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Viimsi Muuseumid ja Keskkon
nainspektsioon sõlmisid koostöö
leppe, millega antakse röövpüüd
jailt äravõetud püügivahendid
muuseumile eksponaatideks ning
alustatakse ühist teavitustööd.
Loe lk 6.

Lugupeetud
ettevõtjad!
Viimsi vallavalitsus tuletab meelde, et hilje
malt 15. aprilliks peab majandustegevuse re
gistris (MTR) registreeritud ettevõtja esitama
kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
Vajaliku info ja taotluse vormi andme
te kinnitamiseks leiate MTRi veebilehelt
www.mkm.ee/mtr.
Registreering, mille andmeid õigel ajal ei
kinnitata, peatatakse 1. maist. Ettevõtjat, kelle
registreering on peatatud, ei loeta sellel tege
vusalal registreerituks.
Asudes kinnitama oma registreeringu õig
sust, tuleb enne kontrollida MTRis vastava re
gistreeringu andmeid. Vajadusel saab andmeid
muuta vormikohase taotlusega.
Juhul kui registreering on tehtud või selle
andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne
15. aprilli, ei pea registreeringut enam uuesti
kinnitama.
Küsimuste korral saab infot vallakantselei
telefonil 606 6852.

Viimars langetas
bussipiletite hindu
President Meri mälestuseks laulab tütarlastekoor Ellerhein Tiia-Ester Loitme juhatusel. Foto Kristjan Lepp.

Viimsi mälestas
president Lennart Merit
Laupäeval, 28. märtsil mälestati Viimsi Püha Jaakobi kirikus Eesti
vabariigi presidenti (1992–2001), Viimsi kiriku ehitamise patrooni,
Viimsi valla aukodanikku Lennart Merit tema 80. sünniaastapäeval.
Mälestuskontserdil laulis tütarlastekoor Ellerhein Tiia-Ester Loitme
juhatusel. Avasõnad lausus vaimulik Erkki Juhandi ja mälestuskontserdi lõpupalve pidas piiskop Einar Soone. Ellerheina kavas kõlasid

Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Rene Eespere ja Györgi
Orbani helilooming.
Mälestuskontserdil osales Eesti vabariigi president Toomas-Hendrik
Ilves abikaasa proua Evelin Ilvesega ja proua Helle Meri. Kontserdi
lõppedes oli kirikutäis inimesi oodatud tutvuma Rannarahva muuseumis näitusega „Lennart Meri 80”.

Ja laevad lähevad lendu
Maailmas on vähe rahvaid, kes nii pikka aega on olnud paiksed, ühele asualale truud. Tunneme nimepidi oma
allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks nimetame, ja igaühe juurde
on meil mõni pärimus.
Maa kõneleb meiega meie endi keeles, kuid muidugi ei ole see metsade ja vete hääl, mida kuuleme, vaid küm
nete põlvkondade sosin, nende tööde ja rõõmude, vaevade ja heitluste, tõdede ja vastutõdede kauge kaja.
/Ometi oli ka selline aeg, kus allikail ja alasti kaljudel veel puudusid meie nimed, kus Eesti oli alles loomisjärgus.//
Meil ei olnud oma sõna mere nimetamiseks. Kuis võiski see sõna tekkida, kui kogu meie varasem elu oli möö
dunud Euraasia metsavööndi rohelise katuse all?
Jah, vahel kärises laotus suurte jõgede kohal ja mõni järv oli küllalt avar, et vastaskallast peita. Kuid mets oli
lõputa, ja lõpmatus meid ei heidutanud. Kohutas lõplikkus.
Siin rannas põrkasime vastu nähtamatut piiri, edasi oli isegi vesi kibe. Oli see nüüd ilmamaa kauge ja kohutav
ots, mis õhtul neelab päikesegi?
katkend Lennart Meri „Hõbevalgest”

Viimars OÜ, mis teenindab bussiliini nr 260
Tallinn-Rohuneeme, otsustas alandada märtsis
piletihinda. See kehtib nii vallasisese ja täispi
leti kui ka kuu- ja kvartalipileti kohta.
Miks selline samm? Kust selline võimalus?
Viimastel kuudel on langenud kütuse hind, sa
muti on bussijuhid olnud nõus palga vähenda
misega. Tänu sellele sai ka alandada piletihin
da. Millised on uued hinnad bussiliinil nr 260?
Üksikpilet Rohuneeme-Tallinn
Vallasisene üksikpilet
Kuupilet
Kolme kuu pilet
Nelja kuu pilet õpilasele
Vallasisene kuupilet
Vallasisene kolme kuu pilet

25.10.650.1800.2400.200.500.-

Kuu- ja kvartalipileti vormistamiseks tuleb tul
la fotoga Viimars OÜ büroosse Narva mnt 7,
Tallinn.
Praegusel masu (majandussurutise) ajal on
kõigil raske, kuid püüame üheskoos hakkama
saada.

Illar Hallaste
Viimars OÜ juhataja

16.04.2009 algusega kell 15
toimub Viimsi vallamajas (Nelgi
tee 1) Miiduranna küla, Miiduranna
sadama maa-ala ja kinnistute
Laineoru tee 5, Pagari, Madise
tee 9 ja 12 ning osaliselt Miidu
ühismaa detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemusi tutvustav
avalik arutelu.
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Volikogus toimunust

Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni
esimees Peeter Kukk
Viimsi Teataja alustab lugude sarja vallavolikogu tööst, kus meie küsimustele vastavad volikogu komisjonide esimehed.
Eelarve- ja arengukomisjoni põhiülesanne
on analüüsida valla eelarve ja arenguga
seonduvaid küsimusi ning teha ettepanekuid, ütleb komisjoni põhimäärus. Eelarve
on tegelikult Eestis kõiki puudutav teema.
Milline on olnud komisjoni roll valla eelarve koostamisel?
Täna on mul selles osas küll süda rahul, et meie
eelarvekomisjoni istungid on tõesti kvaliteet
selt töised, sest saame niivõrd häid analüüsi
materjale. Venitasime tänavu teadlikult eelar
ve vastuvõtmisega, et näha, mida kõigepealt
jaanuar toob. Eelarve tegemine algab eelneva
aasta mais, kuid tegelikult räägime 2010. aasta
eelarvest juba nüüd, märtsis 2009. Juba seetõt
tu peab rääkima, et valla arengukava tegemine
käib eelarvega käsikäes ja ette näha on muu
tusi.
Aga on olnud ka teistsuguseid aegu. Kui ok
toobris 2005 olid valimised ja moodustus prae
gune koalitsioon, siis tulemuste vastu protestiti
ning need kinnitati alles detsembris. Seega elas
vald mõnda aega nagu ilma peata. Kui koalit
sioonipartnerid said kokku, tehti mulle ettepa
nek võtta oma tööks eelarve.
Pilt oli kurb. Moodustasime eelarvekomisjo
ni, kuid järgmise aasta eelarvet vallal polnudki.
See oli mulle kui ettevõtjale täiesti arusaamatu:
Viimsi vald alustab 2006. aastat ilma eelarveta!
Olin täiesti hämmingus. Eelarvekomisjonil tuli
hakata ise eelarvet tegema, kusjuures enamik
meist polnud sellega kunagi kokku puutunud.
Võtsime aluseks eelmiste aastate eelarved
ning hakkasime vaatama, mida on võimalik
teha. Igasugused analüüsid puudusid, saime
küll arvestada sellega, milline on eelmiste aas

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 17. aprillil.

tate tegelikkus, kuid prognoose
enam teha ei suutnud. Siis
käis komisjon koos peaaegu
iga nädal. Mina tegutsesin
pidevalt, olin vallamajas
poolenisti juba nagu valla
ametnik.
Aga eelarve tuli ära teha
ning saime sellega hakkama.
Loomulikult polnud meil siis
sellist head analüüsi, nagu
praegu rahandusamet teeb.

likult vaatame ka
seda, millised on
olnud meie val
mislubadused,
et need saaks
põhiosas ikka
täidetud.
Asja nega
tiivsem
pool
on see, et eks
ka kõik

Kuidas hindate
koostööd vallavalitsuse ja rahandusametiga.
Kas komisjoni
ettepanekuid
kuulatakse ja
arvestatakse?
Eriti tahan rõ
hutada
seda
tööd,
mida
teeb rahan
dusameti ju
hataja Täh
ve Milt. Sel
ajal, kui rii
gi poolt tu
leb iga paari
kuu
tagant
ette
igasugu
üllatusi, siis meil
neid üllatusi pole.
Viimsi vald teadis
tänu heale analüüsile ja
planeerimisele, mis meid
ees ootab, nii et see mees
siin Viimsis on lausa kulla
tükk.
Komisjonil on olnud
väga hea koostöö nii prae
guse kui ka eelmise valla
vanemaga, valitsus aktsep
teerib täielikult komisjoni
ettepanekuid. Kui me ikka
tõstatame mingi küsimuse,
mida vallajuhid arutama peak
sid, siis seda ka tehakse, ja järg
miseks koosolekuks on alati mingi
vastus olemas.
Komisjoni liikmete enamiku on
määranud koalitsioon ning loomu

tähendab, et oleme tänavu koorma
nud valla eelarve väga tugevalt.
Haridus, kultuur, sport, lapsed
on muidugi jätkuvalt meie priori
teedid, kuid kuna eelarve kasv oli
eelnevatel aastatel niivõrd hea, leiti
pidevalt võimalusi anda kõikvõi
malikesse toetustesse raha juurde.
Nüüd, kus valla elanikkond aina
kasvab, on kogu selle paketi täit
mine eelarvele juba koormavam.
Rahaeraldiste puhul küsib komis
jon vallavalitsuselt alati, kas
selle täitmiseks on ikka pii
savalt jõudu, ning jälgime,
kas seda raha tarvitatakse
lõpuks otstarbekalt.
Kui palju ettepanekuid
eelarve osas tuleb opositsioonilt?
Kurb on see, et kui käib
eelarve arutamine, ei
tule
opositsioonilt
praktiliselt mingeid
ettepanekuid. Nelja
aasta jooksul ehk
kolm-neli ettepa
nekut, seda on ikka
armetult vähe.
Komisjoni ülesannetes on kirjas ka
selline punkt: selgitada
välja Viimsi valla poolt
lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid
nende lahendamiseks. Mis
need põhiprobleemid teie arvates siis praegu on?

Peeter Kukk. Foto: Äripäev
eelmised vallavalitsused ja -voli
kogud on andnud suure hulga luba
dusi, mis kajastuvad eelarves. See

Meie kõige tähtsamad prob
leemid on jätkuvalt lasteaia- ja
koolikohad. Rohkem selliseid
põrutavaid probleeme pole,
muud on väiksemad mured.
Lasteaia-algkooli ehitus on
olnud tõesti tuline küsimus, kuid
õnneks saime sellise hea lepingu,
et meil on ostuõigus. Kohe, kui
saame pankadelt raha, ei pea me
enam rentima, vaid ostame kooli
välja.
Praegu läheme uuele ringile. Sü
gisel veel olid pangad nõus andma,

kuid siis tahtis riik hakata muutma
kohalike omavalitsuste rahastami
se seadust. Nüüd, kui Tallinn ühe
rendiprotsessi lõplikult võitis, on
see selge märk, et pangad ei peaks
kartma asja juriidilist poolt. Kui
oleme selle raha eelarvesse planee
rinud, on ju riskid maandatud. Lae
kumised on meil ju olemas. Kui
suudame maksta renti, suudame
maksta ka intresse. Aprillis läheme
panka uuele ringile, et sügisel, kui
ehitus valmis ja lapsed kooli lähe
vad, see välja osta.
Aga see ei jää viimaseks, ka
vana kool tuleb tagasi saada, sest
lapsi tuleb pidevalt juurde. Minu
jaoks on probleem ka see, et dis
krimineeritakse sadu vallaelanik
ke, sest nende laste eest, kes käi
vad eralasteaedades, tuleb maksta
kaks kuni kaks ja pool korda roh
kem kui nende eest, kes käivad
munitsipaallasteaias. Komisjoni
ettepanek oli tõsta maksumaksja
rahakotist tulev pearaha ka era
lasteaedades samale tasemele,
et lapsevanemad peaks maksma
võrdselt.
Milline on teie enda taust ja
praegune põhitöö, kaua olete
Viimsis olnud?
Olen Viimsi elanik 1978. aastast,
jäin siia pärast kõrgkooli lõpeta
mist. Õppisin TPIs energeetikat,
olin kolhoosis peaenergeetiku ase
täitja ja keskkatlamaja juhataja.
Siin oli seitse hektarit köetavaid
kasvuhooneid, nii et vastutus oli
meeletu. Praegu olen põhikohaga
Viimsi spaa juhatuse esimees, sa
mal ajal ka mitme ettevõtte nõuko
gu ja juhatuse liige, ka mittetulun
dusühingutes.
Vallavolikogus olen osalenud
neljas koosseisus. Mais asume täie
pingega 2010. aasta eelarve kalla
le. Arvan, et suudame selle kokku
panna nii, et ükskõik, kes võimule
tuleb, saab vähemalt eelarve osas
kaasa väga kvaliteetse paketi.

Küsinud Jüri Leesment

Tule doonoripäevale ja tee heategu
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus
korraldab Viimsi SPA hotelli Aqua saalis
(Randvere tee 11) esmaspäeval, 6. aprillil
kell 13–16 doonoripäeva.
Doonorlus on heategevus, mis ei nõua palju
aega ega vaeva, kuid aitab paljusid inimesi
meie keskel.
Annetatud verd kasutatakse iga päev ras
ketel operatsioonidel, sünnitustel, patsientide
raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leu
keemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja
paljude teiste haiguste puhul. Lisaks on doo
norivere abil võimalik teha iga päev paljusid
plaanilisi operatsioone, mida muidu ei saaks
suure verekaotuse kartuses sooritada.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda
umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab
5–10 minutit, ning ülejäänud aeg kulub an
keedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele
ning väikesele puhkusele pärast vereandmist.

Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur,
mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd.
See moodustab kõigest 8 protsenti kogu täis
kasvanu inimese verest. Vere maht taastub
kohe, vererakkude arv keskmiselt 72 tunni
jooksul.
Loovutades verd, saame olla kindlad, et
Eesti haiglate verevarud on piisavad. Vere
puudus on meie kõigi ühine mure, sest abiva
jaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda ka
meie sõbrad, lähedased ja tuttavad ning doo
norivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda
ka meie enda elu.

