmiku sõnul hõlmab projekteerimine
kolm 2000kuupmeetrist veereservuaari ja veetöötlushoone veetöötlusseadmete, pumpla ja tehniliste
ruumidega. Järgmises etapis projekteeritakse administratiivhoone, garaažid, töökojad, laod.
„Viimsi veetöötlusjaama projekt on väga spetsiifiline, sest kambriumi põhjavee horisondist võetav
põhjavesi on rikas radionukleiidide poolest, veetöötlusjaama kavandatav tehnoloogia võimaldab
nende taseme nõutavaks muuta.”
Viimsi Vesi ASi juhatuse liige Toivo Eensalu
ütleb, et puhas joogivesi on teema, millest Viimsi
poolsaarel on räägitud juba aastaid. Samuti on vee
puhastamise võimalusi põhjalikult uuritud.
Uue veetöötlusjaamaga saab hakata pakkuma
kõigile nõuetele vastavat joogivett, kust on eraldatud ülemäärased väävelvesiniku, süsihappegaasi,
raua, radooni, uraani, raadiumi, mangaani kogused.
„Tahame hakata ehitama sel aastal ja loodame veetöötlusjaama valmis saada juba selle aastanumbri sees,”
räägib Toivo Eensalu. „Rajame poolsaare keskele uued
puurkaevud, vesi puhastatakse Lubja mäel 52 meetri
kõrgusel merepinnast asuvates reservuaarides, pidevalt
on valmis ühe päeva joogivee varu. Suudame veega varustada ka eriolukorras, näiteks kui ei ole elektrit.” Kogu
Viimsi valla mandriosas elab 15 000 inimest.
Sweco Projekt on Eesti suurim ehituslik-arhitektuurse, tehnoloogilise ja keskkonnakaitselise projekteerimise valdkonnas tegutsev firma, mis annab
tööd 180 projekteerijale. Ettevõte kuulub Skandinaavia ja Ida-Euroopa suurimasse, 5500 töötajaga
projekteerimiskontserni Sweco AB.
Viimsi Vesi AS on 1998. aastal asutatud AS Viimsi
Soojus õigusjärglane. Firma aktsiad on täies mahus
Viimsi vallavalitsuse omanduses. Ettevõtte põhitegevus on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine
ja piirkonna veemajanduse arendamine. 2008. aasta
seisuga on ettevõttes 25 töötajat. Tütarettevõttes OÜ
Viimsi Tehnoabi on seitse töötajat.

Sweco Projekt

Tähistati Tartu rahu aastapäeva
2. veebruaril möödus 89 aastat Tartu
rahu sõlmimisest. Seda päeva tähistasid Pirita linnaosa ja Viimsi vald koos.
Päev algas kell 9.30 pärgade panekuga
Jaan Poska hauale Siselinna kalmistul.
Viimsi vallavolikogu aseesimees MariAnn Kelam asetas pärja vallavalitsuse
ja volikogu poolt, Pirita linnaosa vanem
Tiit Terek Pirita linnaosa poolt. Veel
enne, kui nad haua juurest lahkuda jõudsid, tuli sinna ka linnakodanikke, kes
süütasid Poska kalmul küünla. Hiljem
viis Poska hauale pärja ka president Toomas Hendrik Ilves.
Kella 11ks koguneti Metsakalmistule
president Konstantin Pätsi haua juurde.
Sinna oodati ka Pirita linnaosa ja Viimsi
vabadusvõitlejaid, keda tuli kokku üle
paarikümne mehe.
Politseiorkestri esituses kõlas puhkpillimuusika. Presidendi hauale asetasid
pärjad Viimsi vallavanem Haldo Oravas
ja Mari-Ann Kelam ning Tiit Terek ja vabadusvõitleja Arvo Salumäe.
Mõlemad omavalitsusjuhid meenutasid oma kõnes tähtpäeva ning selle tähendust tänases ajas. Eesti vabadusvõitlejate
Tallinna ühenduse Pirita ja Viimsi piirkonna vanem Arvo Salumäe rääkis, kuidas ta koolipoisina käis Kadrioru lossis
presidendile sünnipäeva puhul laulmas.
Päev jätkus kõigile osalistele piduliku
koosviibimisega Pirita linnaosa sotsiaalmajas. Seal kõneldes rõhutas Mari-Ann
Kelam nende inimeste tähtsust, kes sõlmisid rahulepingu. „Need olid imemehed,” ütles Kelam. „Poska oli esimene
mees, kes julges välja öelda, et meie peame oma vabariigi välja kuulutama.”
Meeleoluka väikese kontserdi andis
Birgitta ansambel. Seejärel pöörduti suupistelaua juurde.
Esimest korda kutsuti Pirita ja Viimsi
relvavennad Tartu rahu koos tähistama
2000. aastal. „Iga aastaga jääb osavõtjaid
vähemaks, kõige nooremad on ületanud
80 aasta vanusepiiri,” tunnistas Arvo Salumäe. 1. jaanuari seisuga oli vabadusvõitlejate Tallinna ühenduses 594 liiget,
kuid liikmeid on olnud ligi paar tuhat.

VT

Jaan Poska hauale asetavad pärjad Viimsi valla volikogu aseesimees Mari-Ann
Kelam ja Pirita linnaosa vanem Tiit Terek.

Pirita ja Viimsi vabadusvõitlejad ning Viimsi valla ja Pirita linnaosa juhid president
Konstantin Pätsi haual.

Viimsi valla naabrivalve sektorites on turvaline

Eesti Naabrivalve ühingusse
tuleb kõne, et Pärnaõie teel
on ühest hoovist suur koer
välja pääsenud. Võtame kohe
ühendust Pärnaõie naabrivalve sektori vanemaga ja õige
ruttu on koer jälle tagasi oma
koduaeda valvamas.
See on hea näide info liikumisest, koostööst, mis suurendab
piirkonna turvalisust ja heaolu.
Selline ongi naabrivalve sektorite tegevus: kui nähakse midagi kahtlast, mis ei ole harjumuspärane, siis reageeritakse.
Ühendust võetakse naabriga,
politseiga, Viimsi vallavalit-

susega või kellegi neljandaga,
kui ise ei oska või ei saa probleemiga tegeleda.
Meie sõnum elanikele on,
et ärge kõndike ebaharilikest
olukordadest mööda, teie tähelepanek võib olla suureks abiks
mõne õnnetuse ärahoidmisel,
nagu oli ka loo alguses kirjeldatud koera juhtum. Loom
oleks võinud kedagi rünnata,
auto alla jääda või muud sarnast, aga kiire tegutsemine takistas sellel juhtumast.
Eelmisel aastal Viimsi naabrivalve ümarlaual arutati mitmeid turvalisusega seonduvaid
probleeme. Aasta lõpus oli elanikel info, et võõrad käivad ja
katsuvad korterite uksi, ehk leitakse mõni lukustamata jäänud
uks. Sellisel juhul soovitasime
kindlasti naabritele meelde tuletada, et uks peab olema lukus
ka siis, kui ise kodus viibite,
ja lisaks peab jälgima, et maja
välisuks oleks lukus ja võõrad
trepikotta ei pääseks. Sama ka
eramajade puhul. Naabrival-

ve sektorites on anonüümsus
väike ja seega on võõrast kerge märgata, tasub alati küsida,
kelle juurde minnakse, kui näiteks trepikojas võõraga kohtutakse.
Kevadel toimunud naabrivalve ümarlaual oli juttu probleemist, mis ei ole omane ainult
Viimsile. ATV-ga kihutamine
on teemaks ka teiste omavalitsuste naabrivalve koosolekutel. Viimsis Koralli sektoris oli
probleemile lahendus saadud
üpris lihtsa meetodiga. Nimelt
pani sektorivanem piirkonna
postkastidesse väljavõtted eeskirjadest, mis käsitlevad ATV
kasutamist. Sellist tegevust
soovitame alustuseks kasutada
ka mujal. Teatavasti seaduse
mittetundmine ei vabasta selle
täitmise kohustusest, aga siiski
meeldetuletus mõjub hästi, kui
teadmatus on korrarikkumise
põhjuseks.
Naabrivalve sektorid on
piirkonnad, kust pätid enamasti eemale hoiavad, aga see ei

juhtu iseenesest. Elanike hoolivus, aktiivsus ja järjepidevus
oma kodukoha turvalisuse suurendamisel on selle eelduseks.
Siit ka vastus küsimusele, kas
naabrivalve aitab ära hoida kuritegevust – jah, aitab küll, kui
elanikud selle nimel ka tegutsevad. Selleks et naabrid saaksid omavahel suhelda, on neil
olemas kontaktandmed, lisaks
ka piirkonna konstaabli ja vallavalitsuse esindaja andmed.
Naabrivalve piirkonda on üles
pandud naabrivalve infotahvlid, mis on eelkõige infoks, et
siin piirkonnas elavad hoolivad elanikud ja märkamatult
tegutseda on raske.
Niisiis, naabrivalve kasu tuleb elanike enda soovist ja teotahtest oma võimalusi kasutada. Alustuseks tuleb naabritega
kokku leppida, kas soovime ja
tahame ühiselt oma kodukohta
turvalisemaks muuta. Kui selline soov on olemas, võtke julgesti ühendust Eesti Naabrivalve ühinguga ja räägime, kuidas

edasi tegutseda, et naabrivalve
sektorit moodustada.
Viimsis on tänavuseks 12
naabrivalve piirkonda, kus elab
324 leibkonda. Viimsi vallavalitsus on olnud suureks abiks
naabrivalve levimisel, seda nii
rahalise toetuse kui ka igakülgse abi pakkumisega. Suur tänu
abivallavanem Jan Treile, kes on
alati osalenud naabrivalve ettevõtmistes ja pakkunud värskeid
ideid meie tegevuse arenguks.
Usume, et 2009. aasta tuleb
teguderohke ka Viimsi naabrivalve sektorites ja seda ikka
positiivsete ja heade ettevõtmiste poolest. Selleks et kuritegevus ei jõuaks teie kodudesse, lisan lõpetuseks mõned
nõuanded. Esiteks vaata oma
kodu üle n-ö varga pilguga:
kui sul ei ole võtit, kuidas siis
majja saaksid? Kui sind tegelikult kodus ei ole, siis peaks
väljapoolt maja olema näha, et
keegi ikkagi on kodus.
Vanematele inimestele tasub meelde tuletada, et võõraid

majja sisse laskma ei pea. Igasugustelt kontrollidelt (elektrinäidud jms) küsige töötõendit
ja veenduge, kas tegu on ikka
õige tõendiga. Ei väsi meelde tuletamast ka suitsuanduri
vajalikkust, on olemas süsteeme, mis annavad häire ka mobiiltelefonile, nii on võimalik
häiresignaali saajate ringi lisada ka naabrid. Ohutust ei ole
kunagi liiga palju, seda enam,
et kuriteoennetus ei ole raketiteadus, eespool toodud nõuanded on ju enamasti teada ja
kergesti teostatavad. Vaja on
lihtsalt järjepidevust ja pidevat tegutsemist. Turvalisus on
koostöös loodud väärtus.
Lisainformatsiooni naabrivalve kohta saab Eesti Naabrivalve ühingu kodulehte külastades
www.naabrivalve.
ee või telefonidel 652 2522 ja
513 6630 helistades.

Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht
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Muuseum ootab
põnevaid annetusi
Rannarahva muuseum on
teinud üleskutseid rannarahva elu kajastava püsiekspositsiooni loomisega,
sealhulgas Kirovi kolhoosi
teemaga. Tänaseks on laekunud mitmeid põnevaid
annetusi.
Meiega võttis ühendust endine kolhoosi suveniiritsehhi
meister Henn Veski. Temalt
saime mitmesuguseid näidiseid suveniiritsehhi osakondade toodangust: puidutsehhis valmistatud puukingad ja
suveniirivõti, suveniiritsehhist nööpe ja ehteid, laiatarbetsehhist nõusid, lisaks
vimpleid ja fotosid seinaplaatidest. Õnneks oli Henn
Veskil säilinud ka kaks Kirovi veinitehase toodangu etiketti. Kahjuks jäi muuseumi
ajaloo segastel aegadel, kui
muuseumi saatus lahtine oli,
kadunuks Kirovi NKK muuseumietikettide kogu.
Ka Mai Alt Rohuneeme
külast, kes töötas kolhoosi
juhatuses, on toonud meile
mitu põnevat annetust. Kõige
suurem heameel oli muuseumil kolhoosiliikme teenusteraamatu ja lapse sünni puhul
kolhoosi kingitud kandiku
üle. Lisaks saime mitmeid
tunnistusi, kalastuspileti ja
püügiloa Soome territoriaalvetes kalastamiseks.
Raivo Tomingas juhatas
meid endise kaluri Otto Liigendi juurde. Tema tehtud
annetuse läbivaatamine veel
käib, kuid juba praegu võib
muuseum rõõmuga tõdeda,
et kogud suurenesid paljude huvitavate dokumentide,
aukirjade ja spordimedalite
võrra. Fotokogu täienes kalapüüki kajastavate fotodega. Endine kalur lubas muuseumi aidata ka võrkude jt
kalastusvahenditega.
Nõukogudeaegsete kalastusvahendite kogud on Rannarahva muuseumis väga
lünklikud. Säilinud on küll

Henn Veski annetust üle andmas. Annetuse võtab vastu Alar Mik (vasakul).

Näitus tõstatab küsimusi: kas
maa ja selle minevik ja tulevik saavad olla kellegi era
asi, millisest ajahetkest saab

Meid ümbritsevate probleemide lahendus peitub
inimestes. Lahendus peitub
meis endis – meis, kes me
oleme lahked, avatud ja soovime kasutada oma loovust
ja hoolivust teiste inimeste
ja kogu elu suhtes.
Suhted on kõik. Kogu universumi ülesehitus põhineb
omavahelisel suhtevõrgustikul.
Meie, inimesed, tahame
olla koos.

töövõrgustikku. Eriti on ooda
tud aga alaealiste komisjonid,
õpetajad,
sotsiaaltöötajad,
lastekaitseametnikud, KOVi
esindajad ning huvilised lapsevanemad.
Konverents on koht, kus
üksteisega tuttavaks saada,
oma kogemusi jagada ning
teiste kogemustest õppida.

M. Wheatley

Konverentsil saab kuulata teemakohaseid ettekandeid ja osaleda töötubades, mis on kindlasti praktilise väärtusega ning
kohaks, kus saab oma sõna
sekka öelda.
Töötubasid on kokku viis:
1) tugivõrgustik KOVi tasandil; 2) kahtedeta põhikool;
3) koolivõrk – laste võimetekohasesse kooli suunamine;
4) kuidas kaasata vanemad
koostöösse; 5) noorte erikasvatusasutused – vajadused ja
võimalused.
Konverentsi lõpul on plaan
luua tugivõrgustiku aktiiv
ning leppida kokku edasised
sammud koostöö arendamisel.

20. veebruaril kell 13.30 toimub
Viimsi koolis Harjumaa tugivõrgustike konverents „Minu kogukond”. Konverentsi eesmärk on
koondada kokku teemast huvitatud inimeste ring, jagada kogemusi ja saada praktilisi võtteid
probleemidega toimetulemiseks
ning nende ennetamiseks. Konverentsile registreerumine kestab 13. veebruarini, osavõtt on
kõikidele tasuta.

Mis on tugivõrgustik?

Foto Otto Liigendi annetatud esemete hulgast.
dokumente, kuid praktiliselt
puuduvad kalameest tema igapäevases tegevuses ümbritsenud esemed. Olgu selleks siis
kalamehe rõivastus (proliifing,
püksid, kummikud, süüdvester
jne), püügivahendid (võrgud,
kahvad, kala- ja võrgukastid,
spinningud, õnged, landid,
konksud koos pakendiga jne),
igapäevased
tarbeesemed

(kalavaagen, -riiv, -nuga jpt)
või fotod (tööstuslik kalapüük
ja traalpüük). Muidugi ei ütleks muuseum ära ka kalapaatidest.
Muuseum ootab huviga
järgmisi põnevaid annetusi.
Vaata sinagi oma panipaikades
ringi. Kindlasti on sinna seisma jäänud esemeid või dokumente Kirovi kolhoosi aega-

dest. Oodatud on samuti meenutused igapäevasest elust, fotod ja mälestused. Võta muuseumiga ühendust telefonidel
606 6941 või 606 6942, e-post
muuseum@viimsivald.ee.

Külli Jaakon
Viimsi Muuseumide
peavarahoidja

Harjumaa muuseum kutsub gümnaasiumiõpilasi
väitlusturniirile ja -koolitusele
Harjumaa muuseumis toimub 15. märtsil väitlusturniir teemal „Kinnisvaraarendus ohustab kultuuripärandit”. Turniir toimub näituse
„Eramaa?” raames, kus
õpilastel on võimalik leida
teemakohast lisamaterjali
ja ideid.

Viimsi koolis toimub
Harjumaa tugi
võrgustike konverents
„Minu kogukond”

maast kultuurväärtus, kuidas
hoida tasakaalu minevikumälestuste ja tulevikuunistuste
vahel.
Ootame osalema Harjumaa
ja Tallinna gümnaasiumite õpilasi.
Kõikidele turniiril osalejatele tagatakse ettevalmistusajal tasuta sissepääs Harjumaa
muuseumisse.
Turniir toimub Karl Popperi väitlusformaadis, kus on
kolmeliikmelised võistkonnad. Iga võistkond uurib väit-

lusteema mõlemaid pooli ja
valmistab ette nii jaatava kui
ka eitava kaasuse. Parimatele
auhinnad.
Võistkondadele, kellel puudub väitluskogemus või kes
soovivad oma seniseid oskusi
arendada, korraldab Harjumaa
muuseum koostöös Eesti väitlusseltsiga 19. veebruaril tasuta koolituse, kus arendatakse
avaliku esinemise oskust ja
õpetatakse koostama kaasust
ning püstitama ja ümber lükkama argumente.

Turniirile ja koolitusele registreerimise tähtaeg on
13. veebruar. Registreerumisel
märkige osalejate nimed, kooli
nimi ja kontaktisiku andmed.
Palume võistkondade registreerimisel märkida, kas osalete ka
koolitusel või ainult turniiril.
Osaleda saab maksimaalselt
12 võistkonda.
Väitlusturniiri ja koolitust
toetab Harjumaa omavalitsuste
liit.
Registreerimine:
muuseum@hmk.ee, tel 678 1668

Tugivõrgustikuks peetakse kõiki neid inimesi, kes on lapse
ümber, kui lapsel on probleem.
Viimsi koolis kuulub tugivõrgustikku (olenevalt probleemist)
psühholoog, sotsiaalpedagoog,
logopeed, abiõpetaja, eripedagoog, kindlasti ka klassijuhataja
ja aineõpetaja. Kuna erinevaid
inimesi on palju ning igaüks
neist oma ala spetsialist, tuleb
väga täpselt läbi mõelda ja paika
panna suhtlemisformaadid. Igaüks peab teadma, mis on tema
roll ühes või teises situatsioonis.
Konverentsil arutletakse ka
selle üle, kuidas tugivõrgustiku
liikmed saaksid üksteist toetada, sest spetsialiste on vähe,
tööd palju ning ületöötamisoht
on väga lihtne tekkima.

Kellele on konverents
suunatud?
Konverentsile võivad tulla
kõik, keda teema huvitab, kes
soovivad anda oma panuse selleks, et märgata igat last meie
ümber ning arendada koos-

Mida konverentsil
tehakse?

Kuidas konverentsile
registreeruda?
Konverentsile registreerumiseks on vaja külastada Viimsi
kooli kodulehte www.viimsi.
edu.ee ning täita registreerimisvorm. Kindlasti tuleb ära
märkida ka oma töötubade
valik. Registreerimine kestab 13. veebruarini. Lisainfo:
Lemme Randma (Viimsi kooli
tugikeskuse juhataja, lemme.
randma@viimsi.edu.ee)
Konverentsi
korraldab
Viimsi kool koostöös Harju
maavalitsusega.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

7. veebruaril algusega kell 11 toimub Viimsis
Rannapere pansionaadi päevakeskuses aadressil
Kesk tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi järjekordne kogunemine.
Seekordne teema on „Millest alustada suguvõsauurimist?”.
22. jaanuaril avati sealsamas Viimsi kultuuriloo
seltsi ja Eesti genealoogia seltsi koostöös ettevalmistatud sugupuude ja suguvõsaskeemide
näitus. Lisaks kirjandusväljaannetest leitud
sugupuudele on eksponeeritud mitmete Jõelähtme kihelkonnast pärit suguvõsade skeemid.
Näitus on avatud kuni 16. veebruarini E–N kell
11–16 ja R kell 11–13. Väljapanekuga saab tutvuda ka 7 .veebruaril.
Kõik huvilised on oodatud!
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Vallaarst Enn Rei: Viimsis on terve rahvas
kui enamikus Eestimaa piirkondades. Tallinna lähedus võimaldab vajadusel patsiendi kiiresti
sinna suunata. Fertilitasel on
olemas reanimatsioon, kirurgid,
anestesioloogid, neilt saab häda
puhul abi. Erakorralise olukorra
valmisolek on meil parem kui
enamikus maapiirkondades.