Tule doonoriks, kui oled:
• terve, ei põe viirushaigust ega tarvita ravi
meid
• puhanud ja söönud
• kehakaaluga üle 50 kg
• 18–60aastane

Viimasest vereandmisest peab olema möö
dunud meestel 60 päeva ja naistel 90 päeva.
Kui sulle on tehtud nõelravi, tätoveerimist või
naha augustamist, saad verd loovutada 6 kuu
möödudes. Vereloovutusele tulles võta palun
kaasa pildiga isikut tõendav dokument.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga:
www.verekeskus.ee
NB! Verekeskusel on rõõm teatada, et
nüüdsest on võimalik verd loovutada ka Tal
linna kesklinnas Foorumi keskuse (Narva
mnt 5) neljandal korrusel asuvas Doonori
Foorumis E 9–15, T–N 11–19, R 9–14. Liftid
neljandale korrusele sõitmiseks asuvad Foo
rumi keskuse sees. Vere loovutamise ajaks
saab Viru keskuse parkimismajas kaks tundi
tasuta parkida.
Tule doonoriks – sina saad aidata!

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus
www.verekeskus.ee
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Hetki Lennart Meri mälestuskontserdilt

Viimsi Püha Jaakobi kirik kõlab koorilaulust.

Vaimulik Erkki Juhandi lausub
mälestusõhtu avasõnu.

Mälestuskontserdi
lõpupalve peab piiskop
Einar Soone.

Tiia-Ester Loitmest õhkub koori
juhatades tõelist kirge.

Alusharidusest laiemalt
Terve talv on Eesti ajakirjanduses püütud lahata Viimsi valla lasteaiaprobleeme,
seda nii kohatasu suuruse kui
ka toiduraha osas. Teemat on
üleval hoidnud ja initsieerinud lapsevanemad ning osa
lasteaia hoolekogu liikmeid.

Miks hoolekogu esimees aja
kirjanduses hämab? Kas tegu
on varase valimisvõitlusega?
Edaspidi ootab Viimsi val
lavalitsus kui hoolekogu moo
dustaja hoolekogult konstruk
tiivsust, lasteaia töötajaskonda
ja juhatajat toetavat tegevust
lasteaia ees seisvate problee
mide lahendamisel.

Lasteaia kohatasust

Endel Lepik
Viimsi
abivallavanem

Kahjuks on olnud informat
sioon, mida ajakirjandus kajas
tanud, tendentslik ja tihtipeale
ka eksitav. Kui lasteaia hoo
lekogu soovib suhelda valla
valitsusega ning täita temale
seadusega pandud ülesandeid,
siis ei tehta seda ajakirjanduse
kaudu, vaid pöördutakse valla
valitsuse poole ja lahendatakse
neid küsimusi seal, mitte lehe
veergudel.
„Sellele pöördumisele on
meil juba tänaseks saadud pea
aegu kõigi lasteaedades käi
vate laste vanemate allkirjad.
Ümmarguselt teeb see kokku
tuhat allkirja,” lausus MLA
Viimsi Lasteaiad hoolekogu
esimees Popell. Samamoodi ei
saa nõustuda sellega, et pöör
dumises väidetakse, et riik ei
tõsta makse. Mida tähendab
siis ajakirjanduse ja teatripile
tite käibemaksutõus? Kas see
pole maksutõus? Juhtus nii, et
hoolekogu esimees andis val
lavalitsusele üle vaid neljasaja
seitsme allkirjaga pöördumise.

Vanemapoolse kulu katmiseks
kehtestab vallavolikogu vanema
te kaetava osa määra. Volikogu
ja valitsus vastutavad selle eest,
et vallaeelarve oleks tasakaalus.
Kuidas see tasakaal saavutatakse,
on omavalitsuse volikogu päde
vus. Kas tõsta maamaksu, nagu
tegi Tallinna volikogu eelmisel
aastal, või lapsevanema kohatasu
seaduses lubatud määras, nagu
otsustas teha Viimsi vallavoliko
gu, on poliitilise tahte küsimus.
Meie jaoks on tähtis see, et
me ei laseks alla lasteaias pa
kutava teenuse kvaliteeti eel
kõige lastele ja tagaksime töö
tajaskonna palgataseme.
Õiguskantsleri
vastuskiri
Saku lapsevanemale andis sel
gituse toidukulu maksumuse
kohta. Tulenevalt koolieelse
lasteasutuse seadusest otsustab
seda hoolekogu.
Hoolekogu ühes pöördumi
ses vallale nõutakse tegevus
kulude kokkuhoidu ja teises
kirjas tehakse vallavalitsusele
ettepanek tõsta personalikulu
sid. Tegevuskuluks teatavasti
on ka personalikulud. Sama
moodi on hoolekogu ülesanne
nõustada juhatajat ja vallava
litsust lasteaia eelarve parema
kasutamise nimel.
Mõni aasta tagasi tegi valla
valitsus lasteaia hoolekogule et

tepaneku tõsta toiduraha tookord
23 kroonilt 33 kroonini. Sellega
hoolekogu ka nõustus. Täna rää
kida mingitest töövõitudest val
lavalitsuse vastu on kohatu, sest
toonane otsus tõsta toiduraha oli
hoolekogu enda langetatud.
Vallavalitsus kohtus laste
aia töötajaskonnaga, küsisime
ka seletuskirju, miks kasva
tajad osalesid allkirjade and
mise kampaanias. Selgitasime
töötajaskonnale vallavalitsuse
seisukohti ja paljud küsimused
said lahenduse.
Vald on püüdnud tagada las
teaiakasvatajatele ja õpetajas
konnale soodsad töötingimu
sed. Oleme vastu võtnud korra,
et valla töötajate ja hallatavate
asutuste töötajaskond saab
eelisjärjekorras lasteaiakoha,
et tagada meie lastele õpetajad
lasteaedades ja koolides.

Edaspidistest
tegevustest
Lasteaeda ootavad ees muutu
sed. Sügisel valmib uus 120ko
haline lasteaiamaja (Karulaugu
lasteaed), mis on vaja komp
lekteerida ja sisustada (praegu
käivad sisustushanked). Asutu
se soovime avada 1. septembril
2009. Aprillis saab valla äriühin
guks eralasteaiana töötav Haab
neeme lasteaed. Vallavalitsusel
on plaanis selle baasil moodus
tada munitsipaallasteaed.
Soovime muudatused teha
sügiseks, et uus õppeaasta al
gaks töötajaskonnale ja lastele
valutult ja märkamatult. Need
otsused vajavad endaga muu
datusi lasteaia juhtimisstruk
tuuris, et tõhustada kogu per
sonali tööd ja tagada teenuse
kvaliteet.

Ellerheina tütarlastekoori kontserdile elavad kaasa (vasakult) proua Helle
Meri, Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, proua Evelin Ilves, Viimsi
vallavanem Haldo Oravas ja proua Vilja Oravas. Fotod: Kristjan Lepp.

Vedakad vaimujõudu kogumas
ehk manamas
Inimesele on vahest vaja
meelde tuletada, et asjad ei
ole mitte eesmärk omaette,
vaid vahend.
Et õnn ei seisne mitte materiaal
setes väärtustes, millele kipu
me liiga suure osa oma eluajast
kulutama, vaid heades inim
suhetes, perekonnas, puhtas
looduses ja vabaduses tegeleda
millegi hinge rõõmustavaga.
Ühel kenal talvelõpupäeval
võttis Viimsi ettevõtlike daa
mide assotsiatsioon vastu oma
järjekordse huvitava külalise –
Ahto Kaasiku. Ahto töötab Tar
tu Ülikooli Pühapaikade kes
kuse juhatajana ja on meie
pärimuskultuuri järjepidavust
tõestava Maavallakoja vanem.
Tänu temale on mõnedki meie
hiied saanud tagasi oma vääri
ka staatuse ja säilitanud ilu ja
väe.
Saime teada või meelde tule
tada, et jaanipäev on tegelikult
leedopäev ja muna on vanem
kui kana. Et Eestis arvutatak
se aega ka Balti jääpaisjärve
ookeanisse läbimurdest, mil
enamik Eesti maismaast vaba
nes vee alt, ja praegu on sellest
sündmusest möödunud ja see
ga ka aastanumbriks 10 222.
Mõtisklesime sõnade üle,
mis meie esivanematele olid
tähtsad: elm ja loond. Vaatle
sime, kui targalt oli põimunud
vaimne ja asine elm, argine ja
püha ning looduskeskkond.
Uurisime, mis on maausk ja
kuidas ta kõlab kokku teiste
hõimurahvaste
loonausuga.
Saime teada, et saun oli esiva
nematele püha paik, nagu hiis
või kalmistu, seal toimetati

elutähtsaid asju. Laupäevane ja
pühadeeelne saunaskäik andis
peale puhta ihu ka selginenud
hinge.
Nüüd, kus tulemas muna
depühad, saame taas elustada
vanu traditsioone ja toetuda
oma esivanemate elujõule ja
rõõmule.
Munadepüha on Põhjamai
sel linnurahval seotud rändlin
dude naasmise ja pesitsemisaja
algusega. Nüüd, kus viimane
liha sai juba vastlapäeval supi
sisse pandud, on värsked lin
numunad toidulaual teretul
nud. Linnupesi hoiti, mune ei
lõhutud ja pesasid ei tehtud
kunagi tühjaks. Päeva pike
nemine ja kirjud linnumunad
on selle rõõmsa püha kauge
läte. Laupäeval koristati toad,

värviti munad ja pesti ennast
saunas.
Munadepäeva hommikul är
gati enne päikesetõusu. Silmad
pesti veega, milles on muna,
hõberaha või pajukiisud: pidi
naha nooreks ja silmad tuge
vaks tegema. Perenaine või pe
remees urbis teisi: puutus ker
gelt pajuoksaga, see pidi tooma
virkust, jõudu ja tervist.
Siis mindi koos perega vaa
tama, kuidas päike tõuseb – sel
lel päeval tõuseb ta tantsides.
Munadepühal ei tehtud tööd.
Kiiguti, söödi ja veedeti ühes
koos mõnusasti aega. Eestlane
ütles ikka, et elu peab mõnukas
olema.

Ene Lill
VEDA president

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”
avalikul väljapanekul 28.03.–25.04.2008 esitati
54 vastuväidet. 18.02.2009 toimus teemaplaneeringu avalik arutelu, kus enamik vaidlusküsimusi
jäi lahendamata, s.o vaidlevad pooled jäid oma
seisukohtade juurde. Avaliku arutelu tulemusena
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” suunatakse Harju maavalitsusele järelevalve
teostamiseks.
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Kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask
Viimsi kultuurielu on tõesti
elav ja mitmetahuline, seda
taipab isegi vaid pilku igas
lehes ilmuvasse kultuurikalendrisse heites. Samas
eeldab selle korraldamine
tohutut tööd. Kas on midagi
sellist, mida võiks kultuuri
vallas omamoodi Viimsi
märgiks pidada?
Kultuurivallast võiks kindlasti
Viimsi märgiks pidada siinseid
noorte muusikali- või muusi
kateatri lavastusi, mida juba
kaugelt üle kümne aasta Viimsi
kooliteater ning Viimsi huvikes
kus on edendanud. Lavastusi on
kõrgelt tunnustatud nii Eesti kui
ka maakondlikul tasemel. Loo
mulikult räägime harrastusteatri
tasemest, mis ongi kõige alus.
Siit on „tiivad” saanud tänaseks
juba rahvusvahelisi muusikali
teatrilavasid vallutanud HannaLiina Võsa. Andekaid noori on
siit veel palju professionaalsete
le lavadele pürgimas.
Viimsi märgiks võib kind
lasti pidada ka Viimsi Muuseu
mite aktiivset tegevust, millest
mul endal on raske midagi
eraldi esile tuua – on näitusi ja
üritusi ning vast need päris õi
ged „märgid” alles kujunevad
ja arenevad.
Unikaalne Viimsi märk on
kindlasti Nargen Festival, aga
see võiks heas mõttes olla
rohkem Viimsi oma, sest selle
Naissaarega on ju täna nii, et
on ta ikka väga paljudele kauge
ja üsna kättesaamatu meretagu
ne asi. Loodame, et tulevikus
saarte vaheline liiklus ja muud
vajalikud tingimused ometi
edasi arenevad, et kõik huvi
lised meie saarte omapärast ja
väärtustest osa saaksid.
Spordi valdkonnas peaks
Viimsi märgina eelkõige esile
tooma Viimsist pärit purjes
portlaste saavutusi. Siinkohal
toon ära seni kõige enam saavu
tanud Kaio Kuusingu nime.
Kultuuri- ja spordiamet tegeleb kõikvõimalike ürituste
korraldamise, aga ka huvitegevuse, raamatukogude,
muuseumide, muinsuskaitse,
klubide ja küllap veel kümnete asjadega. Millele kulub
kõige enam aega ja energiat?
Rääkides 2009. aasta tege
mistest, siis on sel aastal pal
ju olulisi tähtpäevi, mille kas
otseseks korraldamiseks või
ka info vahendamiseks kulub
praegu suurem osa ajast.
Sel aastal tähistati Kindral
Johan Laidoneri (12.02.1884–
13.03.1953) 125. sünniaasta
päeva. Viimsi kooliteater taas
lavastas etenduse „Ma vaatan
maailma igaviku aknast”, mis
toimus Laidoneri muuseumis
veebruarikuus.
Just äsja 29. märtsil tähista
ti Lennart Meri (29.03.1929–
14.03.2006) 80. sünniaastapäe
va. Sel puhul avati 13. märtsil
Rannarahva muuseumis mä
lestusnäitus Lennart Merist.
28. märtsil toimus Viimsi Püha
Jaakobi kirikus mälestuskont
sert, kus esines tütarlastekoor
Ellerhein Tiia-Ester Loitme ju

hatusel. Mul on siinkohal väga
hea meel märkida, et koostöös
näituse kuraatori Erkki Juhan
diga, Viimsi Muuseumide ning
Viimsi Püha Jaakobi kirikuga
õnnestus anda n-ö kohalikul ta
sandil väärikas panus president
Lennart Meri mälestuse jääd
vustamisel.
Nii näituse avamisel kui ka
kontserdil oli palju publikut, sa
muti on näitust külastanud hulk
inimesi. Mõlemal sündmusel
osalesid pr Helle Meri, Mart
Meri, kontserdil president Too
mas-Hendrik Ilves abikaasaga,
EELK piiskop Einar Soone, he
lilooja Veljo Tormis ning näitu
se avamisel peaminister Andrus
Ansip, EELK peapiiskop And
res Põder, helilooja Arvo Pärt,
dirigent Tõnu Kaljuste jt.

muusikakooli džässbändi ju
hendamise ja teise trombooni
partii mängimisega (esimest
partiid mängib minu õpilane
Kristjan Järvan ja see tähendab,
et ta teeb seda minust paremini).
Viimsi muusikakoolis tegutseb
ka orkester, mida juhatan ja mil
lega oleme saanud lisaks oma
kontsertidele kaasa lüüa mitme
Viimsi kooliteatri muusikala
vastuses. Veel juhatan Tallinna
muusikakooli sümfoniettorkest
rit ning Kuusalu muusikakooli
džässbändi.
Eelmisel suvel 26. juulil
oli mul au mängida kontserdil
„Austusavaldus Arved Haugi
le” basskitarri saatebändis koos
Jaak Jürissoni, Andrus Kalveti
ning Viimsi muusikakooli õpi
laste ja vilistlastega. Saatsime
Silvi Vraiti, Vello Orumetsa,
Kelli Uustanit, eelmist valla
vanemat Urmas Arumäed ja
Viimsi keskkooli noori soliste.