Viimsis töötab vallaarst Enn
Rei. Millega ta tegeleb, milliseks hindab vallarahva tervist ja arstiabi, sellest on juttu intervjuus.
Doktor Enn Rei, mis ameti
mees on vallaarst?
Vallaarst on vahelüli vallaelanike ja -valitsuse vahel. Tema
töö on jälgida, et meditsiiniteenused oleksid seaduslikud, sest
kõik selle teenuse osutajad peavad olema vastavate instantside
poolt aktsepteeritud. Vallaarst
peab jälgima, et inimesed saaksid tervisehädadele leevendust
ja abi. Vallaarsti järelevalve
alla kuuluvad valla kauplused
ja toitlustusasutused. Tuleb jälgida, et töötajate tervisekaardid
oleksid korras. Kui minuni on
jõudnud kellegi kahtlused või
märkused puhtuse või toidu säilivustähtaegade kohta, siis on
seda vaja kontrollida.
Vallas on inimesi, kellel perearst asub kaugel või puudub hoopis. See on mure, millega valla
arst üle päeva kokku puutub.
Kuidas saadakse vallaarstiks?
Vallaarsti kohale saab konkursiga ning amet on tähtajatu. Mina
olen Viimsis vallaarst 1995.
aastast. Erialalt olen spordiarst,
hiljem kvalifitseerusin ümber
taastusarstiks. Viimsisse tööle
asumisest alates olengi töötanud põhiliselt taastusarstina ja
seda kuni tänaseni.
Kas perearste on Viimsis
piisavalt?
Jah ja ei. Praegu on vallas seitse perearsti: kuus Haabneemes
ja üks Randveres. Neist viiel
on nimistud täis, ühel on Randveres veel vaba ruumi.
Tõenäoliselt tõstatub selle
aasta lõpus küsimus, kas Viimsisse on vaja perearsti juurde.
Selle praksise avamine aga on
keeruline. Kui maavanem on
välja kuulutanud avaliku konkursi ja soovijad esitanud oma
taotlused, kutsub maavanem
kokku komisjoni. Selle positiivne otsus on eelduseks, et
haigekassa saaks sõlmida lepingu tulevase arstiga.
Perearstil on kaks võimalust:
ta kas saab vabaneva patsientide nimistu või alustab tühjalt
kohalt. Viimane on tõsine katsumus, sest kuni pole patsiente,
pole ka tulu. Esimese aasta jooksul ei kata kindlasti sissetulekud
väljaminekuid. 1200 patsienti
on miinimum, et ots otsaga toime tulla. Kohe alustades peab
hakkama maksma ruumirenti,
tasuma kommunaalkulude eest,
maksma õele ja endalegi palka.
Vallavalitsus on leidnud, et
mõistlik on toetada alustavat
arsti eelarvest lisarahaga seni,
kuni 1200 inimest on nimistus.
Levinud tavaks ongi sel puhul,
et kohalik omavalitsus paneb
tühjalt kohalt alustavale praksisele õla alla. Kui vallavalitsus
ei toetaks, oleks perearst raskes
seisus ja suure tõenäosusega ei
õnnestuks praksist avada.
Kas on tähtis, et perearst
oleks samas vallas, kus ini
mene elab?
Perearst peaks olema võimalikult kodu lähedal, sest telefon
ei asenda arsti silma ega kõrva.

Ka meditsiiniinfotelefon aitab
vaid teatud juhtudel.
Ma ei saa öelda, et kõik, kes
siia kolivad, peavad siin perearsti juurde arvele võtma, aga
panen kõigile südamele hoolega järele mõelda. Kui seisund
on tõsine, tuleb arst koju. Ja
siis on tähtis, et arst ei oleks
kaugel. Aga perearstil võib olla
isegi teises maakonnas elavaid
patsiente. Tean inimest, kes
elab Tallinnas, aga tema perearst on Hiiumaal. See on üks
kaugeim näide.
Viimsis on ka Tallinna kiir
abi tugipunkt?
Jah, Pirital ja Viimsis on kokku
ligi 30 000 elanikku, see annab
välja kiirabibrigaadi koormuse.
Siit viiakse patsiendid Tallinna
haiglasse.
Kuidas hindate vallarahva
üldist tervist?
Viimsil on suur eelis teiste valdade ees: meil on üsna noor elanikkond ja noored on tervemad.
Seega võib öelda, et Viimsi
rahvas on üldiselt terve rahvas.
Elanikke on üle 16 000, registreerimata on ehk paar tuhat.
Kas see, kes valda pole regist
reeritud, võib ennast siia pe
rearsti juurde kirja panna?
Jah, loomulikult.
Vallas on mitmeid ohtlikke
objekte, nagu Muuga või
Milstrandi sadam. Mida val
laarstina neist arvate?
Milstrandi tähtsus kahaneb,
Muuga sadamaga on vallal raske midagi ette võtta. Vallal on
olemas ka kriisikomisjon, kuid
kui midagi peaks juhtuma, on
selge, et toimima hakkab riiklik kriisiabi.
Mis veel teie silmis vallas
hästi on lisaks noorele elanik
konnale?
Vallavalitsus pöörab tähelepanu vähem kaitstud inimestele. Need on lapsed, vanurid ja
puuetega inimesed. Nende eest
maksab poole arstivisiidi tasust
vallavalitsus.
Pranglil on kaks inimest
poole kohaga õe ametis. Vald

finantseerib ühe õekoha selleks,
et ööpäev läbi oleks saarel kättesaadav meditsiiniharidusega inimene, kes annab vältimatut abi
või kutsub kas või helikopteri
või piirvalvekaatri, kui vaja.
Meie vallas on meditsiinil
märksa paremad võimalused

Vallas on Viimsi haigla ja
Fertilitas, kaks iseseisvat ju
riidilist asutust. Fertilitas on
tasuline, aga Viimsi haigla?
Viimsi haiglas tuleb haigekassakindlustusega inimesel tasuda vaid voodipäevade eest
(25 kr ööpäeva eest). Siia võivad lisanduda haigekassa hinnakirjast tulenevad lisamaksed.
Meil pole ka maakondlikku piiri. Kui meie haiglas on midagi,
mida mujal pole, siis võib meile suunata patsiente üle Eesti.
Viimsi haiglas ongi patsiente
mitmest maakonnast, sest meil
tehakse järelravi, mida paljudes haiglates pole. Näiteks kui
regionaalhaiglas tehakse raske
infarkti üle elanud inimesele
südameveresooni taastav operatsioon, siis ei võimalda tema
tervislik seisund alati kohe pärast operatsiooni kojukirjutamist. Viimsi haigla on sellise
ettevalmistuse ja kogemusega,
et siin saab inimene olla järelravil, kuni suuremad riskid on
maandatud ja patsient võib ravi
kodus jätkata.

Meil on ka taastusravi selliste haigete jaoks, aga järelravi
kasutatakse siis, kui taastusravi
veel ei kannata rakendada. Jutt
on väga tõsistest haigetest.
Piisab vaid ühe käe näppudest, et üles lugeda Eesti taastusravihaiglad. Põhjuseks see,
et taastusravi on kallis teenus.
Viimsisse saavad ka taastusravile tulla teiste valdade elanikud, oma valla rahvas eelistab
kasutada ambulatoorse taastusravi teenuseid. Kellel aga
on probleeme liikumisega, see
saab ka statsionaari.
Valitsuse määrusega on
kehtestatud haiguste loetelu
ja sätestatud tingimused taastusravi saamiseks. Näiteks südamelihaste infarkti korral on
haigel õigus saada haigekassa
kulul taastusravi kuni kuue kuu
jooksul pärast haigestumist.
Haiglas on üldse kokku 34 kohta,
8 on taastusravi vajajatele.
2008. aastal tehti haiglas
suuri investeeringuid taastusravisse. Vajalik aparatuur on
täielikult välja vahetatud, uusi
töötajaid on juurde võetud.
2009. aastal lisanduvad tegevusterapeut ja psühholoog.
Kuidas peaks aga elama, et
üldse mitte haiglasse sattuda?
Paljud asjad saavad alguse
kodust. Sellest, kas vanematel on aega tegeleda lastega,
valmistada süüa. Kas on aega

keeta, aurutada ja praadida toitu kodus, süüa mitte ainult liha
ja kartulit, vaid ka puuvilju ja
juurvilju, hoida tagasi suhkruga, sest diabeetikute arv aina
kasvab.
Noored peaksid liikuma,
füüsilist tööd tegema. Füüsilise koormuse vähesusest tulenevad ka kaitsejõudude probleemid: meil pole piisavalt hea
tervisega noormehi.
Laste internetikasutamist
tuleks piirata, et neil jääks aega
ka muuks.
Inimesed peaksid olema füüsiliselt aktiivsed, mitte üle töötama, sest see põhjustab vererõhuprobleeme, südamehaigusi, ajukahjustusi. Inimesed töötavad
üle ja organism reageerib kroonilisele ülepingele immuunsüsteemi nõrgenemisega ning tagajärjeks võib olla haigestumine.
Füüsilist aktiivsust on lihtne
saavutada, selleks on palju võimalusi, nagu ujumine, vesiaeroobi
ka, kepikõnd, aiatöö. Ka Viimsis
on spordiga tegelemiseks igati
head tingimused. Siin toimub
arvukalt vallavalitsuse finantseeritavaid üritusi. Soovi korral
leiab igaüks enese jaoks sobiva
tegevuse. Tähtis on kaasata lapsi,
et neil tekiks varakult liikumisharjumused ja et neist kasvaksid
tublid ja terved kodanikud.

Küsinud Annika Poldre

AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus

Haiglaravivõimalused

Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023

- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, tegevus-,
muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne külmaravi)

- Günekoloogia – sünnitusabi
- Lastehaigused
- Nina-kõrva-kurguhaigused*
- Üldkirurgia-proktoloogia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Neuroloogia*
- Kardioloogia*
- Kopsuhaigused – allergoloogia*
- Psühhiaatria
- Taastusravi*
- Onkoloogia-mammoloogia
- Endokrinoloogia
- Plastikakirurgia
- Naha- ja suguhaigused
- Anestesioloogia – valuravi
- Hambaravi
- Psühholoogia
- Logopeed
- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastuvõtud
- Perekool

Valvetelefon 605 9605, 605 9010

Päevakirurgia:
- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kell 16)

Diagnostika:
- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG, rütmihäirete
ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, endoskoopilised
uuringud, allergoloogilised, laboratoorsed testid jm

Vaktsineerimine
- Lapsed emakakaela vähi vastu
*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK
lepingu alusel Viimsis

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).

Lisainfo: www.fertilitas.ee
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Viimsi kooliteater esitleb: kõige algus on armastus
teekonnal kooliteatris. Prooviajale tagasi vaadates meenuvad hilisõhtused proovid,
kirglikud vaidlused näitlejate
vahel ning mitmed muigvele ajavad seigad,” meenutab
etenduse osaline, Viimsi kooli
12. klassi õpilane Liisa Linhein. „Ka selle etenduse esiri-

Veebruari alguses esietendub Viimsi kooliteatris tõsieluliste sugemetega etendus „Ma vaatan maailma
Igaviku Aknast”. Peaosas astuvad üles Viimsi kauaaegsetele teatrisõpradele tuttavad
Rünno Karna ja Laura Ojala,
lisaks teeb etenduses kaasa
hulk Viimsi kooli praeguseid
teatriõpilasi.

dades on kõigile teada vanad
Viimsi kooli tegijad Rünno
ja Laura, kes meile kunagi
eeskujuks olid. Juba osalevad
näidendis ka uued ja andekad,
nii et Viimsi kooliteatri traditsioon ei hääbu.”
Tulge etendust vaatama ja
teid viiakse emotsionaalsele

rännakule Eesti rahva ajalukku.
Etendused toimuvad 10., 14.
ja 17. veebruaril kell 18 Viimsi
mõisas ning on kõikidele huvilistele tasuta.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Vägesid juhatab Viimsi kooliteatri pikaaegne lavastaja Külli
Talmar, tantsuseaded Maido
Saarelt, etenduse jaoks lõi
uued laulusõnad Leelo Tungal
ja muusikaseaded Kalle Erm.