Kuidas sujuvad suhted vallas tegutsevate kirikutega,
kus samuti pidevalt kultuuri
üritusi toimub?
Teadupärast ei ole väga tavali
ne, et ühel Eesti maavalla ter
ritooriumil on kogunisti kuus
pühakoda: Rohuneeme kabel,
Prangli Laurentsisuse kirik,
Naissaare Püha-Maarja kirik,
Randvere Peetri kirik, Viimsi
Püha Jaakobi kirik ning Vaba
koguduse kirik. Soovime väga,
et kõigil viiel Viimsi vallas
tegutseval kogudusel läheks
hästi. Valla poolt püüame kõi
ki tegutsevaid kogudusi vähe
malt piskuga aineliselt toetada.
See, et kirikud, kes vähem, kes
rohkem, on ka kultuuriüritustekontsertide toimumispaigad,
on täiesti iseenesest mõistetav.
Millest on sinu arvates Viimsi kultuurielus kõige enam
puudu, mida tahaksid lähiajal siia tuua, siin näha?
Tean, et praegu on hästi so
bimatu aeg rääkida valdkon
na vajadustest n-ö betooni ja
klaasi kategoorias, aga hom
sele mõeldes tahan, arvestades
siinse kogukonna suurust, et
võimalikult pea asutaks raja
ma uut tänapäeva tingimustele
vastavat kultuurikeskust või
laiendataks olemasolevat. Sa
muti vajavad oluliselt laienda
mist meie huvikoolid ja raama
tukogu. Vajame uut staadionit,
Viimsi virgestusala (valgus
tatud liikumisrajad ja lasku
misnõlvad klindiastangul) jne.
Mainides eespool meie pur
jesportlaste saavutusi, peame
tõdema, et oleme Viimsis küll
paljudest suundadest n-ö näoga
mere poole, aga tänavu me ko
hapeal purjesporti teha ei saa.
Ometi, siin on mõtted-ideed
tulevikuks olemas.
Püüdes hinnata meie tänast
valdkonna hetkeseisu ja seda,
mida saaksime siiski teha,
hoolimata raskest majandus
keskkonnast, arvan, et meie
kultuuri- ja sporditegevused on
heal järjel just noorte tasemel.
Kunsti- ja muusikakoolid, hu
vikeskus, koolide huvitegevu
sed, spordi treeningrühmad ja
-klubid töötavad oma võima
luste piires. Mis ei tähenda, et
siin ei oleks arenguruumi. Kuid
minu arust peaksime enam pa

Mis peale muusika su meeli
köidab, aega nõuab ja rõõmu pakub?

nustama ka täiskasvanute ak
tiivsetele valdkonnaharrastus
tele – olgu nendeks igasugused
kunsti-, muusika-, teatri-, spor
di- ja aktiivsed liikumisharras
tused. Siin on kindlasti hõlma
mata võimalusi.
Viimsi vallas elab palju
valdkonna tipptegijaid, kellest
väike osa on n-ö positiivselt
hõlmatud ka kohaliku kogu
konna ellu. Meie kõigi huvi
peaks olema kohapeal koos
midagi huvitavat teha. Need
võivad väljenduda näitustes,
kontsertides, aga miks mitte
näiteks regulaarsetes huvitege
vustes, töötubades jne.
Palju julgemini peaksime
korraldama Viimsi poolsaarel,
Prangli saarel ja Naissaarel
sündmusi, mis meelitaksid ko
hale nii kohalikku rahvast kui
ka publikut kaugemalt. Meil
on imeilusat ja põnevat kesk
konda ning arenenud on ka inf
rastruktuur, mida heas mõttes
võiks julgemalt ekspluateerida.
Tõnu Kaljuste ja Nargen Festi
val olgu siin vaid üks positiiv
ne eeskuju.
Kuidas kulgevad ettevalmistused valla 90. sünnipäevaks?
Soovime valla aastapäeva tä
histada mitmete sündmustega.
9. mail toimub traditsiooniline
spordivõistlus XXIII Viimsi
jooks ning samal päeval toimub
Rohuneeme
puhkekeskuses
noorte mägirattasarja etapp.
11. mail tähistab Viim
si vald oma 90. aastapäeva
(11.05.1919). Samal päeval
esitletakse uut ülevaateraama
tut „Viimsi vald 90”, toimub

väike valla ajalugu ja raamatut
tutvustav seminar ning avatak
se valla ajalugu kajastav sten
dinäitus.
Pean siinkohal ütlema, et
minu kolleegil Marje Plaanil ja
mul on raamatu materjali koos
tamise ja kirjastamise koordi
neerimine võtnud päris palju
aega ja energiat.
Valla aastapäeva tähistavad
11. mail toimuvad rahvusva
helise kunstifestivali „Alter
Estonia” näituste avamised
Rannarahva muuseumi galeriis
Ark Royal ning vanades õlima
hutites Viimsi keskkooli taga.
Festivali korraldab Reiu Tüür,
osalevad kunstnikud Soomest,
Leedust, Venemaalt, Uus-Mere
maalt ja Eestist.
15. mail toimub valla juubeli
sünnipäeva tähistav kontsertaktus Viimsi keskkooli aulas.
16. mail toimub Rannarahva
muuseumi õuel Kila-kolatäika.
Loodame, et selle aasta hilisem
kevade saabumine lubab ikka
meeldivat ilma.
Veel mõnest selle aasta
tähtpäevast. 5. juunil avatak
se skulptor Seaküla Simsoni
50. juubelinäitus Rannarahva
muuseumis. Skulptor, koda
nikunimega Aivar Simson,
on loonud Viimsi valla autasu
„Viimsi vaal” skulptuurid ning
teised taiesed.
9. juunil tähistab ajaleht
Viimsi Teataja oma 20. sünni
päeva näituse avamisega Viim
si raamatukogus. Sündmusi on
veel palju, siin piirdusin vaid
selle aasta tähtpäevaliste sünd
muste äratoomisega.
Nüüd on aeg minna veidi
isiklikumaks. Millal ja kui-

das sa Kuusalust Viimsisse
sattusid, millised on su tööelu tähtsamad punktid?
Jah, elan Kuusalus, kuid olen
olnud Viimsi muusikakooli
ga seotud alates aastast 2000.
Viimsi vallavalitsuses alustasin
tööd 2005. aasta sügisest. Enne
seda töötasin neli aastat Kuu
salu vallavalitsuses.
Ott Kask muusiku, dirigendi, orkestrijuhina vääriks
hoopis omaette pikemat
lugu. Mõned tähised, mida
ise olulisemaks pead, paluks
sellelt teekonnalt siiski välja
tuua. Kus praegu mängid,
keda juhendad?
Olen tegelenud muusikakoo
lides ansamblite ja orkestrite
juhendamisega, samuti õpetan
vaskpillide eriala ning teen seda
ka praegu. Aktiivne pillimängi
mine piirdub tänapäeval Viimsi

Kui ma väiksena vanaisa juur
de maale sõitsin, ootasin kõige
rohkem kahte asja: et saaks
ometi Peipsi järve ujuma ja
vanaisa töötuppa – see oli puu
töökoda vana suitsusauna ees
ruumis. Seal sai ikka kõvasti
saetud ja kopsitud. Minu iga
arvestades valmistasin peaas
jalikult puupüsse, automaate
ja puust külmrelvi. Tööriistad
olid head ja teravad (vanaisa
oli paadimeister) ja siis sai ka
päris hullusti endale sisse lõi
gatud – küll ikka sõrme, kätte,
jalga ja korra isegi kõhtu.
Räägin seda sellepärast, et
nüüd vanas eas tuleb see kop
simise ja saagimise palavik
tagasi ja pole paremat asja kui
suve ajal oma käega midagi
ehitada – eelmisel suvel sai
tehtud (kui päris aus olla, oli
kogu pere sunnitud nõrkemi
seni protsessis osalema) kau
gelt üle 100 meetri puitaeda.
Edaspidi tahaks jätkata endale
jõukohaste objektide rajamist
ja ehk ühel päeval jõuan (kasu
tades ilmselt ka asjatundja abi)
ka endale ühe sellise väikse
töötoa valmis kopsida.

Küsinud Jüri Leesment

Laupäeval, 28. märtsil esietendus Viimsis esimest
korda Eestis koguperemuusikal „Winnifred ja
hernetera”. Foto Aime Estna.
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ÜFi kaasrahastatavast veemajandusprojekti
hetkeseisust Viimsi vallas
Tööd Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti (ÜF I etapi) Viimsi veekorralduse elluviimisel on
lõpufaasis.
Ühtekuuluvusfondi veemajan
dusprojekti ajaloost, rakenda
misest ja olemusest kirjutasin
pikemalt 30. märtsil 2007 Viim
si Teatajas. Euroopa Liidu Üh
tekuuluvusfondi veemajandus
projekti eesmärk on korrastada
Viimsi veemajandus Euroopa
Liidu kaasrahastamisega.
Ühtekuuluvusfondi
vee
majandusprojekti elluviimise
tulemusena peab olema saa
vutatud Viimsi vallas olmevee
kvaliteedi direktiivi 98/83/EÜ,
joogivee direktiivi 80/778/EÜ
ja asulareovee direktiivi 91/271/
EÜ nõuete täitmine. Ühtekuu
luvusfondi veemajanduspro
jektiga vähendatakse joogivee
kadu ca 20 protsendini, samuti
vähendatakse majapidamiste
poolt kanalisatsiooni juhitud
reostuskoormust. Umbes 8500
elanikku ühendatakse tsentraal
sesse kanalisatsioonivõrku, mis
tõstab ühendusmäära 52 prot
sendilt 95ni. Ligikaudu 7100
elanikku ühendatakse tsentraal
sesse veevarustusvõrku.
Euroopa Liit eraldas Viim
si vallale Ühtekuuluvusfondi
kaudu veemajandusprogrammi
200 miljonit krooni, et kaasra
hastada Viimsi valda rajatavate
tänapäevaste vee- ja kanalisat
sioonitorustike ehitustöödesse.
Ühtekuuluvusfondi
(ÜF,
Cohesion Fund) abil viib Eu
roopa Liit ellu oma regionaal
poliitikat ning aitab järele ma
janduslikult vähem arenenud
piirkondi Euroopas.
Kahjuks on vee- ja kanali
satsioonitorustike ehitustööd
väga spetsiifilised ning ehitusli
kult kallid, mistõttu ei jõuaks ei
Viimsi vald ega AS Viimsi Vesi

Isevoolne Reovee
Veereovee-to- surve-to- torusrustik, km rustik, km tik, km
Teostatud veemajanduse tööd ning valla kasutusloa saanud objektid:
1. Randvere tee torustikud
2,5
3,4
3,4
2. Pärnamäe-Viimsi survetorustik
1,0
5,2
2,8
3. Metsakasti küla
3,9
0,1
4,3
4. Randvere küla
5,5
2,9
6,7
5. Tammneeme küla
4,6
1,1
5,5
Jrk
Objekt
nr

Märkused

6.

Haabneeme-Pringi survetorustik

7.
8.

Lubja küla torustike rajamine
Hundi tee torustik

9.

Geodeetilised uuringud I, osa 1

Rajatud koostöös Viimsi vallaga
1 reovee ülepumpla
1 reovee ülepumpla
4 reovee ülepumplat
2 reovee ülepumplat; 1 rõhutõste-pumpla
Rekonstrueeritud olemasoleva reovee survetorustik
1 reovee-ülepumpla
Rajatud koostöös Viimsi vallaga
Piirkond: veetoru I, veetoru II, Tuule-Tammiku, Luhaääre
Piirkond: Silva AÜ, Niinepuu–Aiaotsa tee piirkond

10. Geodeetilised uuringud I, osa 2
Teostamisel:
Kordoni piirkonna torustike rajamine; Torus11.
tike rajamine Rohuneeme külas
Vesiroosi Järve piirkonna torustike rajami12 ne; Kuuse, Tominga, Mereranna piirkonna
torustike rajamine
13. Viimsi keskse veetorustiku rajamine I

-

5,4

-

1,0
0,3

1,0
-

1,7
0,7

-

-

-

-

-

-

3,4

2,6

4,1

3 reovee-ülepumplat

1,9

-

2,0

Vesiroosi, Kooli ja Järve tee; Kuuse, Kesk,
Mereranna ja Tominga tee

-

-

17,7

Viimsi keskse veetorustiku ja toorveetorustiku rajamine

-

-

-

5,8

0,9

5,7

2 reovee-ülepumplat

2,6

1,3

7,5

1 reovee ülepumpla; 1 rõhutõste-pumpla

11,9

3,2

13,6

44,3

24,8

75,7

Planeeritavad tööd:
14. Veehaarde puurkaev-pumplate rajamine
15. Geodeetilised uuringud II
Silva piirkonna torustike rajamine; Niine
piirkonna torustike rajamine
Magistraalveetorustike rajamine II; Luhaää17. re tee piirkonna torustike rajamine; Tuule ja
Tammiku tee piirkonna torustike rajamine
Muuga piirkonna torustike rajamine; Kii18. gemäe tee piirkonna torustike rajamine;
Torustike rajamine Rummu teele
16.

Kokku

7 puurkaev-pumpla rajamine
Geodeetilised uuringud Rummu ja Kiigemäe
tee ning Muuga küla piirkonnas

5 reovee-ülepumplat

(Tabelit on soovitatav vaadelda koos juuresoleva Viimsi valla mandriosa kaardiga).

täies ulatuses oma eelarvest ni
metatud tööde eest tasuda.
Viimsi valla omaosalus
koos ASiga Viimsi Vesi nime
tatud Ühtekuuluvusfondi vee
majandusprojektis on kokku
25 protsenti. Seega 75 protsen
ti abiraha vee- ja kanalisatsioo
nitorustike rajamiseks tuleb
Euroopa Liidust.
Tänavuseks on Viimsi vald
koostöös ASiga Viimsi Vesi
suutnud Viimsi valda raja
da ca 125 miljoni krooni eest
uusi vee- ja kanalisatsioonito
rustikke, sh reovee ülepump
laid ja puurkaev-pumplaid.
2009. aastal on plaanitud veel
teostada ca 75 miljoni krooni
eest vee- ja kanalisatsiooni

torustike rajamise projekteeri
mis-ehitustöid vallas.
Seisuga 1. märts 2009 on
Ühtekuuluvusfondi veemajan
dusprojekti elluviimine Viimsi
vallas järgmises seisus:
• tehtud on 13 riigihanke
menetlust;
• sõlmitud on 17 ehituse töö
võtulepingut;
• käimasolevaid hankemenet
lusi on 2;
• lepinguid, mille alusel AS
Viimsi Vesi on tööd vastu
võtnud, on 11;
• lepinguid, mille alusel töid
teostatakse, on 4;
• planeeritavaid hankemenet
lusi on 1;

• planeeritavaid lepinguid on 5.
Järgnevalt on esitatud Ühtekuu
luvusfondi veemajandusprojekti
piirkonnad koos mahtude ning
asjakohaste selgitustega (sh
antakse ülevaade, palju on ki
lomeetrites rajatud isevoolseid
reoveetorustikke, reovee surve
torustikke ja veetorustikke).
Kokkuvõtvalt võib markee
rida, et 200 miljoni krooni eest
saame hinnanguliselt rajada
isevoolseid reoveetorustikke
kokku 44,3 km, reovee surve
torustikke 24,8 km ning veeto
rustikke 75,7 km. Võiks öelda,
et väga hea tulemus.
Viimsi valla kaardil on illust
reerivalt kujutatud, palju saab
valda mandriosale 200 miljoni

Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla
ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu avalikul
väljapanekul esitati 25 vastuväidet. 06.08.2008
toimus detailplaneeringute avalik arutelu,
arutelu tulemusena vaidlusi ei lahendatud,
vaidlevad pooled jäid oma seisukohtade juurde.
Detailplaneering suunati Harju maavalitsusele
järelevalve teostamiseks.
13.–27.04.2009 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti
kella 18ni ja reedeti kella 16ni) toimub Viimsi
vallamajas (Nelgi tee 1) Tammneeme küla,
Teigari tee 24 ja 26 maaüksuste detailplaneeringu
avalik väljapanek. Planeeritava ala suurus on ca
0,6 ha ja piirneb Teigari teega, Teigari tee 22,
28 kruntidega, Põldmäe I maaüksusega ning
Viimsi Metskonna maatükiga nr 80. Planeeringu
eesmärk on kinnistute liitmine ja hilisem
jagamine üheks elamumaa krundiks ning üheks
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks,
ehitusõiguse määramine kahe 3sektsioonilise
ridaelamu ehitamiseks. Ridaelamu suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud
ehitusalune pindala on 800 m². Planeeringuga
moodustatava elamukrundi suurus on 1958 m²
ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse
suurus on 3901 m².

Viimsi valla kaardil on illustreerivalt kujutatud, palju
saab valla mandriosale 200 miljoni krooni eest rajada
vee- ja kanalisatsioonitorustikke.
krooni eest rajada vee- ja kana
lisatsioonitorustikke.
Päevselgelt jääb praegu li
saks 200 miljoni krooni eest
tehtud investeeringutele oluli
selt puudu rahalisi vahendeid,
et rajada ülejäänud valla mand
riosa piirkondadesse tsentraal
seid vee- ja kanalisatsioonito
rustikke.
Viimsi vallavalitsusel ja
ASil Viimsi Vesi on plaanis
taotleda Euroopa Liidu Ühte
kuuluvusfondist vee- ja kana
lisatsioonitorustike rajamistöö
deks lisaraha.
2009. aasta esimesel poolel
plaanib SA Keskkonnainves
teeringute Keskus välja kuu
lutada 2007–2013 rahastamis
perioodi Euroopa Liidu Ühte
kuuluvusfondi II etapi taotluste
esitamise vooru, milles osaleb
kindlasti ka Viimsi vald.
Positiivse otsuse korral
plaanime nimetatud ajal rajada
vee- ja kanalisatsioonitorusti

kud esialgsest projektist raha
liste vahendite puudumise tõttu
välja jäänud piirkondadesse.
Väga suur tulemus ja töö
võit on juba see, et 2009. aastal
saame rajada tsentraalse vee- ja
kanalisatsioonitorustike süstee
mi üle poole valla mandriosa
haldusterritooriumile.
Ikka selle eesmärgi nimel,
et tagada Viimsi valla elanikele
tänapäevane veemajandussüs
teem ning selle kaudu puhtam
joogivesi ja elukeskkond.
Kutsun vallaelanikke ülesse
liituma ASiga Viimsi Vesi ning
saama vee-ettevõtte kliendiks!
Paljudesse piirkondadesse on
juba praeguseks torustikud ra
jatud ning väga mitmes valla
mandriosas suudab juba AS
Viimsi Vesi pakkuda kvaliteet
set ning moodsat vee- ja kana
lisatsiooniteenust.

Jan Trei
abivallavanem

Koerte-kasside vaktsineerimise
ajakava aprill–mai 2009
25. aprillil
kell 12.00–14.00 Viimsi vallamaja
juures, Nelgi tee 1
kell 14.30–16.30 Haabneeme
alevikus, Ravi tee bussipeatuses
26. aprillil
kell 12.00–14.00 Lubja külas, Lubja
20 maja juures bussipeatuses
kell 14.30–15.30 Äigrumäel, pumbamaja juures
2. mai
kell 12.00–14.00 Randveres, Randvere aedlinna bussipeatuses
kell 14.30–16.30 Randveres,
Hansunõmme bussipeatuses
3. mail
kell 12.00–14.00 Tammneemes,
Tammneeme bussipeatuses
kell 14.30–15.30 Tammneemes,
Mehise bussipeatuses
16. mail
kell 12.00–15.00 Muugal, Randoja
tee platsil
kell 15.30–16.30 Muugal, bussi nr
38 lõpp-peatuses

17. mail
kell 12.00–14.30 Kelvingis, külakeskuse hoone juures
kell 15–17 Leppneeme lasteaia
juures bussipeatuses
23. mail
kell 12.00–14.00 Metskonna bussipeatuses
kell 14.30–16.30 Ranna bussipeatuses
24. mail
kell 12.00–14.30 Rohuneeme
kaupluse juures
kell 15–17 Rohuneeme bussi lõpppeatuses
22. juulil
Prangli saarel

VILJAPUUDE
LÕIKAMINE,
saeme ka ohtlikke puid,
nii tõstukiga kui ka ilma.
Lähenemas on kevad, teeme kõiksugu haljastustöid ning müüme
erinevaid istikuid (hekiks).
OÜ Lapsemeelene, 5558 0158.
hekidhaljastus@hekidhaljastus.ee
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C:

Uus rannarahva näitusekorrus
Rannarahva muuseum on
juba mitu aastat muuseumimaja esimese korruse ruumides näitusi korraldanud.
Ehk on nii mõnelgi külastajal
tekkinud küsimusi, miks küll
rannarahva elu nii vähe kajastamist leiab ja miks maja
ülakorrused varjusurmasarnases olukorras on.
Tegelikult oodatakse muuseu
mis juba paar aastat remonti.
Nüüd, kui meile kõigile va
lusalt kanna peale astuv ma
jandussurutis ka muuseumi
uuendusplaanid edasi lükkas,
sai ootamisaeg läbi. Reiu Tüür
avas muuseumi teisel korru
sel moodsa kunsti galerii Ark
Royal ja see oli muuseumirah
vale tegutsemisimpulsiks.

Rannarahva muuseumi kä
sutuses on kuulsast Kirovi kalu
rikolhoosi muuseumist pärinev
randlaste elu ja ajalugu tutvustav
stendinäitus – väga põhjalik ja
ammendav töö. Samuti seisab
muuseumi hoidlates hulgaliselt
etnograafilist kalandusmaterjali,
mis ootab laiemale publikule tut
vustamist. Nüüd avanes selleks
soodne võimalus. Kalandustee
maga sai sisustatud kolm tuba,
mida me omavahel hellitavalt
säästunäituseks nimetame. Tar
vis ei olnudki palju: valget vär
vi, lauamaterjali, saagi, haamrit,
naelu ja tublisti head pealehakka
mist. Kuidas välja kukkus, seda
otsustavad külastajad.
Kirovi
muuseum
avati
1973. aastal kolhoosi peama
jas ja vanem põlvkond mäletab
kindlasti selle rikkalikku ekspo

oleme püüdnud meenutada Kiro
vi muuseumi hõngu. Mastaabid
on väiksemad, muuseumitoad
pisikesed, kuid ehk tunnevad
D:
vanad kaluritarbed end sellises
keskkonnas koduselt.
Üks tibatilluke ruum kannab
3. aprill
valla
värviline vapp
A: Viimsi
nime
Uute
Laekumiste
tuba. Sin
B: Viimsi valla kahevärviline vapp
na
pannakse
välja muuseumile
valla must-valge
vapp
C: Viimsi
25. aprill
viimati
annetatud
esemeid
D: Viimsi valla kahevärvilised
vapidjakoos nimega
praegu on seal näha just Kirovi
kolhoosi toodangut. Sellevõrra,
kuidas nõukogude aeg meist kau
5.–11. mai
gemale jääb, kasvab ka huvi selle
perioodi esemete, dokumentide
Kalanduse saalis on
ja mälestuste vastu. Viimsi rah
näha mitmeid põnevaid
vale oli Kirovi aeg ju üks ilus ja
püügivahendeid.
rikas aeg ning sellega seostuvaid
sitsiooni. Väljapanek pidi olema teadmisi ja esemeid on hea teiste
esinduslik, sest seda näidati ka legi tutvustada.
maailmakuulsatele väliskülaliste
8. mai
le. Oma praeguse väljapanekuga Rannarahva muuseum

Röövpüüdjate võrgud Rannarahva muuseumile
Keskkonnainspektsiooni
Põhja regioon ja sihtasutus
Viimsi Muuseumid allkirjastasid 26. märtsil koostööleppe, millega antakse
röövpüüdjailt
äravõetud
püügivahendid Rannarahva
muuseumile eksponaatideks
ja alustatakse ühist teavitustööd.
„Püügilt kõrvaldatud ebasea
duslikud püügivahendid, mis
muidu hävitatakse, saavad muu
seumieksponaatidena endale
uue ja tänuväärse rolli,” ütles
Keskkonnainspektsiooni Põhja
regiooni juhataja Tiia Kaar.
Idee koostööks andis muu
seumi arendusjuhile Alar Miku
le ajaleheartikkel konfiskeeritud
püünistest. On ju Rannarahva
muuseumi üks ülesanne kõige
randlaste eluga seonduva, seal
hulgas mitmesuguste püüniste,
kogumine. Seni on kogutud
peamiselt etnograafilisi püügi
vahendeid, kuid muuseumis
peavad olema esindatud ka tä

Viimsi Muuseumide juhataja Riina Aasma ja
Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni juhataja
Tiia Kaar. Pärast lepingu allkirjastamist antakse üle
esimene eksponaat – ahing.
napäevased vahendid, sest needki
muutuvad kord ajalooks. Koos
töös Keskkonnainspektsiooniga
jõuavad muuseumisse heas korras
moodsad püügivahendid ja ka püü
nised, millel on kaasas oma lugu.

Sellega täieneb nii muuseumi ma
teriaalne kui ka pärimuslik pool.
Lepingu
allakirjutamise
järel anti esimene bussitäis
ebaseaduslikke püügivahen
deid – nakkevõrke, mõrdasid,

rüsasid, silmutorbikuid, õngi
ja ahinguid – muuseumile üle.
Seni seadusevastaselt kasuta
tud püüniseid ootab nüüd hoo
pis üllam missioon, arvas Alar
Mik ja lisas: „Püügivahendeid
saab kasutada randlaste ja ka
lurite elu erinevate tahkude tut
vustamisel, samuti röövpüüki
või mitmete püüniste arengut
käsitleval näitusel.”
Suvel hakkab Rannarahva
muuseum koostöös Keskkonna
inspektsiooniga ette valmis
tama informatiivset värvikat
röövpüüki tutvustavat näitust,
mis on kavas avada septembris.
Näitusele pannakse välja uued
püügivahendeid ja fotod kont
rollreididelt. Näituse juurde
kuulub ebaseadusliku kalapüü
gi ja keskkonna kahjustamise
probleeme käsitlev teavitustöö.
Eesmärk on aidata looduses
liikujal ebaseaduslikke püügi
vahendeid ära tunda. Mida roh
kem märkajaid, seda raskem on
keskkonda kahjustada.

Viimsi Muuseumid

Lea Tomsoni näitus galeriis Ark Royal
Rannarahva muuseumi galeriis Ark Royal avati Lea
Tomsoni isiknäitus „Don’t
disrespect my la-la-llla”.
Lea Tomson on üks silmapais
tev visuaalse improvisatsiooni
ning action-painting’u valda
ja peale Paul Alliku kadumist
eesti kunsti areenilt. Tema hiig
laslikes abstraktsetes töödes on
kirge ja värvide möllu rohkem
kui Atlandi ookeanis.
Näitusel on eksponeeritud
kaheksa
suureformaadilist
õlimaali grafitilaadsete akses
suaaridega. Pildid toovad sil
me ette Marshalli plaani järgse
Ameerika 1950. aastate actionpainting’u suurkujude, eelkõi
ge Mark Rothko ja Jackson
Pollocki
improvisatsioonid.
Viimane taotles maalide repre
sentatiivkohustuse kaotamist:
maal on ise action, mis ei ole
kohustatud kujutama mida
gi sekundaarset. Maalidel on
siiski sarnaselt džässmuusikale
üsna aimatavad figuratiivsed

teemad, mille pinnal pintsli
löögid vabalt häälitsevad.
Visiitkaardina võtab meid
vastu sügavpunasesse vurru
muigav kalamees, kelle roo
sasid kelmikaid lokke näib
sasivat torm. Teisel lõuendil
elustub nagu mingi Põhja-Aaf
rika muistne koopamaal koos
šamaanitrumlike figuuridega.
Rahvusromantilise alateemana
nüüdisaegses võtmes tervitavad
vaatajat otse parketilt neoon
roosa Carl-Robert Jakobson
(Aleksandrikooli ajast pärine
vate erkkollaste prillidega) ning
tumelilla Lydia Koidula, kellele
lisab linnuvidinat nurgas säut
suv Emajõe ööbik. Viimaste
korrastustööde käigus olla küll
Tartu linnavalitsus pajupõõsaid
harvendanud ning ööbiku lak
sutamine on sealt haihtunud.
Järgmise pildi kobrutava
pealispinna all võib aima
ta daamide eputavaid kõrge
kontsaga kingi, kepsutamas
kollaste ufonautide ja ripsme
värvi pintslitega sügavsinise

lauvärvi peal. Kuuendal pildil
taga nurgas istub militaarrohe
lise puu otsas värviline kloun,
kes sobib ideaalselt galeriisse,
mis asub imekauni rannamän
ni varjus. Ruumi laest hõljuva
pildi keskelt terendab super
piloodi kaitseprillides nägu.
Teda ümbritsevad Seine’i jõe
saare Saint Chapelle vitraaže
meenutavad sõprade figuurid.
Ankrutöö kujutab salajast koh
ta. Näib, nagu sulataks kuld
kollane kevadpäike lund ning
taevalael sähviksid virmaliste
na helesinised grafitijooned.
Näituse avamisel astus üles
ansambel Tatjanakristall Kon
teineri galeriist Polymeri kul
tuuritehases. Meeland Sepa ja
tema alternatiivse sõbra kaluri
bluusi improvisatsiooni said
kohale tulnud nautida päike
seloojanguni. Kõlasid arvukad
suupilli ja kitarrisoolod.
Kes peab lugu priist Prant
suse vaimust ja meretuultest,
tulge kindlasti uudistama ning
te ei kahetse. Näitus jääb ava

Näituse avamisel sai
publik kaasa elada
mõnusale bluusile
Meeland Sepa ja Leho
Reiska esituses.
tuks 26. aprillini. Teisipäeval,
7. aprillil kell 16 kohtub kunst
nik Lea Tomson publikuga
ning seletab ise lähemalt oma
teoste filosoofilisi tagamaid.