Lugu mehest, kes
armastas
„Etendus on tähtis selle poolest, et Johan Laidoner on meie
valla kõige tuntum ajalooline
riigitegelane,” heidab lavastaja
ja stsenarist Külli Talmar pilgu sellele, mis köitis ühe Eesti
perekonnaloo juures teda kui
kooliteatri lavastajat. „Tema
perest ja elust siin Viimsi mõisas on siiani teenimatult vähe
räägitud, tunneme teda ikkagi
kindralina, kes võitis Vabadussõja. Aga lisaks sellele oli ta
tohutult töökas ja mitmekülgne
inimene. Eelkõige suurepärane
mees, kes armastas väga oma
perekonda ja kodu Viimsis.
Tema lapsepõlveunistuseks oli
saada metsateadlaseks ning siin
Viimsis läkski tema unistus täide. Ehitas ta ju 20 aastaga ilma
elektrita majapidamisest üles
väga korras mõisa, täiendas
parki jne. Ühesõnaga inimene
suure algustähega.”
Johan Laidoner oli nii Eesti
spordi komitee esimees kui ka
Eesti teaduste akadeemia auliige. Kõrge ühiskondliku positsiooniga mehe elu täitis armastus. Armastus oma naise Maria
ja kodumaa vastu. Kuigi saatusel oli selle pere jaoks varuks
rohkem kurbi kui õnnelikke
hetki, saame nende perekonnaloo taustal tagasi vaadata omaenda elule ning mõtiskleda selle
üle, kas ja miks katsumused on

Peaosatäitjad Rünno Karna (Johan Laidoner) ja Laura
Ojala (Maria Laidoner).
vajalikud ning mida saame tänapäeval sellest õppida. Mõtlemisainet on enam kui küll.

Kooliteatri etenduste
eriline aura
Tol korral 9. klassi õpilane ja
nüüdne Viimsi kooli vilistlane
Karin Pool kehastas viie aasta
taguses etenduses koduabilist
Maalit. „See näidend räägib
tegelikult ju meist endist. See
on eesti rahva lugu selle kõige
otsesemas mõttes. Teatritükk
kajastab läbi Johan Laidoneri elu kõike seda, mis tol ajal
mujal Eestis toimus. Tuuakse
välja tema pereelu plussid ja
miinused ning just see on see
miski, mis toob Laidoneri ja
eesti rahva mineviku tänapäevale lähemale. Paljudele eestlastele on see lugu valus meenutus seigast nende endi elus
ning lavastajatöö ja näitlejate
professionaalne esitus andsid

kokku elamuse, mida on väga
raske unustada!”
Kui viis aastat tagasi kandis etendus pealkirja „Ma väga
armastasin ja muu ei loe”, siis
värske etenduse pealkirjaks on
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”. Näitemängu keskseks
sümboliks kujuneb aken, mille
kaudu on erinevatel põlvkondadel võimalik omavahel suhelda
ning teiste sugupõlvede kogemustest õppida. Sajandid vahetuvad, kuid elu püsiväärtused ei
muutu. Sama kõrgelt kui siis,
on ka tänapäeva ühiskonnas
hinnatud truudus, ustavus, töökus, siirus, usaldus ja headus.
Ilma nendeta ei ole inimest ega
ammugi mitte rahvust.

Sajanditevanune lugu
paelub ka tänapäeva
noori
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast” on minu jaoks viimaseks peatuseks seiklusterohkel

Kribu-Krabu turg ehk uuskasutus Viimsi moodi
Tänapäeva tarbimisühiskonnas on õnneks ostuhullusele
tasakaaluks tekkinud ka uuskasutuse trend. Milleks kuhjata asju oma kappidesse ja garderoobidesse kasutult seisma
või mis veel hullem – visata
neid prügikasti?
Kolmel rohelise mõtteviisiga naisel, Ita-Riinal, Geal ja
Kristelil, tekkis idee korraldada vahva jõuluhõnguline turuhommik, mille hüüdlauseks
sai „Sinul vaja, minul on! Tule
ostma-müüma-vahetama!”
20. detsembril peetigi Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)
esimest korda Kribu-Krabu
turg, laste-eri ehk kohalik versioon põhjanaabrite vanakraamiturust.
Kohale kutsuti ka Harmoonikumi kohvik, mis hellitas

oma mahetoodetega kohalviibijate maitsemeeli.
Need, kes kohal käisid, teavad, et kamp vahvaid inimesi olid tuule alla löönud laste
kappides seisma jäänud riietele ja mänguasjadele. Kõik ju
teavad, kui ruttu jäävad väikeseks laste riided ja jalanõud
ning kuidas ühel hetkel ei paku
muinasjutufilm või arvutimäng
enam meelelahutust. Kindlasti
aga on olemas keegi, kellele
just need riided ja filmid-mängud sobivad.
Eriti hea meel oli näha, kuidas issid oma pisikeste silmarõõmudega koos turumelust
osa võtsid. Suuremad lapsed
olid oma armsad mänguasjad ja
isiklikud beebiriided üles rivistanud, et uus omanik nad teiste
kaupade seast ära tunneks.
Nii korraldajad kui ka kohalviibijad jäid üritusega rahu-

14. veebruaril kell 11–15
Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)

Kribu-Krabu
sõbrapäevaturg
Sinul vaja, minul on!
Tule ostma, müüma ja vahetama kasutatud kraami!
Kohvik Harmoonikumilt.

le, kuigi tõdeti ka fakti, et inimeste teadlikkust on veel vaja
tõsta ja selgitada, et uuskasutus
on keskkonnasäästlik elulaad.
Ootame jälle kõiki tublisid
keskkonnahoidlikke viimsilasi
Kribu-Krabu sõbrapäevaturule
14. veebruaril kell 11–15. Seekord on teretulnud ka täiskasvanute kaubad.

Kui soovid endale kohta,
et asjad turule tuua, on vaja
ette registreerida: Ita-Riina
510 3458, Gea 5660 2939,
Kristel 526 4370. Kohamaks
on sümboolsed 25 krooni.
Säästlikku pühvliaastat!

Ita-Riina Pedanik

Vajalik teada:
- kauplemiseks vajalik eelregistreerimine –
kuni kohti jätkub
- müügipinda 2 m² ja kiirematele registreerijatele laud
- osalemistasu müüjatele 25 krooni
- kaasa võtta hea tuju
Info ja registreerimine:
Ita-Riina 510 3458
Gea 5660 2939
Kristel 526 4370
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Viimsisse tuleb uus kaubanduskeskus
Oliivi nimelugu ja
sisekujundus

Uuringute kohaselt on praegune Viimsi Market inimestele väikseks jäänud ega
rahulda enam kasvava valla
kõigi külastajate vajadusi.
Nordwest Kinnisvara planeerib Marketi lammutada
ning rajada selle kohale üle
300 miljonit krooni maksva ligi 20 000ruutmeetrise
kaubanduskeskuse nimega
Oliiv.
Hoone detailplaneering kehtestati 2008. aasta oktoobris. Keskus on plaanis avada
2010. aasta suveks.
Uue keskuse arendaja
Norwest Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Kersti Männiku sõnul peitub uue keskuse
erilisus ja tähtsus kohalikele
elanikele esmajärgus uutes
poodides. Kuna Viimsis praegu moe- ja tööstuskaubapoed
praktiliselt puuduvad, siis on
need uue keskuse kaubavalikus prioriteetsel kohal. Uus
pood hakkab sisaldama kokku üle 20 moe-, jalatsi- ja
spordipoe, kolme söögikohta,
teenindusasutusi
(keemiline puhastus, pangakontorid,
mobiilioperaatorid, juuksur
jne) ning suurt toidupoodi.
Kolmandik rendipindadest on
juba aastast 2007 eellepingutega kaetud.

Oliivi välisfassaadi klaaspinnad on oma suuruselt üle Baltimaade uudne lahendus.
Faktum & Ariko uuringust
selgub, et 44 protsenti Viimsi
valla elanikest pole rahul olemasoleva kaubandusega. 73
protsenti vallaelanikest toetab
uue kaubanduskeskuse loomist, kusjuures nõudlus kohalike teenuste ja kaubanduse
järele on aja jooksul aina suurenenud. Tööstuskaupade ostud teeb vallas vaid 6 protsenti
elanikest. Uuringust selgub,
et Viimsis tuntakse peamiselt
puudust riidekaupadest, jala-

nõudest ja elektroonikakaupadest ning tööstuskaupadest
üldisemalt.
Teiste tulevikupiltide seas
soovivad Viimsi valla elanikud tugeva keskusega valda,
kus elanikele on vallakeskuses ühes kompleksis tagatud
kaubandus, teenindus ja head
vaba aja veetmise võimalused.
Samuti selgub, et lähtuvalt
Viimsi võrdlusest teiste linnade elanikearvuga, on Viimsis

halvemad ostuvõimalused kui
mõnel Viimsi vallast väiksema elanike arvuga linnal.
Seega vajab Viimsi kindlasti oma ostukeskust. Tarbijad
on muutunud teadlikumaks
ja eelistavad kõik ostud teha
ühest kohast. Suuremate Tallinna ostukeskuste 2008. aasta
majandustulemuste põhjal külastatakse kaubanduskeskusi

kindla ostusooviga, soovid
aga on kasvanud. Samuti on
kasvanud Viimsi valla elanike
ostusoovid, neil aga pole oma
valla piires võimalik kõiki oste
ajasäästlikult samast kohast
teha. Viimsi peaks saama oma
kaubanduskeskuse, et pakkuda kohalikele teiste linnadega võrdset võimalust vajalike
kaupade omandamiseks.

Viimsisse rajatava uue kaubanduskeskuse nimeks on Oliiv,
sest see sümbol ilmestab hästi
keskuse väärtusi ja eesmärke.
Oliivipuu on üks kajastatumaid
taimi inimkultuuri ajaloos –
selle kohta leiab kirjeldusi juba
Homerose „Odüsseiast”. Oliiv
pakub oma külastajatele võimaluse saada eemale argipäevast ning lisaks kaupadele ja
teenustele
vahemerepärane
kultuurielamus ja emotsioonid:
avatus, külalislahkus ja oliivipärjavääriline kvaliteet.
Keskuses annab vahemerepärast aktsenti nii oliivipuu motiivi
kasutamine sisekujunduses kui
ka soe valguslahendus. Märkamatuks ei saa jääda erakordselt
suured klaasseinad, mis on Baltimaades uudne lahendus. Oliiv
on külastajasõbralik: laiad koridorid välistavad tavapärase kaubanduskeskustele omase rüseluse ning „kasutatud õhu” tunde.
Suur rõhk on asetatud funktsionaalsusele. Kaubanduskeskuse
laiu koridore ja suurt parkla-ala
saab kasutada ka mitmete ürituste tarbeks, näiteks näituste ja
laatade korraldamiseks.
Põhimahus kolmekorruselise kaubanduskeskuse projekti
koostasid Meeli Truu ja Andres
Saar arhitektuuribüroost Nordprojekt. Hoone interjööri kujundas Maarja Valk-Falk V.F.T.
Stuudiost.

Uuring: Viimsi
elanikud ootavad uut
kaubanduskeskust
Detsembris koostatud Faktum
& Ariko uuringust selgub, et
viimsilased tunnevad puudust
just ühtsest keskusest, kus on
koos nii toidu- ja tööstuskaubad kui ka teenusepakkujad.
On ju Viimsi Eesti kõrgeima
keskmise sissetuleku ja sündimusega vald, kus suure osa
moodustavad noored ja aktiivsed inimesed.

Oliivi sisekujunduse võtmesõnad on avarus,
valgusküllasus ja moodne arhitektuur.

Telli ja vii koju! Tel. 6000430
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Stuudio Tristani lastestuudio tegevusest Viimsi vallas
2006. aastal käivitati Stuudio Tristani algatusel ja valla
kaasabil laste filmistuudio
töö. Stuudio tegutses esimesel kahel aastal koduloomuuseumi ruumides, viimasel aastal Esmari majas,
Kaluri tee 5.

Tehtud tööd
Oma lühikese tegevusaja jooksul on lastestuudio tootnud
vallale ligikaudu 40 tundi arhiivimaterjali. Sealhulgas on
valmis monteeritud nii filmid
(koduloomuuseumiga seotud
filmid, Viimsi uue kooli ülevaade ja uude kooli kolimine,
invaühingu ja heategevusballidega seotud filmid, film president A. Rüütli visiidist valda
jne) kui ka lihtsalt kroonikamaterjalid tähtsatest sündmustest
ja inimestest.
Lastestuudio on teinud mitu
mängufilmi. Ära võiks märkida filmi „The Dead” (autorid
Urmas Salu ja Marten Oravas),
mis sai koolifestivalil auhinna
parima helirežii eest ning mida
näidati kaks korda ETV ekraanil.
Märgiks ära ka möödunud
suvel tehtud mängufilmi „Viimane vahetus”, mis valmis
koostöös Kutimuti noortelaagriga.
Hiljuti lõpetasid Urmas ja
Marten kaks aastat tagasi alustatud mängufilmi „The Disc”.
29. novembril esilinastus
Viimsi
koduloomuuseumis
vastvalminud
muusikafilm
„Katkise tiivaga lind” (jällegi koostöös Kutimuti noortelaagriga). Samas esilinastus
film Viimsi invaühingust ning
puuetega lastest „Vaikuse laul”,
mida näidatakse ka ETV-s.
Oleme filminud ja monteerinud algklasside näiteringi H2O
etendusi. Möödunud aastal
tegime dokfilmi Viimsist pä-

Monteerimas. Foto: Sander Sarap
rit heliloojast Arved Haugist.
Veebruaris alustame 13–14aastaste lastega mängufilmi „Peatage maailm! Ma tahan maha
minna!” filmimist.
Lähemalt infot lastestuudio
kohta saab internetist aadressil:
stuudiotristan.blogspot.com.
Samuti on osa filme või katkendeid nähtaval Youtube’is.
Vajaliku lingi saab lastestuudio
blogist.
Kõikide valmisfilmide üks
koopia on stuudio andnud
Viimsi raamatukogule, kus on
meie algatusel loodud audiovisuaalse materjali fond.

Töökorraldus
Stuudio Tristani lastestuudio
on missioonitundest kantud
heategevuslik
ettevõtmine,
mille eesmärk on anda filmiõpet võimalikult paljudele lastele eeldusel, et filmitegemine
neid tõepoolest huvitab ning
nad on valmis oma aega ja
energiat sellele pühendama.

Lauluklubi Randveres
5. oktoobrikuu päeval möödunud aastal kutsus Randvere päevakeskuse juhataja
Aime Salmistu lauluhuvilised
kokku Randvere päevakeskusesse. Eesmärgiks oli moodustada Lauluklubi. Kohal oli
ka lauluklubide kauaaegne
organiseerija Ahto Nurk. Meie
klubi oli temal juba viies.
Toimus Lauluklubi asutamine:
kohale oli tulnud 40 lauluhuvilist.
Asutajaliikmeteks olid Ahto Nurk,
Aime Salmistu, E. Kurg, Luule
Järv, Rein Sagar ja Helju Salin.
Samas valiti ka Lauluklubi
president, kelleks sai Luule Järv,
ning asetäitjaks Helju Salin.
Klubiüritused otsustati korraldada kord kuus, iga kuu kolmandal pühapäeval kell 16.

Novembris laulsime sügis
laule ja jõulukuul muidugi
jõululaule. Oli kaetud kaunis
jõululaud, saabus ka jõuluvana,
kel kõigile kingitusi jagus. Osalejad omalt poolt tänasid laulu
ja tantsuesitlusega. Särtsu üritusele andsid juurde õed Maie ja
Maret oma heliseva lauluga.
On suur au, et meil on olemas tore ja hea koht Randvere
keskuses, kus kokku tulla – aitäh selle eest vallavalitsusele!
Jätkugu kõigile laululusti
ja energiat veel kauaks. Tulge
kaasa laulma, Viimsi rahvas!
Olete oodatud Randvere
päevakeskusesse, iga kuu kolmandal pühapäeval. Järgmine
kord juba 15. veebruaril.

Vaike Tõnts
Lauluklubi liige

Järgmine valla ettevõtlike inimeste klubiõhtu toimub 12. veebruaril
Scotland Yardi pubis Viimsi kaubakeskuse II korrusel algusega kell 18.
Teemaks külaelu edendamise hetkeseis ning perspektiivid Viimsi vallas ja Harjumaal. Viimsi tänast praktikat avavad meie külavanemad,
Harjumaa näiteid tutvustavad Kodukant Harjumaa juhid.

Töökorraldusest niipalju,
et kui esimestel aastatel olid
meil kindlad toimumisajad,
siis praegu oleme leidnud ning
peame mõistlikuks töötada
projektipõhiselt ning vastavalt
sellele, millal on lastel võimalus oma aega filmi tegemiseks
näpistada. Kogemus ütleb, et
suur osa lastest on väga hõivatud kõikvõimalike huviringide,
trennide ja muude tegevustega.
Koolitükkide õppimine sealhulgas. Kuna filmitootmine
on väga ajamahukas ettevõtmine, siis oleme otsustanud
kontsentreerida oma tähelepanu konkreetsetele projektidele
ning neid n-ö hoogtöö korras
teostada. See näib olevat kõige
mõistlikum ja produktiivsem
lahendus.
Meie põhimõtteks on ise
mitte initsiatiivi näidata, vaid
oodata seda lastelt. Kui see
initsiatiiv ja tahe midagi teha
on olemas ning kui see väljendub konkreetses tegevuses, siis
oleme omalt poolt valmis idee

elluviimisele igas mõttes ja
kõigiti kaasa aitama. Tahame
rõhutada, et stuudiol on olemas
kõik võimalused professionaal
se filmi tegemiseks.

Plaanid
Loodame, et stuudio areneb
ja kasvab. Loodame, et juba
väljakujunenud huviliste laste
ring laieneb ning filmitegemine

kooliõpilaste seas leiab laiemat
kandepinda. Selles osas töötame koos Viimsi kooliga, sest
meie prioriteet on filmiasjanduse õpetamine Viimsi lastele.
Mis ei tähenda, et tõrjume mujal õppivaid või elavaid lapsi.
Oleme Viimsi kooli juhtidega arutanud võimalust
organiseerida sellel kevadel
lastefilmide festivali. Samuti
kavatseme korraldada tehtud
tööde näitamisõhtu. Mõte on
teadvustada stuudio tegutsemisega seotud võimalusi ning
ahvatleda lapsi filmitegemise
juurde. Heal juhul muudame
nii festivali kui ka aruande filmiõhtu traditsiooniliseks.
Ideaalis näeme, et stuudios
tegutseb kolm vanuserühma
alates väikestest lastest lõpetades
gümnaasiumiosaga.
Kusjuures loodame sellele, et
suuremad lapsed hakkavad osa
võtma väikeste õpetamisest, et
seeläbi, vaatamata ealistele erinevustele, moodustada enamvähem terviklik kollektiiv.
Filmitegemine peaks arendama laste loovust, oskust
vaadata ümbritsevat maailma ja inimesi läbi originaalse
vaatevinkli. Me ei eelda, et
stuudios käivad lapsed valivad
hilisemas elus ilmtingimata
filmitegija elukutse, see pole

Muusikali filmimas. Foto: Getter Meresmaa

meie praeguses töös oluline.
Tähtsamaks peame üldinimlike
väärtuste kujundamist isiksuse
arengus.
Lisaks lastestuudio tööle tegeleme praegu aktiivselt vallast
rääkiva kunstilise dokumentaal
filmi loomisega. Suur osa materjalist on filmitud, suur töö
nii võtete kui ka montaažiga
veel ees. Film peaks valmis
saama selle aasta mais.
Jätkame tööd puuetega lastega. Järgmise filmi teemaks on
laste areng. Areng, mis on küll
aeglane, kuid olemas. Selle filmi valmimiseks kulub arvatavasti paar aastat.

Mängufilm „Haud”
Stuudio Tristani on professionaalne filmitootmisfirma, kus
muu hulgas pakutakse lastele
võimalust töötada eesrindliku
tehnikaga
professionaalsete
juhendajate käe all. Õppimisvõimalused on tahtmise korral
suured.
Oleme alustanud koostöös
stuudioga Widevision suure
mängufilmi „Haud” tootmist.
Lavastaja Jaan Kolberg valis
stsenaristiks noore kirjaniku
Triin Põldra, kes on praegu
ametis stsenaariumi kirjutamisega. Koostööpartneriteks
tulevad vene ja soome stuudiod. Võtetega saame ilmselt
alustada suvel 2010, kuid teoreetiliselt on võimalik filmida
veel selle aasta sügisel. Vallaga
on film seotud niipalju, et filmi
idee sündis Prangli saarel ning
üks osa võtetest tehakse seal,
osaliselt ka valla mandriosas.
Kui film tootmisse läheb,
kaasame kindlasti protsessi ka
oma stuudio lapsed, misläbi
neil on võimalus nuusutada n-ö
päris filmitegemise lõhna.

Jaan Kolberg
lastestuudio juhataja

Tänukiri!
Käes on sügav talv. Kevad
askeldused pole veel alanud
ning jõulu- ja aastavahetuse
kiire on läbi saanud. See on
aeg iseendale.
Uue aasta lubadused on antud ja jõudumööda proovime
neid täita. Olla parem lapsevanem, pühenduda rohkem
perele. Lubada rohkem koos
olla lähedaste ja heade sõpradega.
Oleme Viimsis tegutsenud
peaaegu kaks aastat ja saanud siinsetelt inimestelt väga
palju kiidusõnu ning vahest
ka suunavaid ettepanekuid
oma tegevuse täiustamiseks.
Oleme olnud alati võimalikult paindlikud ja arvestanud
kõikide klientide soove. Kõi-

ge krooniks on meid pärjatud
kogu Peetri Pizza pitsaketi
parimaks pitsabaariks aastal
2008. See on suur tunnustus meie pühendumisele ja
agaratele klientidele. Aitäh
teile!
Tahame edaspidigi pakkuda võimalust veeta toredalt
aega oma pere ja sõprade
ringis, vaevamata end kokandusraamatutes
teadustööd tehes ja katsetades. On
tõesti tore valmistada rõõmu
sünnipäevalisele või peokorraldajale, abistades teda kiire
ja maitsva lauapealse organiseerimisel. Meiega võib alati
arvestada!

Teie Viimsi Peetri Pizza

Märtsikuu ürituse 12.03 teemadeks on ettevõtlustoetused 2009 ning
ühtse vee- ja kanalisatsiooni arendamisest vallas.
Kohtumiseni!