Reiu Tüür
Ark Royali galerist

juubeliaasta
sündmused

Harjumaa õpetajate konverents 2009 „Ka sisaliku tee kivil jätab jälje” Viimsi keskkoolis
Viimsi huvikeskuse rahvatantsuansambli Vallaalune 20. juubelisünnipäev Viimsi huvikeskuses
Rahvusvahelise kunstifestivali „Alter Estonia”
töötoad galeriis Ark Royal Viimsi Rannarahva muuseumis ning vanades õlimahutites
Viimsi kooli taga. Juhendavad: Hanna Siira
(Soome), Redas Ditzys (Leedu), Aleksandr
Maiorov (Vene/Eesti), Tiia Päkk (Eesti), Reiu
Tüür (Eesti) ja Daniel Scott (Uus-Meremaa /
Rootsi)
Viimsi muusikakooli kevadkontsert EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus
8. mai
Randvere koguduse noorte- ja lasteõhtu Viimsi keskkoolis
8. mai
Emadepäeva tähistamine konverentsiga
„Viimsi väärikad naised”. Viimsi päevakeskuses
9. mai
XXIII Viimsi jooks Haabneemes
9.mai
Noorte mägirattasarja etapp Viimsis
9. mai
Emadepäeva kontsert Viimsi huvikeskuses
11. mai
Kell 12 rahvusvahelise kunstifestivali „Alter
Estonia” näituste avamine ja performance
vanades õlimahutites Viimsi kooli taga. Ilmastikukindlat kunsti eksponeerivad Hanna Siira
(Soome), Redas Ditzys (Leedu), Aleksandr
Maiorov (Vene/Eesti), Tiia Päkk (Eesti), Reiu
Tüür (Eesti) ja Daniel Scott (Uus-Meremaa /
Rootsi)
11. mai
Kell 14 rahvusvahelise kunstifestivali „Alter
Estonia” näituste avamine galeriis Ark Royal
Viimsi Rannarahva muuseumis. Koostajad:
Hanna Siira (Soome), Redas Ditzys (Leedu),
Aleksandr Maiorov (Vene/Eesti), Tiia Päkk
(Eesti), Reiu Tüür (Eesti) ja Daniel Scott (UusMeremaa / Rootsi)
11. mai
Kell 16 Viimsi valla 90. aastapäev
(11.05.1919). Väike valla ajalugu ja raamatut
tutvustav seminar, raamatuesitlus ja stendinäituse „Viimsi vald 90” avamine Rannarahva
muuseumis. Näitus on avatud muuseumis
11.–15.05.
11. mai–
Viimsi, Viimsi, mu Viimsi…
8. juuni
Näitus Viimsi raamatukogu teavikutest
15. mai
Viimsi valla 90. aastapäeva tähistav pidulik
aktus ja kontsert Viimsi keskkoolis
16. mai
Kila-kolatäika Rannarahva muuseumi õuel
31. mai
Lastekaitsepäeva tähistav pereüritus „Suur
päev” Viimsi huvikeskuse õuel
5. juuni
Seaküla Simsoni 50. juubelinäituse avamine
Rannarahva muuseumis. Näitus on avatud
05.06.–31.08.
9. juuni
Ajalehe Viimsi Teataja 20. sünnipäeva tähistava näituse avamine Viimsi raamatukogus
26. juuni
„Kindral Laidoneri memoriaal 2009” – vanatehnika näitus Viimsi mõisa ees ja sõit
Viimsist Pärnusse
18. juuni
Prangli saarte muuseumi avamine näitusega
„Välitööd Prangli saarel 2008. aastal”
20.–21.
Viimsi karikavõistlused jalgpallis lastele Viimsi
juuni
pargi palliplatsidel
23. juuni
Viimsi valla jaanituli 2009 Viimsi vabaõhumuuseumis ja Rannarahva muuseumis
24.–26. juuli Viimsi lahtised meistrivõistlused purjetamises
Tallinna lahel
25. juuli
Kalapäev ja kontsert „Austusavaldus Arved
Haugile 2009” Viimsi vabaõhumuuseumis
1.–15.
Emajõe suveteatri etendused Viimsi vabaõhuaugust
muuseumis
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Viimsi kultuuriloolased Aksit avastamas
Märtsikuu esimesel laupäeval kogunes Viimsi kultuuriloo selts harjumust mööda
Rannarahva muuseumisse.
Seekord räägiti saartest:
Põhja-Eesti väikesaartest ja
raudsest eesriidest, mille
alla need paigad õnnetul
kombel pooleks sajandiks
sattusid. Kõige rohkem räägiti Väike-Prangli ehk Aksi
saarest.

Viikingite paadisaar
Aksi saar jääb Leppneeme sa
damast Pranglisse sõites pare
mat kätt. Praegu elavad saarel
mägiveised ja lambad, kuid
alati pole see nii olnud. Kunagi
ammu, arvatavasti viikingiajal,
kerkis saare kagupoolsesse
otsa võimas kiviaed. Kes ehi
tas? Miks? Allveearheoloog
Vello Mäss arvab, et muistsed
meresõitjad maabusid Kagu
otsa Loigu juures paiknevas
muistses sadamakohas ja jätsid
Jägala linnusesse sõites hobu
sed Aksile. Selle teooriaga on
seostatud ka saare nime, mida
on püütud tuletada vanasoome

keelsest sõnast Haakse. Va
nemate merekaartide peal on
selline nimekuju tõesti olemas
ja Aksi tähendaks sel juhul
paadisaart. Salapärasest mi
nevikust räägib ka labürint,
mille 1848. aastal väidetavalt
vanema eeskuju järgi korras
tas David Weckman, Rootsile
kuulunud Sveaborgi kindlu
sest Aksile deserteerunud ja
sinna elama jäänud ohvitser.
Labürindid on osa viikingiaeg
sest rannikumaastikust, neid
on säilinud Skandinaavias ja
Gotlandil, aga ka meie lähedal
Aegnal ja Aksil. Labürintidega
kaeti ka keskaegsete katedraa
lide põrandaid ja seal rääkisid
nad inimese keerulisest teest
Jumala juurde. Mis on aga
Läänemere-äärsete labürintide
sõnum, see võiks selguda ehk
sügavamalt „Hõbevalge” maa
ilma sisse elades.

Meri oli feodalismi
piiriks
Aksi, Rammu, Malusi, Koipse
aastakümneteks unustatud Ees
timaa. Nõukogude ajal ei tohti
nud nende saarte nimegi suhu
võtta ega seda passis sünniko
hana näidata. Need paigad ei

kirstunaela – pärisorjust – pole
mõnel saarel kunagi olnudki.
Meri oli feodalismi piiriks.

Poolteist sajandit
säravat kultuuri

Aksi noored paadis jahipüssidega poseerimas
1930. aastatel.
paindunud Nõukogude võimu
alla. See oli veidi teistmoodi
Eesti, sõltumatum, mobiilsem
ja jõukam. Seitsmesaja-aasta
se orjaaja vari ei olnud siin nii
sünge. Saarerahval oli suurem
liikumisvabadus ja võimalu
sed töötada kodukohast eemal.
Kuna neil olid paadid, said nad
turul vabalt oma saaki müüa
ja kaupa osta juba sel ajal, kui
mandritalupoeg oli sunnismai
ne pärisori ja oma laiemates
kontaktides mõisnikust täiesti
sõltuv.

Saared kuulusid lähimale
mõisale, kuid mõis oli kaugel
ja kohapealset residenti pol
nud. Saarerahvas oli sageli vä
lismaist päritolult, seega vabad
inimesed. Kuid ka eestlastest
saarlased nautisid reeglina
suuremaid vabadusi kui nende
vennad mandrikülades. Teo
tööd saarerahvalt ju nõuda ei
saanud: meri segas. Koormised
mõisa ees piirdusid tavaliselt
maamaksuga, mida tasuti kalas
ja mida saarlased ise koorma
vaks ei pidanud. Eesti talurahva

Aksi püsiasustus algas 18. sa
jandi lõpul. Harald Aksberg kir
jutas 1980. aastatel, et ta vanavana-vanaisa Aabram asus
saarele elama just sõltumatuse
soovist. Perekond oli elujõuline
ja 19. sajandil toimetas väikesel
saarel juba suur õitsval järjel su
guvõsa. Aksilased olid kalurid,
hülgekütid, meremehed, paadi
ehitajad ja muusikud. Nad asu
tasid lastele kodukooli ja olid
kõrgelt hinnatud mööblimeist
rid. Üks noormees huvitus ka
fotograafiast ja tänu temale on
meil saareelust külluslikult pil
dimaterjali. 1920. aastate algul
Põhja-Eesti saari külastanud

Gustav Vilberg kirjutas: „Aksi
saar on kõigist läbikäidud saa
rtest meeldivaim, sest niisugust
mugavat varjurikast metsa lõh
naval heinamaal ei leidu kuskil,
kui sellel saarel. Nii puhtaid
elamuid ei ole kuskil siin ümb
ruses, kui Aksis ja inimeste vas
tuvõtlikkus ei ole ka kuskil nii
hea, kui sellel väikesel saarel.”
1944. aasta septembrist jäid
saaretalud tühjaks. Pärast küm
neid riskantseid paadipõgeni
kega tehtud Soome-reise lah
kusid lõpuks ka saareelanikud
ise. Paate ehitasid nad edaspidi
juba Rootsis.
Huvilised saavad Aksist
ja saareelust rohkem teada
2009. aasta lõpul, kui Viimsi
Muuseumides valmiv raamat
on trükivalgust näinud.

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid

Järgmine koduloolaste seminar toimub 4. aprillil
kell 11 Rannarahva muuseumis. Teemaks on
koduloolaste tegevus Viimsis viimase kolme aasta
jooksul, ettekandja Jaan Tagaväli.

25. märtsil möödus märtsiküüditamisest 60 aastat
25. märtsi varahommik 1949.
Magasime toanaabriga, kui
korteriperenaine äratas meid
öösel kell kolm ja ütles, et
passikontroll on ukse taga.
Õhtul käisime Nõmme kultuurimajas tantsimas. Hiljem
meenutasin, et rahvast oli
vähe ja inimesed murelikud.
Kindlasti oli noortel teada, et
midagi juhtub.

Passikontroll ja
väljasaatmine
Sisse tulid neli meest ja üks
naine (arvatavasti juut). Hüüti:
„Passikontroll kõigile!”. Mulle
öeldi, et on tarvis rääkida. Siis
loeti vene keeles ette paber,
millest tõlk poolpominal ütles,
et olen saadetud asumisele väl
japoole ENSV piiri.
Isa oli arreteeritud 25. no
vembril 1944. aastal. Siis ei
teadnud me seda, et isa suri
juba 1945. aasta augustis vangi
laagris.
Võõras naine jäi minu juur
de, kui vahetasin sõidu jaoks
riideid. Olin varem juhuslikult
kohanud Nõmme jaamas tutta
vat naist, kes ütles: „Kui sind
ära küüditatakse, pane selga nii
palju kui saad, sest võib-olla
võetakse ülejäänud ära, nagu
meiega tehti.”
Valvur-naine väga imestas,
kui toppisin selga mitu kleiti ja
pluusi. Ühe määrdunud valge
pluusi viskasin laua alla. Noor
NKVD poiss Nõmme miilitsa
koolist korjas selle üles ja ütles
mulle: „Küll läheb sul tarvis.”
Selle pluusi eest sain Venemaal
pool ämbrit kartuleid. Suur
tänu talle.
Jätsin korterirahva ja toa
naabriga jumalaga. Kaasa oli
võtta pool leiba, kilo herneid

ja paar kilo suhkrut. Mõned
riided, palju neid siis ikka oli,
olid kaks sõda üle elanud. Va
nematekodust maal oli laasta
mine üle käinud.
Õues ootas auto miilitsaga,
kellel oli püss käes. Kindlasti
arvas ta, et tuuakse suur kurja
tegija. Sõit läks Tallinna poole
Karu tänavale, kus asus töös
tuskool, kus mu vend õppis.
Poisid
ühiselamutubades
olid juba üleval, sest varem oli
just kedagi ära viidud. Vend
tuli poole tunni pärast ja ütles
mulle: „Õde, ära muretse, küll
meie hakkama saame.” Siis tuli
alles nutt peale. Ei teadnud,
mis on emaga juhtunud.
Sõit läks uuesti tagasi Nõm
mele, kus võeti kaasa Mul
gimaa tüdruk ja sõideti edasi
tema venna kooli.