Aare Ets tel 508 8959

13. veebruaril algusega 19
toimub Randvere noortekeskuses
Jamaica-hõnguline

Sõbratrall
Kutsutud on sõbrad vanuses 7–18 aastat.
Pilet 35 kr. Pileteid saab osta Viimsi ja
Randvere noortekeskusest.
PS! Peo korraldavad vahvad Randvere
noored.
Rohkem informatsiooni aadressil
www.huvikeskus.ee.
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Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 02.02.2009

Viimsi valla kultuurikalender
6.–28. veebruar
kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Alates märtsist 2009 fotonäitus
„NATO”
„Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas”
Avatud K–L 11–17, giid tel 621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

Tere tulemast!
 Anne Kaldal ja Rainar
Jaunil sündis 1. jaanuaril poeg Märt.
 Annika ja Agris Koppelil sündis 13. jaanuaril
poeg Ristjan.
 Aina ja Ivo Saarmal
sündis 15. jaanuaril
poeg Edward Richard.
 Maret Jõhvikal ja Priit
Vuksil sündis 21. jaanuaril poeg Raimond.
 Janne Lempsil ja Rainer Kaablil sündis 22.
jaanuaril poeg Henri
Georg.

 Helen ja Jaen Lainevoolul sündis 24. jaanuaril
tütar Anneke.
 Tiina Isotammel ja Jaanus Jegorovil sündisid
25. jaanuaril tütar Iris ja
poeg Paul.
 Helen Jõksil ja Martti
Meumersil sündis 27.
jaanuaril tütar Marlen.
 Merike ja Rasmus Andrel sündis 28. jaanuaril
tütar Carmen.

Viimsi raamatukogu (Kesk tee 1) on avatud
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 10–17,
teisipäeval ja neljapäeval kl 10–19 (mitte
10–13, nagu oli eksitavalt eelmises lehes) ja
laupäeval kl 10–15.
Vt ka: www.viimsiraamatukogu.ee

Juubilarid VEEBRUARIS 2009

Alfred Koppel

97

Milvi Loo

75

Aino Kalmsaar

90

Vilma Niinsalu

75

Harda Grupmann

85

Ene-Maris Uusväli

75

Viiu Veldi

70

Arved Birkholz

70

Ellen Veik

85

Virve Viik

80

Kalju Eenpere

80

Maimo Bereczki

80

Õie Talimets

75

Maria Asper

75

Fotonäitus „Rannarahva pildialbum
enne 1940”
Näitus avatud E–R kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Muinasajas piki
rannajoont”
Näitus avatud E–R kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Tallinna Kanutiaia noortemaja
kunstiõpilaste Prangli saare maalilaagri tööde näitus
Viimsi huvikeskuses
Aianduskursus
Koolituse viib läbi Maili Leol OÜ
Haljastusteenused
Koolitus toimub: I grupp 05.–
26.02.2009, neljapäeviti algus kell 18
II grupp 17.02.–17.03.2009, teisipäeviti algus kell 18
Eelregistreerimine: info@haljastusteenused.ee kuni 25.01.2009
Viimsi raamatukogus, Kesk tee 1
kuni 9. veebruar
Raamatunäitus „Olen homme
parem, kui olin täna…” (valik
eneseabikirjandust)
Viimsi raamatukogus
alates 11. veebruar
Peotantsukursused
K kell 19; N kell 20. Treeneriteks
Tanel Merigan ja Gerti Leesman
Info ja reg: Anne-Mai Angerjärv, tel
502 7566; annemia5@gmail.com
Viimsi keskkoolis
kuni 14. veebruar
Eesti loodusfoto
Valik „Looduse aasta foto” fotovõistluse võidutöid
Vahendab Jaan Riis, www.looduseomnibuss.ee
Viimsi keskkooli raamatukogus

Palju õnne!

Endla-Marine Amur 85

kuni 11. märts
Aavo Ermeli graafikanäitus „5.
Ermel”
Näitus avatud E–R kell 12–17
Näituse ametlik avamine ja kunstnikuga kohtumine 21. veebruaril
kell 15
Rannarahva muuseumis

Aleksander
Lindenburg

70

Aadu Semiskar

70

Rein Pihlak

70

Samuel Greinoman 70

70

Ester Treiberg

75

Elgi Ristal

Johannes Alas

75

Ivi Piir

70

Juta Üts

75

Mare Kalam

70

Tatjana Saul

75

Kristi Sepp

70

Õilme Lõhmus

75

Anto Tõrs

70

Mart Kask

75

Hilja Zäuram

70

kuni 16. veebruar
Näitus „Sugupuud ja suguvõsaskeemid”
Avatud E–N kell 11–16, R kell 11–13
Viimsi päevakeskuse saalis
6. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus, pühendatud Johan Laidoneri 125. sünniaastapäevale (reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
6. veebruar kell 18
Leivaküpsetuse õpituba
Info: www.harmoonikum.ee, tel
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
7. veebruar kell 10
Viimsi Talicup 2009 jalgpallis (poistele s. 2001 ja hiljem)
Viimsi spordihallis
7. veebruar kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi kokkusaamine
Teema: „Millest alustada suguvõsa
uurimist?” Jaan Tagaväli
Viimsi päevakeskuse saalis, Kesk
tee 1

8. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel.
EELK Randvere Peetri kirikus
8. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus, pühendatud Johan Laidoneri 125. sünniaastapäevale (reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
8. veebruar
Harjumaa tantsupäev „Koolitants
2009”
Korraldab: SA Eesti Tantsuagentuuri
Tantsukeskus
Viimsi keskkoolis
9.–13. veebruar
Stiilinädal
Püünsi koolis
9.–16. veebruar
Raamatunäitus „Sõprusest ja
armastusest”
Viimsi raamatukogus
9.–28. veebruar
Raamatunäitus „25 kauneimat
Eesti raamatut 2008”
Viimsi raamatukogus
9.–28. veebruar
Raamatunäitus „2 riigimeest…
Johan Laidoner 125 ja Konstantin
Päts 135”
Viimsi raamatukogus
9.–28. veebruar
Raamatunäitus „Eesti rahva
elulood”
Prangli raamatukogus
10. veebruar kell 16
Piljarditurniir
Info ja reg: noortetöötaja juures
Viimsi noortekeskuses
10. veebruar kell 18
Infotund vabastavast hingamisest
Lektor Aare Mae
Info: www.harmoonikum.ee, tel
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
10. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus, pühendatud Johan Laidoneri 125.
sünniaastapäevale
Kindral Laidoneri muuseumis
10. veebruar kell 20
Karaokeõhtu Gunnar Lohoga
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
10. veebruar kell 12–16
Eakate päev
Suhtlemine vanemas eas, vestleb
Tõnu Ots.
Mälumäng sõprusvõistkondade
vahel: Lehtse, Saku, Viimsi
Kontsert: esineb ansambel Suveniir
(Heldur Jõgioja, Toivo Nikopensius)
Sõnavõtud ja tervitused
Viimsi päevakeskuse saalis
11. veebruar kell 18
Leivaküpsetuse õpituba
Juhendaja Annely Maksan
Info: www.harmoonikum.ee, tel
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

7. veebruar
Bändimees Andrus Kalvet
Jussi Õlletoas

11. veebruar kell 19
Meeste osadusõhtu kaminasaalis
„Kannatused enne surma”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

8. veebruar kell 11
Pidulik abipastori Matthew Edminsteri ametisse seadmise jumalateenistus
Jutlustab EEKBKLi president Meego
Remmel
Lastehoid. Pühapäevakool lastele.
Viimsi vabakoguduse kirikus

12. veebruar kell 16
Meisterdamine „Kaardid ja kingid
sõbrapäevaks”
Tule kohale, osalemine tasuta!
Info: telefonil 606 6826, www.
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses

12. veebruar kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
12. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus, pühendatud Johan Laidoneri 125. sünniaastapäevale (reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
13. veebruar kell 19
Sõbratrall
Randvere noortekeskuses
13. veebruar
Kännu Kuke band
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
14. veebruar
Kribu-krabu sõbrapäeva turg
Sinul vaja, minul on!
Info: tel 606 6838; itariina@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse fuajees
14. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus, pühendatud Johan Laidoneri 125.
sünniaastapäevale
Kindral Laidoneri muuseumis
15. veebruar kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras. Lastehoid.
Viimsi Vabakoguduse kirikus
15. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
15. veebruar kell 14.30
Perejumalateenistus
Teenivad Leena ja Pauli Haakana
EELK Randvere Peetri kirikus
17. veebruar kell 16
Lauatenniseturniir
Info ja reg: noortetöötaja juures
Viimsi noortekeskuses
17.veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus. Pühendatud Johan Laidoneri 125.
sünniaastapäevale
Kindral Laidoneri muuseumis
17. veebruar kell 20
Karaokeõhtu Gunnar Lohoga. Info
ja broneerimine: tel 5554 2588,
601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
18. veebruar kell 18
Kultuuriloo loengusarja XI loeng:
klassitsism
Lektor Anu Allikvee
Rannarahva muuseumis
18. veebruar kell 18
Õpituba „Tervis teraviljadest”
Lektor taimetark ja ravitseja Ireene
Mahlak
Info: www.harmoonikum.ee, tel
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
18. veebruar kell 19
Koguduse kool kaminasaalis
„Hingehoid ja koguduse mõjutusvahendid”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
18. veebruar kell 20
Ürgne mees Jan Uuspõld
Etendus kahes vaatuses. Pilet 250
krooni.
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
19. veebruar kell 16
Vastlapäevateemaline meisterdamise töötuba
Tule kohale, osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses
20. veebruar kell 16
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus ja sünnipäevapidu
Viimsi päevakeskuse saalis

20. veebruar kell 18
Eesti Vabariigi 91. Iseseisvuspäeva
pidulik tähistamine
Viimsi vallavolikogu aseesimehe
vastuvõtt
Viimsi kooliteatri etendus „Ma
vaatan maailma Igaviku Aknast”
(reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
20. veebruar
Jüri Homenja
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
21. veebruar kell 15
Aavo Ermeli graafikanäituse „5.
Ermel” ametlik avamine ja kunstnikuga kohtumine
Näitus avatud E–R kell 12–17 kuni
11. märtsini
Rannarahva muuseumis
22. veebruar kell 12–16
Kapituulutuspäev
Info: www.harmoonikum.ee; tel
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
22. veebruar kell 11
Jumalateenistus. Jutlus Raido Oras
Lastele pühapäevakool. Lastehoid
kell 18
Peregrupp
Kohvikuruumis. Juhib Matthew
Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus
22. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Maalinäituse „Meri, mu Meri”
avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus armulauata. Teenib Aare Kimmel.
EELK Randvere Peetri kirikus
23. veebruar
Nublu lastehoiu lastetööde näitus
Viimsi huvikeskuse fuajees
23. veebruar
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Püünsi koolis
23. veebruar kell 12–14
Vastlapäeva võistuliug
Korraldab Viimsi vallavalitsus ja
Viimsi huvikeskus
Laidoneri mõisamäel
23. veebruar kell 15
Vastlapäeva tähistamine: võistlused ja mängud
Info ja reg: kristiina@huvikeskus.
ee, tel 5561 5413
24. veebruar kell 20
Karaokeõhtu Gunnar Lohoga
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
27. veebruar
Sulo
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
28. veebruar kell 11
Pendlikursus algajatele
Juhendaja Epp Laos
Info: www.harmoonikum.ee, tel
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
Info: Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post marje@
viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Sport
17. ja 18. jaanuaril toimusid
kõikjal üle vabariigi Eestimaa XI talimängude eelturniirid. Kavas olevatest aladest vajasid finaalipääsejate
selgitamiseks eelnevat sõela
male, kabe, lauatennis ja
korvpall. Viimsi üritas edasipääsu males, lauatennises ja
meeste korvpallis.
Loosi tahtel tuli viimsilastel ette võtta päris pikk teekond: laualmängijad sõidutati
Lõuna-Eestisse Tihemetsa ja
korvpallurid suunati ida poole Vokasse. Loosiõnn naeratas
ainsana meie lauatennisistidele: võistkond koosseisus Allan