Vagun nr 16
Kella kuue paiku jõudsime
Ülemiste jaama. Seal olid au
tod inimestega, verekoerad,
püssimehed, venekeelne kisa
ning naiste ja laste nutt. Meid
pandi vagunisse number 16,
nagu mäletan. Pool vagunit oli
juba täis ja kogu aeg toodi ini
mesi juurde.
Uksed löödi kinni ja pärast
lõunat läks sõit Aruküla jaama.
Jaamas sai püssimehe saatel
poes käia, kust ostsin leiba ja
ühe paari sukki.
Öö oli pime Aruküla jaa
mas. Järgmisel hommikul too
di veel inimesi juurde. Muide,
Arukülas kaht noormeest enam
tagasi ei tulnudki. Jaamas oli
palju inimesi rahvast ära saat
mas. Kindlasti läks neil õnneks
rahva hulka ära kaduda.
Vagunis oli neli kolmeaastast
last, noori tüdrukuid viis, ülejää
nud olid mehed ja lesed. Kokku
34 inimest oma kottide ja varan

duse otsas, mida oli suudetud
suure ehmatusega kaasa võtta.
Vagunis oli punkriahi, mida
köeti, ja põrandas auk. Meil,
tüdrukutel, oli tegemist, aga
enne kahe päeva möödumist
sai augu peal ära käidud. Hom
mikul üks papa ütles: „Meie
lapsed käisid öösel pissul.”
Kui häbi meil oli!
Hiljem ei olnud mingisu
gust häbi, kui Venemaal lasti
oma isiklike vajaduste tarbeks
vagunist välja, irvitava näoga
püssimees selja taga.
Söögiks anti mingisugust
putru ja heeringapeadega sup
pi. Palju meie seda suppi sõi
me, ei mäleta.

Fašistid ja bandiidid
Abakani jaama Krasnojarski
krai Nazarovi rajooni jõudsime
9. aprillil 1949. Vagunist välju
mise järel läks lahti tõeliseks
orjakauplemiseks, kus ümb
ruskonna kolhooside ja sov
hooside esindajad töövõimelisi
inimesi valisid.
Meie, ühe vaguni inimesed,
sattusime ühte sovhoosi. Sõit
sime öösel 60 km. Pori, savi
sed teed, vihma sadas, ime, et
kõik tervelt sovhoosiklubisse
jõudsid.
Hommikul olime nagu näi
tusel. Kalmõkke nägime esi
mest korda. Muidugi kuulsime
sõnu „fašistid” ja „bandiidid”,
„pekske sakslasi!”. Eesti keelt
peeti saksa keeleks.
Siis jagati kortereid: 5 x 3 m
tuba, kus oli pliit ja üks laud
nari. Mina vennaga, Mulgimaa
neiu vennaga ja naine kahe
väikse tütrega jäime kokku.
Üks saksa naine tuli meid vaa
tama omaküpsetatud maa seest
külmavõetud koogiga. Siis
mõtlesin küll: kas tõesti pean
niisugust toitu sööma?

Järgmisel hommikul ka
mandati meid kontori juur
de töölemääramiseks ja anti
avanssi. Palju, seda ei mäleta.
Osta ei saanud selle eest mi
dagi, pood oli tühi. Õhtul anti
vormileiba, mis oli teab millest
küpsetatud.
Hiljem suhtusid kohalikud
meisse inimlikumalt, kui nägid,
et tegime korralikult tööd. Vene
naised tõid vahel lastele piima.
Raha eest käisime 20 km kau
gusel kolhoosis jahu ja liha ost
mas. Mõnel perekonnal oli pal
ju riidekraami kaasas, mida nad
vahetasid toiduainete vastu.
Kui saime teada, et ema ja
võõrasisa on elus, hakkasime
vennaga pakke saama.

Töö oli raske, aga ellu
jäime
Esimene töö oli selline, et mul
le koos teise tüdrukuga anti
härg käruga ja veetünn, et jõest
vett tuua. Härg juba teadis,
kuhu minna. Tõstsime tünni
vett täis, aga härg ei kavatse
nudki veest välja tulla.
Minul ja Lyl olid kõrge kont
saga kingad jalas ja lillelised see
likud seljas. 10–12aastased vene
poisid naersid meie üle. Lõpuks
sosistasid nad härjale midagi
kõrva ja ta oligi veest väljas.
Igasugust tööd sai teha, lau
dapõrandat pesta, sea- ja lam
bakarjas käia ja lambalaudas
valvur olla.
Kui olin ühel öösel valvur
lambalaudas, kus oli üle paari
saja lamba, leidsin hommikul
surnud talled. Istusin paku ot
sas ja nutsin, sest teadsin, et
karistuseks saan mineku põhja
või söekaevandusse, millega
kogu aeg hirmutati.
Hommikul tuli brigadir ja
leidis mind nutmas. Rääkisin

talle loo ära. Tema ütles: „Loll
oled.” Võttis hargi ja mattis
surnud talled sõnniku alla. Üt
lesin talle, et kui sõnnik ära
viiakse, leitakse lambad. Tema
ütles: „Keegi ei hakka sõnnikut
ära vedama, vaid tall pannakse
suvel põlema.”
Ühel päeval, kui olin lam
baid karjatamas, ütlesid vene
poisid, kes tünnidega vett ve
dasid, et tall põleb, peab sin
na minema. Oh, imede maa!
Nagu kartulipanek labidaga:
mina teen augu, sina paned
kartuli auku, kolmas lükkab
kinni. Meie rääkisime, et seda
võib üks inimene teha. Aga
ei – Moskva käsk! Heinatöö oli
raske, aga ellu jäime.
Kõige raskem oli 1950.
aasta sügis viljakuivatis. Auto
pealt tuli maha laadida umbes
50kilosed viljakotid. Nädala
päevad suutsin seda tööd teha,
võib-olla vähemgi, siis oli minu
55 kilost alles jäänud ehk 45.
Kuivatis oli igaks lõunaks
tasuta hapukapsasupp õliga.
Mida hommikul ja õhtul sõi
me, ei mäleta. Ööbisime koha
peal kolhoosi „puhkemajas”.

Armumine, lapsed,
vabanemine
Juba oli kuulda eestlaste abi
ellumisest. Mitte keegi ei abi
ellunud kohalikuga. Pidasime
jõulupühi, lihavõtteid, jaani
päeval tegime õhtul tuld.
Lambakarjas kohtusin me
hega, kes aitas õhtuti lambaid
koju saata. Armusin mehesse
ja tema minusse. 1951. aasta
augustis sündis poeg ja 1954.
aastal tütar.
1955. aasta juunis vabastati
mind asumiselt ja jaanipäeval
olin kahe lapsega kodus maal
ema juures. Mees vabanes 1956.
aastal. Elasime mõlemad õnne
likult. Saime töökohad. Lapsed,
poeg ja kaks tütart on kõrgha
ridusega, samuti nende abikaa
sad. Mees puhkab juba 20 aastat
Rakvere linna kalmistul.
Nüüd elan viiendat aastat
Viimsis. Lapsed muretsesid
korteri. Olen kõigile tänulik.
Suurim rõõm on, kui nad kõik
külla tulevad: 12 lapselast koos
oma vanematega. Kaks lapse
last õpivad Viimsi koolis.

SL
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Hinnad langesid ja langevad veelgi
Eramuid ja majaosi müüdi
2008. aasta jooksul Viimsi val
las keskmiselt 10–20 ühes kuus.
Tehingute arvu suur vähenemi
ne toimus 2008. a IV kvartalis.
Graafikult on hästi näha 2008.
aasta lõpu turu kokkutõmbumi
se tendents, kui tehingute ak
tiivsus tunduvalt langes.
Suurim nõudlus on uuse
ramute vastu hinnaga kuni
3,5 miljonit krooni ning ridaela
mute ja paarismajade vastu hin
naga kuni 2,5 miljonit kroo
ni. Praegu on võimalik saada
ridaelamukorter Viimsis kätte
juba alla 2 miljoni krooniga.
Samas on suurem osa pakku
misi endiselt kõrgemal tasemel,
mis tingib tõenäoliselt lähitule
vikus elamute edasise hinna
languse. Viimsi vallas toimus
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enim tehinguid Haabneeme
alevikus ja selle lähiümbruses
ning Pärnamäe ja Randvere
külas.

Kalleim maja maksis
17 miljonit
Kalleim Viimsi vallas 2008.
aastal müüdud eramu, mis piir
neb merega, paikneb Pringi kü
las ja tehingu hinnaks kujunes
17 miljonit krooni. Viimsi val
las on eksklusiivsed elamupiir
konnad mereäärsetel aladel.
Viimsi valla elamute hinnad
on 2008. aasta jooksul sarnaselt
korteritele langenud keskmiselt
20 protsenti. Elamud, mis on ra
jatud halva ligipääsu ja olema
tu infrastruktuuriga asukohta,
on oma hinnast kaotanud isegi
kuni 30–40 protsenti.

Huvi kruntide vastu
väheneb

5
apr.08

Mõnevõrra vähem toimus te
hinguid Viimsi alevikus, kus
2008. aastal toimus keskmiselt
3–4 tehingut kuus.
Vaadeldaval ajavahemikul
(2008. aasta) oli kõigi Viim
si alevikus müüdud korterite

Eramute hinnalangus
jätkub
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Stabiilne hinnalangus

hinnad on 2008. aasta jook
sul langenud keskmiselt ca
20–25 protsenti.

Viimsi valla korterite tehingute arv ja
keskmine hind 2008. aastal

jaan.08

Viimsi valla korteriturul oli
aktiivseim piirkond Haabnee
me alevik, kus 2008. aastal
toimus keskmiselt 13 tehingut
kuus. Aktiivseimad kuud olid
veebruar, mai ja oktoober, kus
toimus keskmiselt 23 tehingut
kuus. Peamised müügitehin
gud toimusid uutes elamura
joonides (Tammeõue, Heki tee
korterelamutes).
Uute korterite keskmine
hind oli 2008. aasta alguses ca
22 000 kr/m², kuid 2008. aasta
viimastel kuudel on keskmine
hind näidanud stabiilset langus
trendi ning jõudnud tasemeni
alla 20 000 kr/m². Praegu alga
vad uute korterite pakkumised
Haabneeme uutes korterelamu
tes tasemelt 15 000 kr/m².
Graafikult tuleb selgelt väl
ja tendents, et aasta viimastel
kuudel, kui hind on pidevalt
langenud, on tõusnud ka müü
dud korterite arv. See näitab
seda, et hinnad on jõudnud ost
jatele sobivale tasemele. Huvi
uute korterite vastu on Haab
neemes veidi suurem kui vane
mate korterite vastu.

veebr.08

Aktiivseim piirkond
Haabneeme

jaan.08

Viimsi vald on Tallinna lähi
ümbruse piirkondade seas kin
nisvaraturul keskmisest kõrge
malt hinnatud. Valla eelisteks
võib pidada üsna head ühen
dust Tallinnaga, rahulikku ja
looduslähedast elukeskkonda
ning piirnemist merega. Puu
dusteks on kohati kesine inf
rastruktuur ja komplitseeritud
ühendus Tallinna kesklinnaga
tipptunni ajal.

keskmine hind ca 20 000 kr/m².
Asukohaväärtuselt võib Haab
neemet ja Viimsi alevikku pi
dada siiski üsna võrdväärseteks
ning hinnaerinevus tuleneb
peamiselt elamufondi vanusest,
st Viimsi alevikus müüdud kor
terid paiknevad erinevalt Haa
bneemest valdavalt vanemates
korterelamutes.
Peale Haabneeme ja Viimsi
aleviku on Viimsi vallas müü
dud üksikuid kortereid Pär
namäe külas, kus 2008. aastal
toimusid peamised müügite
hingud uutes elamurajooni
des (Soosepa, Suur-Kaare tee
korterelamutes). Uute kor
terite keskmine hind oli ca
22 000 kr/m².
Nii Viimsi aleviku vanema
te korterite hinnad kui ka Pär
namäe küla uute korterite hin
nad on aasta lõpus teinud läbi
stabiilse languse.
Toetudes piirkonna müü
gitehingute analüüsile, võib
väita, et Viimsi valla korterite

kr/m²

Viimsi valla 2008. aasta
kinnisvaraturu ülevaade.

Viimsi valla elamukruntide
turg on 2008. aastal olnud
üsna rahulik. Keskmiselt teh

ti ühes kuus 5–6 tehingut.
Valdav enamik keskmises
suuruses kruntidega (1300–
3000 m²) tehtud tehinguid
on toimunud suurusjärgus
800 000–2 000 000 krooni.
Hinnad on kõrgemad lõplikult
valminud ja Tallinnale lähe
damal asuvates uuselamupiir
kondades ning mereäärsetel
aladel. Tallinnast kaugemal
asuvate ja halva juurdepääsu
ga kruntide vastu, sõltumata
pakutavast hinnast, huvi turul
sisuliselt puudub.
Huvi elamukruntide ost
mise vastu tervikuna on vii
mase aastaga selgelt vähe
nenud, sest pangad nõuavad
hoonestamata kruntide puhul
reeglina keskmisest suuremat
omafinantseeringut ja turul
on müügis väga palju valmis
maju, mis hinnalt odavamad,
kui ise maja ehitades investee
rima peaks.
Hoonestamata elamumaa
kruntide hinnad langesid

2008. aasta jooksul keskmiselt
35–45 protsenti.

2009. a prognoos
2009. aasta I pooleks prog
noosime Viimsi valla kinnis
varaturu hinnatasemete edasist
langust, sest müügipakkumis
te hinnatase ei vasta ostjate
võimalustele ning müüjad on
lõpuks sunnitud hindu alanda
ma.
Negatiivne majanduskasv,
ülemaailmne finantskriis ning
inimeste optimismi vähenemi
ne tuleviku suhtes ei lase hin
natasemel hetkeolukorras tõus
ta ega stabiliseeruda. Turu toi
mimiseks peaks selle aktiivsus
suurenema, mis eeldab oma
korda pakkumiste hinnataseme
edasist langust. Languse ulatus
sõltub olulisel määral objekti
asukohast ja on järjest enam
muutumas objektipõhiseks.

Merilin Kütt
1Partner Kinnisvara
kinnisvarahindaja

Hambaravi kompenseerimise muutustest
1. jaanuaril 2009 jõustus ravikindlustuse seaduse § 63
lõige 1 muudatus, mille kohaselt ei saa alates 1. jaanuarist 2009 osutatud hambaraviteenuse eest hüvitist
enam kõik üle 19aastased
isikud.
300kroonist hambaravihüvi
tist saavad alates 1. jaanuarist
2009 taotleda inimesed, kellele
on riikliku pensionikindlus
tuse seaduse alusel määratud
töövõimetus- või vanaduspen
sion, ning üle 63aastased kind
lustatud isikud. Kõrgendatud
määras ehk 450 krooni suurust
hüvitist makstakse endiselt ra
sedatele, alla üheaastase lapse
emadele ja neile, kellel on ter
vishoiuteenuse tagajärjel tek
kinud suurenenud hambaravi
teenuse vajadus.