Kottise, Johannes Kant, Urve
Laumets, Varmo Onton ja EleRiin Tigane sai jagu kõikidest
vastastest ning pääses pealtnäha kerge vaevaga alagrupi
võitjatena finaali. Põlvas on finaalivastaseks viisteist tugevat
võistkonda ning kaitsta tuleb
mullust kolmandat kohta.
Väga raskesse alagruppi
sattusid meie maletajad, kelle seitsmest vastasvõistkonnast olid neli eelmisel aastal
finaalis. Edasipääsu tagasid
võõrustajad, Saarde valla maletajad 27,5 punktiga, teisena Sõmerpalu 26 punktiga
ja Kõo 20 punktiga. Viimsi
võistkond – Ain-Valdo Müütnik, Jüri Kuusik, Kristiina Eha-

la, Rasmus Kaarel Kilp ja Danielle Luks – teenis kokku 16
punkti ning pidi finaalist välja
jääma. Seega vahetati eelmisel
aastal kätte võidetud 11. koht
tänavu 17.–20. koha vastu. Kiitust väärivad meie võistkonna
noormaletajad, ainuüksi Rasmus Kaarel tõi võistkonnale
seitsmest voorust kuus punkti. Harva on seda juhtunud,
et meie maletajad pole finaali
pääsenud, nii et järgmisel aastal püüame paremini.
Vokal ei läinud meie korvpallimeestel sel aastal samuti
hästi, sest oma alagrupis jäädi napilt kolmandaks. Meeste
korvpallis aga nõrku alagruppe
ei olegi ja finaali pääseb igast

alagrupist kaks tugevamat või
kellele õnn eriti naeratanud on.
Korvpalliklubi Viimsi ja BC
Haabneeme meeste koostöös
jäädi sel aastal jagama 17.–20.
kohta.
27. veebruarist 1. märtsini Põlvamaal toimuvatele finaalvõistlustele on oodatud
Viimsist lisaks lauatennisistidele ka suusatajad. Erinevalt
eelmistest aastatest toimuvad
suusatamise teatesõidud juba
reedel, 27. veebruaril. Esimene stardipauk Mammaste
tervisespordikeskuses antakse
kell 16.

Tiia Tamm

Spordiüritustest tulemas
7. veebruar 10.00
Viimsi Talicup 2009 jalgpallis
(poisid s. 2001 ja hiljem)
Viimsi spordihall
Korraldaja: SK Martin Reimi
jalgpallikool
2.–8. veebruar Harjumaa noorte
meistrivõistlused korvpallis,
poisid D-alagrupp (s. 1997 ja
hiljem)
9. veebruar – 15. märts
Finaalmängud
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
9.–13. veebruar
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused võrkpallis,
7.–9. kl poisid
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

16.–20. veebruar Harjumaa
noorte meistrivõistlused
korvpallis, tüdrukud A-alagrupp
(s. 1990 ja hiljem)
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
16.–20. veebruar
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused võrkpallis,
7.–9. kl tüdrukud
Aruküla
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
19. veebruar
TV 10 olümpiastarti, Harjumaa
II etapp
Tallinn
23. veebruar 12–14
Vastlapäeva võistuliug
Laidoneri mõisamägi

Viimsi valla sporditöö koordinaator

Harjumaa meistrivõistlused suusatamises
Viimsilaste tervisetund ja Harjumaa
meistrivõistlused suusatamises said
sõbralikult ühe mütsi all peetud 31.
jaanuaril Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses. Viimsilaste bussi oleks rahvast veelgi sisse läinud, aga üksikuid
„hunte” ei saa keegi keelata ja nii
mahtus meie suur buss kohale jõudes
vaevu ära.
Vastu võeti meid ilusa päikeselise ilma,
kuue külmakraadi ja hästi libedaks sõidetud suusaradadega. Edasi hargnes igaüks
juba oma teed, kes lõbusõidule, kes võistlusrajale end soojendama. Numbri tõmbas

selga 16 viimsilast ja medalidki ei jäänud
tulemata.
Suusatamine on meil kahjuks selline ala, kus järelkasvu napib, nii peab
taas esile tõstma meie tublisid veterane. Esimest aastat M40-klassis läbis
Urmo Alling 5 km meistritiitli vääriliselt ajaga 13.09. M50-klassis saavutas
Aleksander Tishtshenkov teise koha,
5 km aeg 13.44. Kolmanda koha samal distantsil, aga vanuseklassis M60,
saavutas meie kõige eakam suusamees,
eelmisel aastal 70. verstaposti sportlikult seljataha jätnud Jaan Viirmaa, aeg
15.54. Meeste põhiklassis startis Viimsist vaid üks mees, Eero Antons, läbi-

des täisprogrammi: 5 km ajaga 13.05 ja
10 km ajaga 27.00, mis jättis ta kahjuks
mõlemal distantsil neljandale kohale.
Naistest sõitis kõige tublima tulemuse
välja Viivi Toomla, kes N45-klassis läbis
3 km ajaga 12.30 ja teenis sellega viienda
koha. Kõikide meistrivõistlustel osalenute tulemused on nähtaval Harjumaa spordiliidu kodulehel www.harjusport.ee

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

 Viimsi suusamees Urmo Alling,
kes võitis Harju MV suusatamises
M40 klassis 5 km.

Viimsi Peokeskuse tiigil iga päev kell 12 - 22

Avatud liuväli!

Viimsi peokeskuse tiigil on liuväli.

Mõnusad talveilmad pakuvad loovat tegevust. Fotod Arvi Kriis.

Info restoran Savoy telefonil 6030600. Kutsume üles
lapsevanemaid annetama lastele väikeseks jäänud
uiske liuvälja kasutavatele lastele. Liuväli on tasuta!
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Viimsi Talicup 2009
Eelmisel laupäeval, 31. jaanuaril toimus Viimsi spordihallis Martin Reimi jalgpallikooli korraldatud Viimsi
Talicup 2009, kus osales
kümme võistkonda.
Vanuseklass E1 ehk 1999.
aastal sündinud ja nooremad
poisid/tüdrukud möllasid varahommikust õhtuni, et selgitada
parimaid. Lisaks Martin Reimi JK kahele võistkonnale oli
külalisi Tartust (FC Santos) ja
Pärnust (Pärnu JK Vaprus) ning
Tallinna ja Maardu eakaaslased. Võisteldi kahes alagrupis.
Mõlema alagrupi kaks parimat
heitlesid medalitele (sealhulgas ka MRJK II võistkond).
Alagrupis võideti FC Maardut
2 : 0, Oper JK 2 : 1 ja mängiti
viiki Pärnuga 0 : 0.
Poolfinaalis pidid meie
Viimsi poisid alla vanduma FC
Atletikule Tallinnast 0 : 1, kuid
3. koha mängus võideti JK
Tallinna Kalevit 2 : 0. Finaal
Pärnu JK Vapruse – võitsid

poolfinaalis Kalevit 1 : 0 – ja
FC Atletiku vahel jäi 0 : 0 viiki
ning turniiri võitja selgitati penaltitega. Seal jäid peale külalised Pärnust 8 : 7.
Viimsi teise võistkonna
MRJK I mängud nii hästi ei
läinud – oli see ka paljudele
algajatele jalgpalluritele esimeseks turniiriks – kuigi paar
mängu oleks ka enda kasuks
võidud pöörata, eriti 0 : 1 kaotused FC Santosele ja Nõmme
Kaljule.
Turniiri, mille peatoetajaks
oli Herder OÜ, lõplik paremusjärjestus oli:
1. Pärnu JK Vaprus
2. FC Atletik
3. MRJK II
4. JK Tallinna Kalev
5. FC Maardu
6. Oper JK
7. Nõmme Kalju
8. FC Santos
9. MRJK I
10. FC Flora

Meie võistkonna kapten Siim Troost
võtab vastu 3. koha karikat.
Medalikolmik vasakult: MRJK II, Pärnu JK Vaprus, FC Atletik
Turniiri parimateks tunnistati: väravakütt kuue tabamusega Robyn Hallmer
(Pärnu), ründaja Sten Erik
Säde (MRJK II), kaitsja Alex
Roosalu (Kalev), väravavaht
Aleksandr Kisseljov (FC Atletik).

Meie võistkondades mängisid: MRJK II – Ingmar Paplavskis, Rasmus Kala, Kaspar
Kalle, Uku Õunapuu, Randar
Kuuskmäe, Oskar Tänna, Markus Meresmaa, Paul Siht, Siim
Troost, Hannes Värs, Robert
Vahe, Sten Erik Säd; MRJK I –

Daniel Minkkinen, Siim Laasik,
Rhett Kütsen, Martin Siitam,
Inger Fridolin, Eke Mauri Eli,
Georg Allas, Karl Maide, Henri
Kaup, Georg Lääne, Aurelius
Pärn, Gregor Rikberg, Ricco
Sepp, Karl Roobert Soomlais,
Mattias Tuik, Janis Tõnisson.

Sel laupäeval, 7. veebruaril toimub samas hallis turniir
E2-vanusegrupile, st 2001.
aastal sündinud ja nooremad.
Tulge meie poistele kaasa
elama.

MR jalgpallikool

Veretu vibujaht Viimsis Rohuneeme
puhkekeskuses
Viimastel aastatel on Eestis kiiresti populaarsust võitnud vibu
maastiku- ja jahilaskmine.

Spodiklubi Ookami teine
rahvusvaheline Abloy
juudoturniir

Spordiklubi Ookami alustab oma teist edukat aastat, korraldades teist korda
Abloy rahvusvahelist noorte
juudoturniiri, mis leiab aset
21. veebruaril Viimsis.
Osalema on oodatud noori juudokaid välismaalt – teada on

osalejad Soomest ja Lätist – ja
loomulikult ka kõiki noori andekaid Eesti klubide juudokaid. Võisteldakse järgmistes vanuseklassides: D-klass,
sündinud 1999. a ja hiljem,
kus maadlevad poisid ja tüdrukud koos; C-klass: sündinud
1997.–1998. a; B-klass: sündinud 1995.–1996. a.
Võistlustele on oodata 350
osavõtjat. Kuna maha pannakse kuus tatami 6 x 6 maadlusalaga, siis ainuke selleks sobiv
saal Tallinnas on Saku suurhall.
Kuid sobib ka Viimsi kooli uus
võimla, kuhu mahub 500 pealtvaatajat. Seega otsustati Viimsi
saali kasuks.
Ürituse juht on Priit Valkna.
Pealtvaatajatele esinevad Toni
Judokooli pisikesed kasvandikud. Üritust aitavad korraldada
spordiklubi Ookami ja Abloy

Eesti meeskond ja lapsevanemad, spordiklubi Budolinn ja
Lasnamäe linnavalitsus. Sportasi sõidutab Eckerö Line ja
majutab Ecolandi hotell.
Ookami on 2008. aasta suvel
asutatud iseseisev spordiklubi,
mille eesmärk on anda noortele tulevikulootustele võimalus
tegeleda spordiga. Spordiklubi
Ookami on eelkõige juudoklubi, millel on väga head treenerid, kaasaelavad lapsevanemad
ja noori igati toetavad sponsorid. Kõik see kokku loobki ühe
suure pere, mida nimetatakse
spordiklubiks Ookami.
Praegu on Ookamis treenimas üle 200 noore. Nendest
pooled elavad Pirital, ülejäänud
on tulnud kokku üle Harjumaa:
Viimsist, Mustamäelt, Tabasalust, Sakust, Keilast, Laulasmaalt, Jürist ja Raasikult.