Hambaproteesihüvitise
maksmise korda seadusemuu
datus ei puuduta. Haigekassa
hüvitab jätkuvalt 63aastastele
ja vanematele ravikindlustust
omavatele isikutele, vanadus
pensionäridele ning töövõime
tuspensionäridele kord kolme
aasta jooksul 4000 krooni ham
baproteeside maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud,
kes eelneva kolme aasta jook
sul on kasutanud hambaars
ti teenuseid, kuid pole veel
hambaravihüvitist taotlenud,
saavad seda teha veel kolme
aasta jooksul pärast hambaravi
teenuse saamist.
Hambaravihüvitise maks
mist reguleerib sotsiaalministri
16. detsembri 2002 määrus nr
145.
Hüvitise taotlemiseks esitab
kindlustatu haigekassale aval

duse ja hambaravi eest tasumist
tõendava dokumendi, mille on
väljastanud hambaraviteenuse
osutaja.
Rasedad lisavad avaldusele
veel rasedust tõendava arsti
tõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel
tekkinud suurenenud hambara
viteenuse vajadusega isikud li
savad arstitõendi, mis tõendab
tervishoiuteenuse
tagajärjel
suurenenud hambaravi vaja
dust.
Inimesel on õigus ravikind
lustuse seaduse § 3 lõikes 4
nimetatud hüvitisele, kui suu
renenud vajadus hambaravi
teenuse saamiseks on tekkinud
järgmiste tervishoiuteenuste
osutamise tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasva
jate kirurgiline ja kiiritusra
vi;

2) huule-, alveolaarjätke- ja
suulaelõhe ning teiste ano
maaliate kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade ki
rurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia,
anesteesia ja muu), mille
käigus on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdami
ne või siirdamiseks etteval
mistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatus
like põletike (abstsess, fleg
moon) haiglaravi.

Hüvitise saamise
tingimused
Hüvitist taotleval inimesel
peab hambaraviteenuse osuta
mise hetkel olema kehtiv ravi
kindlustus.
Hüvitis makstakse välja, sõl
tumata kulutuse toimumise ko

hast. See tähendab, et patsient
võib minna hambaarsti juurde
ükskõik millises Eestimaa piir
konnas või välisriigis. Kulutus
peab aga kindlasti olema tõen
datud korrektse hambaravitee
nuse eest tasumist tõendava
originaaldokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise
taotlemise avaldused võib saa
ta posti teel või tuua ise haige
kassa piirkondlikku osakonda.
Avalduse blankett on saadaval
haigekassa klienditeenindus
büroodes, Eesti Posti postkon
torites ja haigekassa kodulehel.
Haigekassa blankette väljasta
vad, edastavad ja abistavad nen
de täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab ham
baraviteenuse hüvitise kind
lustatud isiku pangakontole
hiljemalt kuue kuu jooksul
avalduse laekumisest. Hüvitis

makstakse välja hüvitise saaja
kontole või kolmanda isiku (nt
abikaasa, ema, lapse) kontole.
Hambaraviteenuse hüvitist
saab taotleda ka tagantjärele
kuni kolme aasta jooksul. Kui
kindlustatul tekib kalendriaas
ta jooksul õigus mitmele hü
vitisele, on tal õigus taotleda
hüvitist kalendriaasta eest ühe
temale soodsama määra ulatu
ses. Näiteks vähemalt 19aas
tasel rasedal on õigus saada
hüvitist 450 krooni ulatuses,
suurenenud hambaraviteenuse
vajadusega 65aastasel töövõi
metuspensionäril samuti 450
krooni ulatuses. Kasutamata
hambaraviteenuse hüvitis ei
kandu järgmisse aastasse.

Aive Eha
Eesti haigekassa Harju osakonna
usaldusarst
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Päikeseratas võõrustas välismaa õpetajaid
Päikeseratta lasteaed osaleb
rahvusvahelises Comeniuse
projektis „Peace”.
Selle õppeaasta esimesel me
toodilisel nõupidamisel sep
tembris teatas juhataja, et osa
leme taas Comeniuse projektis.
Kui eelmine projekt keskendus
õppimisele liikumistegevuse
abil, siis seekordne teema on
tervislikud eluviisid. Kuna ka
sel korral on projekt rahvusva
heline, rõõmustas kõiki, et sel
le raames on võimalik õpetaja
tel ühte partnerriiki külastada
ning esimene projektikoosolek
toimub juba oktoobri algul Ing
lismaal. Tervislikke eluviise
propageeriva eesmärgi nimel
töötavad õpetajad Inglismaalt,
Hispaaniast, Rumeeniast, Tür
gist ja Eestist.

Esimene tutvus
Londonis
Esimesel projektikoosolekul
Londonis õppisime ennekõike
üksteist tundma ning saime
ülevaate projektis osaleva
test lasteaedadest ja koolidest.
Kuna projektis osalevad kül

laltki erinevate kultuuridega
riigid, siis olid uued tutvused
eriti põnevad.
Koosolekul
otsustasime,
milleni võiksime oma projek
tiga välja jõuda. Panime paika
esimese etapi ülesanded: ühine
küsimustik tervislike eluvii
side kohta, rahvuslike pühade
tähistamine, tervisepäeva kor
raldamine ja muu selline ning
leppisime kokku tähtajad, mis
ajaks peaksid ülesanded valmis
olema.
Teine koosolek toimus jaa
nuari lõpus Eestis. Võõrustaja
oli Päikeseratta lasteaed Viim
sis. Lasteaed oli põnevust täis:
lapsed, personal ja vanemad
töötasid ühise eesmärgi nimel.
Lapsed ja õpetajad värvisid
riigilippe, tutvusid partner
maade kommete ja pealinnade
ga. Õpetajad ja vanemad tegid
koos lastega vastavateemalisi
seinalehti. Muusika- ja liiku
misõpetaja korraldasid tervi
tusvastuvõtu ning kõigil oli
palju tegemist, et kaugeid kü
lalisi vastu võtta. Oodata oli 21
õpetajat, mis tundus hirmuära
tavalt suur hulk meie väikese
maja jaoks.

Meil on vaiksed ja
viisakad lapsed
Hoolimata talveilmast, mis
hispaanlaste jaoks tundus eri
ti külm, liikusime palju ringi.
Kolm päeva oli tihedalt sisus
tatud: külastasime mitut kooli,
teiste hulgas ka Viimsi kooli,
jalutasime Tallinna vanalinnas
ja Kadriorus ning saime üle
vaate Kumu eksponaatidest ja
kunstihariduskeskuse tööst.
Koolides-lasteaedades nägid
külalised, mismoodi meie laste
koolipäev välja näeb: tunnid,
vahetunnid,
söögivahetund,
huviringid. Neile oli suur ülla
tus, et meil pakutakse koolides
sooja lõunasööki ning laste
aias toitlustatakse kolm korda
päevas. Eesti lapsed tundusid
neile vaiksed ja viisakad. Türgi
õpetajad olid eriti vaimustunud
väikestest valgete lokkidega
lastest.
Tutvustasime vastastikku
oma küsimustike tulemusi
ning pildimaterjali üritustest
ja tähtpäevadest, mida olime
lastega tähistanud – tegime
kokkuvõtte esimesest eta
pist. Jagasime ideid ja mõt

Nelja partnermaa esindajad ja nende vastuvõtjad Päikeserattast.
teid, kuidas lastele tervislikke
eluviise rohkem iseenesest
mõistetavaks teha. Plaanisime
järgmise etapi ülesandeid ning
uut kokkusaamist järgmises
riigis – Hispaanias.
Nägime palju, jõudsime
palju ja veetsime koos usku

matult toredad päevad. Mõ
nele külalisele olid päevad
harjumuspärasest pikemad ja
sisutihedamad ning projekti
lõpuks olid kõik väsinud, aga
õnnelikud. Projekti koosoleku
lõpetamine langes kokku Päi
keseratta viieaastase sünni

päeva tähistamisega ühes va
nalinna restoranis. Töönädal
sai suurepärase lõpu. Uute ja
põnevate kohtumisteni Barce
lonas!

Marion Aasav
lasteaia Päikeseratas õpetaja

Kuidas elad, lasteaed?
Paljud poliitikud on leidnud
nüüd koha, kust saab raha
kokku hoida – lasteaia. Viimasel ajal võib iga päev meediast lugeda ja kuulda, mida
kõike raha kokkuhoiu nimel
välja ei mõelda. Lasteaiaõpetaja on see, kes enam ei tea,
mis temast saab ja kuidas
edasi? Lapsed on aga need,
kes vajavad oma lasteaeda ja
õpetajat ikkagi iga päev.
Õpetaja ei ole selles tõmbe
tuules muutunud. Ta sulgeb
hommiku rühmaukse ja tema
ees on särasilmsed pisikesed
maailmakodanikud, kellest on
veel kõik halb mööda läinud.
Õpetaja on üks, kes aitab mu
dilasel päeva ilusaks ja huvi
tavaks teha. Õhtul on kõige
parem tänu see, kui laps ütleb
oma vanematele: „Kui tore
mul täna oli!”

Ka eralasteaiad elavad veel
ning teevad laste elu turvali
seks ja huvitavaks: koos te
gutsedes on kõik põnev ja nii
möödubki päev märkamatult.
Õhtul on lapsel paljut koos
ema-isaga arutada.
Eralasteaed Memme Musi
on oma tegemistes arvestanud
nii laste kui ka vanemate soo
ve. Märtsikuus valmistas laste
aed ette tüdrukute nädalat, mis
algas printsesside valimisega.
Tüdrukud pidid näitama oma
ilusat kleiti ja esitama ühe luu
letuse. Valijateks olid oma rüh
ma poisid.
Teisel päeval avati oma las
teaias Karlssoni tuba. Talvel oli
see päkapikutuba, nüüd hakkab
seal elama Karlsson, kellel on
iga päev väga põnevaid lugu
sid rääkida.
Ei jäänud ka külastamata
nukumuuseum, kus avaneb
tõeline pilt nukkude maailma.

Kuna tüdrukute nädalal olid
ka poisid au sees, siis mindi ka
lennujaama, et näha lennukeid
ja koptereid.
Ka vanemad võtsid sellest
nädalast aktiivselt osa, nendel
oli sisustada üks päev – naiste
tööde päev. Emad ja vanaemad
tõid lasteaeda enda õmmeldud,
heegeldatud või kootud asju.
Näputööde näituse iga osavõtja
sai tänukirja: „Ise tehtud, hästi
tehtud!”
See on üks lühike ülevaade
ühe lasteaia ühest nädalast.
Selliseid maju on väga pal
ju, kus iga päev toimub mi
dagi toredat ja meeldejäävat.
Lasteaiaõpetajad on kõigest
muust hoolimata loovad ja
rõõmsameelsed, pilk alati tu
levikus.

Reet Luhaäär
Memme Musi juhataja

Pargi lasteaia Võilille rühma tüdrukud

Pargi lasteaia
Tihased esinesid
Ökotantsufestivalil
Juba teist aastat toimus
14. märtsil Kuusalu keskkoolis MTÜ Ökokrati korraldatud
keskkonnateemaline Ökotantsufestival. Ligi 400 koolija lasteaialast üle Eesti olid
selgeks õppinud loodusteemalised tantsud ning nüüd
oli võimalus need ette kanda.

Memme Musi lasteaed

Festivali üldeesmärk oli ärata
da Eestimaa noortes huvi loo
dus- ja keskkonnateema vastu.
Kuna loodus pakub hulgaliselt

mõtteid ja fantaasiat, oli teema
de valik väga lai. Alates vee
vulina imiteerimisest lõpeta
des loodushoidu propageeriva
tantsuga. Tantsufestivali suure
plussina võib välja tuua selle,
et välja ei selgitatud parimat,
vaid iga tants sai eriauhinna.
Pargi lasteaia Võilille rüh
ma tüdrukud esitasid tantsu
„Tihane”, mille autor on tant
suõpetaja Piret Kõõra. Zürii
hindas meie laste esitust kõige
tantsulisemaks.
Ise pidasime tähtsaks laste
aktiivsust ja uute kogemuste
saamist. Jälgisime huviga kõi

ki loodusteema kajastusi. Meie
lapsed üllatasid meeldivalt
oma valmisolekuga esineda
suure massi ees ja nende tants
tuli suurepäraselt välja. Esine
misjulgust tuleb harjutada ja
kõige parem on seda teha uute
kogemuste teel. Festival oli
selleks hea koht.
Täname kõiki lapsevane
maid, kes meid oma kohalole
ku ja kaasaelamisega toetasid,
ning ka lapsi, kes oma tantsuga
rõõmu pakkusid.

Anne Haagen
Pargi lasteaia tegevjuht
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Tulge „Trepikoja” uue
muusikaalbumi esitlusele

Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 30.03.2009

Laupäeval, 18 aprillil kell 19
esitleb ansambel Trepikoda
Viimsi koolis oma teist albumit „Ta tuleb pea”.
Kristlik noorteansambel Trepi
koda tegutseb 2002. aasta ok
toobrist. Bänd koosneb viiest
liikmest: Mirjam Pihlak (vo
kaal, akustiline kitarr), Helen
Saar (klahvpillid, vokaal, flööt),
Margus Saar (elektrikitarr, akus
tiline kitarr), Lauri Pihlak (bass)
ja Madis Kivisild (trummid).
Bänd on astunud üles eri
nevates Eestimaa linnades ja
2005. aastal Suurbritannias.
Oma muusikat hakkas kol
lektiiv viljelema 2006. aastal.
Esimene album „Aeg” ilmus
2007. aasta juunis ning pälvis
Eesti gospelmuusika auhinna
galal 2007. aasta plaadi tiitli.
Bändi eesmärk on jagada
sõnumit eluväärtustest, mis
on püsivad ja annavad lootuse

Tere tulemast!

Ansambel Trepikoda.
neile, kes tunnevad, et omal
jõul ei jaksa. Kui majandus on
kriisis ja materiaalne ühiskond
kõigub, on midagi jäädavat,
mis annab lootuse igaühele.

Trepikoda kutsub kõiki CDplaadi „Ta tuleb pea” presentat
sioonile. Koos Trepikojaga as
tub üles draamagrupp OnDrat.
Sissepääs üritusele on tasuta!

Lisainfot võib leida aadressil
www.trepikodamusic.ee.