Kui sajandivahetusel ei teadnud
enamik eestimaalasi sellest atraktiivsest spordialast ja harrastusest
suurt midagi, siis tänaseks on
Eesti maastikuvibu liitu koondunud juba 11 klubi, ligikaudu 400
harrastajaga. Arengud on olnud
sellised, et ka Viimsis peetakse
plaani vibuklubi luua.
Tulevase klubi organisaatorid korraldavad eeloleval laupäeval, 7. veebruaril algusega
kell 11 Rohuneeme puhkekeskuse metsas esimese ürituse
ala tutvustamiseks uutele huvilistele ning samas peetakse ka
vibujahivõistlus juba kogenud
laskjate osavõtul. Loodusesse
seatakse üles teisaldatavatest
sihtmärkidest vibujahirada ja
võistlejad kütivad teatud reegli-

te järgi ulukikujulisi sihtmärke,
kogudes punktiskoori. Tegevus
on paljuski sarnane golfiga, kus
liigutakse looduses väiksema
rühmaga märgist märki ning iga
sihtmärgi juures teevad rühmaliikmed oma soorituse.
Tegu ei ole aeroobset vastupidavust nõudva spordialaga,
mis sobib eelkõige noorematele ja paremas füüsilises vormis
sportlastele. Vibujaht on n-ö
täiskasvanute spordiala, mille
harrastamist võib alustada sõna
otseses mõttes east ja füüsilisest
vormist sõltumata, kuid adrenaliini- ja tervisele nii vajalik
looduses liikumise annus on garanteeritud. Vibulaskmine on ka
ideaalne harrastus kogu perele.
Kuidas esimene vibujaht
Viimsis õnnestus, saab hea lugeja teada ehk järgmisest Viimsi Teataja lehenumbrist, huvilised aga leiavad selle põneva

harrastuse ja eelseisva ürituse
kohta rohkem informatsiooni
ajaveebist www.vibukool.ee.

Viimsi spordikompleks kutsub kõiki

UJUMA

Ujula avatud tööpäevadel 15–22, nädalavahetusel 11–21.
Lisainfo: tel 623 5119 (spordikompleksi administraator)
Olete oodatud!
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KUULUTUSED

 Võtame tööle täiskohaga (E–R 10–18) lapsehoidja oma 1,2aastasele
lapsele. Elame Viimsis
Suur-Kaare teel. Nõutud
on väikelaste hoidmise
kogemus ja valmisolek
töötada
pikaajaliselt
ja stabiilselt. Liina, tel
516 3109.
 Otsin 8. kl poisile Haab
neemes
järeleaitajat
reaalainetes ja vene
keeles. Helistada õhtuti
pärast kl 18 või L, P tel
5680 8301.
 Heasüdamlik, hoolas,
korralik ja professionaalne koristaja soovib
leida tööd eramajas sõbralike ja heade inimeste
juures. Tel 5809 2217,
5694 9284.
 Kui aknast ei paista mõnus päike, pesu ei triigi
end ise ja vannituba on
korratu, sest napib koristamise aega, siis helista
ja abistan sind meelsasti kodutöödel. Tel
5550 2397.
 Pakun
õmblusteenust
(naiste
kergrõivaste
õmblemine,
rõivaste parandustööd). Tel
509 9600.

 Metalli koristamine,
prügi koristamine ja
äravedu. Koormavedu
väikekaubikuga.
Tel
5695 7713, Aleksander.
 Liuguksed ja riidekapid
teie mõõtude ja soovide järgi. Tel 522 1151;
www.nagusul.ee.
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502
9075.
 Ehitus- ja remonditööd.
Siseviimistlus. Terrassid, sauna puitosad jms.
Tel 5664 6709.
 Teostame muruniitmist,
hekilõikust, puude raiet
ja haljastusega seotud
töid. Tel 5563 7666.
 Soodusmüük!
Müüa
kuiva küttepuud laotult konteineris 50 cm
ja 30 cm. Hind koos
transpordiga 590 kr/rm
ja 620 kr/rm. Tellimine
tel 5340 8290.
 Ehitan saunu ja teen puutöid. Lisainformatsioon
tel 5373 1529, 504 2758,
Janis.
 Müüa maja (suvila)
Prangli saarel. Meri
paistab aknast. Sada-

L-PARTNER

mani 150 m. Krunt 850
m². Elekter, vesi, saun,
kuur, raudkividest laudahoone. Hea võimalus
arendada turismi või
superkoht lihtsalt puhkamiseks. Superpakkumine: hind 1,5 miljonit.
Tingi! Tel 601 6642,
5361 1988.

Kasvuhooned ja tööriistakuurid
Vastupidavad ja kergesti paigaldatavad
kasvuhooned alumiiniumprofiilist karkassil.
Tööriistakuurid galvaniseeritud terasest.
Monteeritakse iga ilmaga.
L-Partner OÜ
Suur-Sõjamäe põik 10, Tallinn, tel 641 1141, 519 4 756
www.l-partner.eu

 Õhksoojuspumbad.
Müük, paigaldus, hooldus. Tel 5340 7191,
www.erilahendused.ee.
 Puude hooldus ja raie
probleemsetes kohtades,
nagu kalmistutel, parkides, hoonete läheduses
jm. Viljapuude hooldus.
Tel 712 0538, e-post
douglas.fir@mail.ee.
 Kalavõrkude
müük.
Tel 5665 3685, e-post
kalavork@hot.ee.

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis
Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

AIANDUSKURSUS
Haljastusteenused OÜ pakub teile võimaluse osa võtta koolitusest, mis aitab ja
abistab lihtsate, kuid tähtsate näpunäidetega rajada ja hooldada oma koduaeda.
Koolitust juhib Maili Leol, Haljastusteenuste OÜ peaaednik, kes omab kogemust nii
rajamise ja hooldamise kui ka projekteerimise alal.

Säästa kuni 70%
küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade
müük ja paigaldus.
Hinnad al 11 750.Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

Käsitletavad teemad:
Aia kujundamise põhimõtted
Aia rajamine (muru-, muruvaiba paigaldus, muru hooldusvõtted)
Istutusalade rajamine (kiviktaimla, terrassaed, turbaaed)
Aia väetamine
Kahjurite ja haiguste tõrje
Puude-põõsaste lõikamine

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

Olemasoleva taimmaterjali ärakasutamine (noorenduslõikus, ümberistutamine)
Uuemate sortide tutvustamine

Hind: 800 krooni osavõtja kohta

teostab
alljärgnevaid töid:
detailplaneeringud
dendroloogilised uuringud
tee- ja platsiprojektid
staadionite ja mänguväljakute projektid
hoonete projektid

Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad!

Toimumise aeg: 05.–26.02 iga neljapäev kell 18
Toimumise koht: Viimsi raamatukogu, Kesk tee 1, Haabneeme
Palume registreeruda hiljemalt 25.01.2009
e-posti aadressil info@haljastusteenused.ee.
Lisainfo: www.haljastusteenused.ee
Kursus toimub, kui registreerub vähemalt kümme huvilist.

ÄRGE TOOGE ISE OMA AUTOT MEILE,
MEIE TEEME SEDA TEIE EEST *
•	AUTOREMONT
•	MOOTORIREMONT
•	DIAGNOSTIKA
•	REHVIVAHETUS

Viimsi vald Nelgi tee 1, kab. 143
tel 606 6863
e-post info@viimsiarendus.ee

JA REMONT
POOLSAARE AUTO OÜ
Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833
www.poolsaare.ee

•	MOOTORI JA KÄIGUKASTIDE TESTIMINE
•	ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE
NULLIMINE

Poolsaare Auto
* Pakkumine kehtib Viimsi valla piirides ja
mõistlikul kokkuleppel kliendiga.
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Leerikool
Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:

EELK Randvere Peetri
koguduse uus leerirühm
alustab neljapäeval 12.
veebruaril 2009 kell 18.

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
TeemeTeostame
koostööd
kindlustusseltsidega.
kere
ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

E ja K		
18.30 – 21.30
800.T ja N		
18.00 – 21.00
800.R		
18.00 – 21.00
1100.L ja P		
10.00 – 13.00
800.			
14.00 – 17.00		
1100 .			
18.00 – 21.00
1100.Põnnipesa pidu saab broneerida: www.pesa.ee

Leerikool on ristiusu ja
luterliku kiriku aluste
tundmaõppimise kursus.
Inimesest, kes selle
kursuse läbib, saab
pärast ristimist (kui teda
pole varem ristitud)
ja leeriõnnistamist
koguduse täisõiguslik
liige.
Tunnid neljapäeviti
kell 18–20 Randvere
päevakeskuses, Kibuvitsa
tee 1. Leeripüha 26.
aprillil.
Registreerumine
esimesel korral kohapeal,
õpetus tasuta.
Täpsem info:
randvere@eelk.ee
või Leena Haakana,
tel 5837 6791

Litsents nr. L01273

Tere tulemast
leeri! Kirik on kodu,
kus on ruumi ka Sinule!

Vabane prillidest järelmaksuga!
Intress
d
S i lm a a t e s
al
a
d
r
o
k

479
i
kroon*
s
u
u
k

0%

Ego järelmaks pakub intressi 0% kahe aasta pikkusele
järelmaksule.
Pakkumine kehtib protseduuride paketile, mis sisaldab Epi-K või
Matrix Lasik laserprotseduuri ning Gentle Touch protseduuri. Küsi
lisainfot KSA telefonil 644 5060 või aadressilt info@ksa.ee Loomulikult on võimalik järelmaksuleping sõlmida ka pikema- ja lühemaajalisele perioodile kui kaks aastat.
Sellist pakkumist ei saa kusagilt mujalt ning see ei pruugi korduda.
Registreeru testidele aadressil
www.ksa.ee või telefonil 644 5060
Vabastame prillidest -1 kuni -8 dioptrit 20-40 aasta vanuseid inimesi.

KSA PÄRNU
Nikolai 10 / 2. korrus
Tel: 447 4476
Tel: 5801 9504
E-mail: info@ksa.ee

KSA TARTU
Emajõe Ärikeskus
Soola 8 / 2. korrus
Tel: 735 0375
Tel: 5620 3016
E-mail: info@ksa.ee

KSA TALLINN
Raua 36 / J. Vilmsi 5
Tel: 644 5060
Tel: 5620 3968
E-mail: info@ksa.ee

* Väljatoodud kuumakse on esimese kahe aasta intressivaba kuumakse summale 31 000 krooni, perioodile 48 kuud, sissemaksega 10%.
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Kui vana saag tahab
teenitud puhkusele
minna, vaheta ta uue
Husqvarna vastu välja!
Vana tööriista eest saad
uue sae kuni 1200 krooni
ja võsalõikuri kuni 1000
krooni soodsamalt.
Küsi pakkumist Haaber-Autost
Pakkumine kehtib veebruari lõpuni

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük
Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