Mirjam Pihlak

Viimsi rahvamuusikud valmistuvad
suviseks üldlaulupeoks
Viimsi huvikeskuse kolme
ansambli (Pirita, Merimemme ja Noortekapelli) rahvamuusikud koondusid aasta
alguses, et õppida selgeks
2.–5. juulil toimuva üldlaulupeo „ÜhesHingamine” ajal
Raekoja platsis toimuva pillipeo repertuaar.
Pillipeole saamiseks tuli lä
bida konkurss. Tallinna, Harjuja Raplamaa rahvamuusikakol
lektiivid kogunesid 2. märtsil
Tallinna tehnikaülikooli au
lasse, et näidata, kas peopalad
selged ja kuidas peast mängi

tav kohustuslik pala „Hiidlase
lugu” kollektiividel kõlab.
Pärast konkurssi vaatasime
läbi kogu pillipeo koondorkestri
te repertuaari, et täpsustada, kui
das lood peol kõlama peavad.
Meie juhendajad Aare Peh
ka, August Sarrap ja Kalle Erm
on viimsilaste koondorkestri
hästi ette valmistanud, meie
„Hiidlase lugu” kõlas hästi ja
muusikutel oli nauditav musit
seerida. Loodame, et läbisime
konkursi tiheda sõela ja saame
Pillipeol esineda.
Viimsi rahvamuusikutel on
kevadel kiire harjutamisaeg,

Viimsi huvikeskuse rahvamuusikud esimeses
piirkondlikus eelproovis.
et suvel koondorkestris mõ
nuga musitseerida ja pillipeo
külalistele meeldejääv kontsert
anda. Viimsilased, kohtumise

ni 2. juulil pillipeol Raekoja
platsil.

Anne Vahemäe
Viimsi koondorkestri akordkandlemängija

Diletantide silmapildid
Kolmele neiule, kes maailma kõige meelsamini läbi
fotokaamera
objektiivide
kaevad, on antud võimalus
oma piltideks saanud mõtteid ümbritsevatega jagada.
Tänu Viimsi noortekeskusele
on ellu viidud nende esmane fotonäitus.
Pildid on viimseni autorite-näo
lised ning kajastavad viimaste
maailmavaateid, ellusuhtumist,
arusaama ilust.
Väljapanek peaks korda
minema igale külastajale: noo
rest east hoolimata on kolme
diletandi töödesse peidetud
ühiskonnakriitikat ja selle va
lupunkte, teravmeelsust, hu
moorikust, irooniat, värvidega
armatsemist ja puhast ilu.

Kes nad on?
Johanna Eenma: Pildistami
seni jõudsin vast kaheksandas
klassis, kui sõbrannad oma
esimesed digikaamerad said.
Seejärel hakkasin katsetama
zeniidiga. Mustvalge foto oli
siis teemas ja sai isegi Nõm
me fotoringis käidud. Praegu

on mul värvilise digi periood.
Enamasti inimesed, näod ja
moepoolne jant. Mänguline
ja pisut müstiline – vähemalt
sinnapoole püüan oma foto
dega suunduda. Nähtamatut
püüda ja nähtavat kaotada.
Värvida! Värvida! Värvida!
Carmen Kaarus: Aitäh, et
olete nii heatahtlikud ja siirad
inimesed ning aitäh, et meil on
tore siin planeedil Maa koos
eksisteerida. Rõõm ja sära ei

 Katrin ja Priit Valknal
sündis 21. veebruaril
tütar Katarina.
 Reelika ja Ivo Lassil
sündis 22. veebruaril
tütar Carola.
 Daryna ja Vadim
Bondarenkol sündis
23. veebruaril poeg
Vladimir.
 Reet ja Ain Laidojal
sündis 24. veebruaril
poeg Laurits.
 Kai Kiiveril ja Mikk
Rauertil sündis 25.
veebruaril poeg Stig
Petteri.
 Agne Tõnismal ja Ergo
Leesil sündis 28. veebruaril poeg Enrico.
 Daisy Toimil ja Jürgen
Klammeril sündis 28.
veebruaril tütar Kaisa.
 Annely Rennitil ja
Kaupo Grantil sündis
3. märtsil poeg Geron
Alexander.
 Moonika Sibulal ja
Heindo Kunderil sündis
4. märtsil tütar Carmen.
 Riina Vabritil ja Ken
Raudlal sündis 5. märtsil poeg Robin.
 Moonika Zujeval ja
Ahto Linholmil sündis
5. märtsil tütar Lisette.
 Merle Annusveril ja
Andres Oopkaubal
sündis 7. märtsil poeg
Andreas.
 Ingrid ja Andrus Rõi-



























gasel sündis 8. märtsil
poeg Karl.
Helen Laasmal ja Marek
Hergaugul sündis 8.
märtsil poeg Sander.
Merje ja Aivar Vessmannil sündis 9. märtsil tütar
Kirke.
Jaanika Metssalul ja Heiki
Silmal sündis 10. märtsil
poeg Jaron.
Kadre Väärmannil ja Arvo
Kaljumäel sündis 11.
märtsil tütar Marii.
Kerly Sullakatkol ja Rasmus Rannikul sündis 11.
märtsil poeg Kristo.
Kristi Aldil ja Marko Lavingul sündis 12. märtsil
poeg Markus.
Katrin Heinal ja Jüri
Ivaskil sündis 13. märtsil
tütar Ketrin.
Helena Kullil ja Kert
Evertil sündis 16. märtsil
poeg Tristian.
Keit Reintamil ja Alo
Saksal sündis 17. märtsil
poeg Joonas Ata.
Kädi ja Meelis Jakobsonil
sündis 20. märtsil tütar
Elenora.
Birgit Mägil ja Aivar
Põldal sündis 21. märtsil
poeg Richard.
Lea Rautsil ja Sven Mällol
sündis 22. märtsil tütar
Hanna Loore.
Kaili Ruudnal ja Kristo
Altmäel sündis 27. märtsil poeg Richard.

Juubilarid APRILLIS 2009
kao kunagi teiesuguste inimes
te ümbert ära. Päikest!
Natalie Mets: Ma ei ole
kindel, kas fotograafia on see,
mille juurde ma ka kümne
aasta pärast jäänud olen, kuid
praegu sobime päris kenasti.
Mind inspireerib ühiskond, va
lupunktid, inimesed, ning minu
jaoks kõige mugavam loome
viis mõtete väljendamiseks on
fotograafia.

Palju õnne!
Näitus on avatud Viimsi
kultuurikeskuses aprilli lõpuni.
Edasi saab see endale rändnäi
tuse kuju ning saadetakse pea
linna tuuritama.

Viimsi õpilasmalev 2009
Viimsi õpilasmaleva I vahetus toimub 8.–30. juulil ja II vahetus 6.–24. juulil. Kumbagi vahetusse võtame 40 noort.
Töö on põhiliselt heakorratöö ja toimub Viimsi valla piires. Töötasu suurus on 28 krooni tund.
Töö kestus on 4 tundi päevas, kl 9–13. Malevas võivad osaleda noored vanuses 13–18 aastat.
Tööd juhivad rühmajuhid.
Registreerimine mõlemasse vahetusse toimub 13.–30. aprillil esmaspäeviti kl 14.00–17.30 ja
neljapäeviti kl 9–12 ja 14–17 Viimsi vallavalitsuses, Nelgi tee 1, I korrusel toas nr 129.
Registreerimisel antakse noorele lapsevanema nõusoleku blankett, mis tuleb tuua täidetult ja
allkirjastatult tagasi lepingu sõlmimise ajaks.
Töölepinguid sõlmime 4.–15. mail eespool nimetatud aegadel ja kohas.

Kommunaal- ja heakorraamet

Agnes Allam

95

Liidia Reispuk

Amalie Käär

94

Teofil-Peep Teder 75

Linda Kurina

92

Hugo Meos

75

Alida Reinvald

91

Rosalinda Brik

70

Vilma Laur

85

Milvi Jaanov

70

Evald Nurk

85

Reet Orasmäe

70

Vello Vahur

85

Matti Koppen

70

Jaanus Jürisaar

85

Ella Vaikmaa

85

Anne Põld

70

Dimitri Seisler

85

Enn Lind

70

Aleksandra
Setkina

Jaak Veisserik

70

80

Lembit Laal

70

Herbert
Pinnonen

80

Aado Vahtra

70

Endel Pool

70

Laine Tamm

80

Lidia Popova

70

Kuno Orgmets

80

Aimi Suurtee

70

Gennadi
Vinogradov

70

Harri Kallaspoolik 80
Helje Sõber

80

75
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Viimsi valla kultuurikalender
3.–26. aprill
kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas”
Avatud K–L 11–17, giid tel 621
7410
Kindral Laidoneri muuseumis

4. aprillil kell 21
Bänd PS Troika
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317, 623 8696
info@jussikas.ee; www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas

9. aprill kell 16
Meisterdamine (pühadeteemaline)
Viimsi noortekeskuses

kuni 11. aprill
Mälestusnäitus „Lennart Meri
80”
Näitus avatud E–L kl 12–17
Rannarahva muuseumis, sissepääs muuseumisse tasuta

5. aprill kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

9. aprill kell 18–21
Jänkudisko noortele vanuses
7–18 aastat
Osavõtu tasu 20 krooni
Viimsi noortekeskuses

5. aprill kell 13
Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

9. aprill kell 18
Suure neljapäeva jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kuni 26. aprill
Lea Tomsoni isikunäitus „Don’t
disrespect my la-la-llla”
Näitus avatud E–L kl 12–17
Kunstnikuga kohtumine 7.
aprillil kell 16
Galeriis ArkRoyal Rannarahva
muuseumis
Fotonäitus „Rannarahva pildialbum enne 1940”
Näitus avatud E–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Muinasajas
piki rannajoont”
Näitus avatud E–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Nublu lastehoiu lastetööde
näitus
Viimsi huvikeskuse fuajees
Näitus „Looma- ja linnupildid”
Kujundas Maret Klaamas
Prangli rahvamajas
kuni 12. aprill
Näitus „Eksliibris”, graafik
Illimar Paul
Viimsi kooli raamatukogus
kuni 13. aprill
Raamatunäitus „Naljaraamat
naljakuul”
Viimsi raamatukogus
kuni 25. aprill
Hinge Jürgensoni maalide
näitus
Viimsi päevakeskuses
kuni aprillikuu lõpuni
Viimsi noortekeskuse kolme
noore neiu fotonäitus
Viimsi huvikeskuse fuajees
3. aprill kell 11.30
Harjumaa õpetajate konverents 2009
„Õpetaja kui motivatsioonikeskkonna looja kooli
kultuuris”
Viimsi keskkoolis
3. aprill kell 16.30
Muinasjutuline muusikal „Winnifred ja hernetera” (reserveeritud)
kell 19
Muinasjutuline muusikal „Winnifred ja hernetera”
Komose näitetrupi esituses
Pilet 60 krooni
Viimsi huvikeskuses
3. aprill kell 18
Saiaküpsetamise õpituba
Osalustasu 300 krooni
Info ja broneerimine: 601
1717; www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8,
Viimsi)
4. aprill kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi koduloolaste ringi XXIX seminar
Teema: viimase kolme aasta
koduloolaste tegevus Viimsis
Rannarahva muuseumis

kell 15
Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
5. aprill kell 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
6. aprill kell 17
Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses
6.–30. aprill
Maalehe raamatute näitus
Prangli raamatukogus

9. aprill kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

9. aprill kell 21
Suure neljapäeva jumalateenistus leivamurdmisega
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
9. aprill kell 21
Bänd Finder Rockers
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317, 623 8696
info@jussikas.ee; www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas
10. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. aprill kell 14–20
Lauamängude päev
Viimsi noortekeskuses

10. aprill kell 13
Suure reede liturgiline jumalateenistus
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

7. aprillil kell 16
Kohtumine kunstniku Lea
Tomsoniga
Galeriis ArkRoyal Rannarahva
muuseumis

10. aprill kell 14.30
Suure reede jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

7. aprill kell 18
Mahekosmeetika valmistamise
õpituba
Osalustasu 500 krooni
Info ja broneerimine: 601
1717; www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8,
Viimsi)

10. aprill kell 16.30
Muinasjutuline muusikal „Winnifred ja hernetera” (reserveeritud)
kell 19
Muinasjutuline muusikal „Winnifred ja hernetera”
Komose näitetrupi esituses.
Pilet 60 krooni.
Viimsi huvikeskuses

7. aprill kell 19–21
Kunstikursus täiskasvanutele
„Siidimaal”
Info ja reg: kristiina@krissukasitootuba.com; tel 5561 5413
Kursuste maksumus 800
krooni (31.03; 07.04; 14.04 ja
28.04)
Viimsi huvikeskuses, MTÜ
Viimsi Huvikeskus
8. aprill kell 12
Näituse „Tootemid ja sodiaagimärgid” avamine
Kohtumine kunstniku-luuletaja
Silvia Kellega
Randvere päevakeskuses
8. aprill kell 19
Koguduse kool. Kaminasaalis
„Kutsutud armastusele”
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
8. aprill kell 20
Salongiõhtu – külas on Tõnis
Mägi
Piletid 200 krooni. Info tel 527
3049.
Viimsi Antiigi- ja Vanavaragaleriis, Mõisa tee 2

12. aprill kell 6
Päikesetõusu jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse vastas
mere ääres
kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Avo Valk, BGEA Eesti
direktor
Viimsi vabakoguduse kirikus
12. aprill kell 11
I ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
I ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
12. aprill kell 14.30
I ülestõusmispüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

12. aprill kell 15
Kontsert: üle-eestiline neidudekoor Leelo
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13.–28. aprill
„Kes aias, kes aias…” – valik
aianduskirjandust
Viimsi raamatukogus
14. aprill kell 18
Aroomterapeudi õpituba
Osalustasu 500 krooni
Info ja broneerimine: 601
1717, www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8,
Viimsi)
14. aprill kell 19–21
Kunstikursus täiskasvanutele
„Siidimaal”
Info ja reg: kristiina@krissukasitootuba.com; tel 5561 5413
Kursuste maksumus 800
krooni (31.03; 07.04; 14.04 ja
28.04)
Viimsi huvikeskuses
15. aprill kell 20
Teatriõhtu: etendus „Kõrts”
Autor: A. Kivirähk
Osades: Raivo E. Tamm, Ott
Sepp, Merle Jääger
Pilet 250 krooni.
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317, 623 8696
info@jussikas.ee; www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas
16. aprill kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskeses
16. aprill kell 18
Armulauaga palvus ja Piiblitund
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
16. aprill kell 18
Saiaküpsetamise õpituba
Osalustasu 300 krooni
Info ja broneerimine: 601
1717; www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8,
Viimsi)
17. aprill kell 19
Muinasjutuline muusikal „Winnifred ja hernetera”
Komose näitetrupi esituses.
Pilet 60 krooni.
Viimsi huvikeskuses
17. aprill kell 19 Lasteöö
7–9aastastele Randvere noortekeskuses
Info ja reg: tel 606 4034 või
kadi@huvikeskus.ee
18. aprill kell 9
Viimsi lahtised karikavõistlused saalihokis
Korraldaja: Viimsi noortevolikogu
Viimsi spordihallis / Viimsi
kooli spordikompleksis
18. aprill kell 21
Laulab Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Info ja broneerimine: tel 5554
2588, 601 0317, 623 8696
info@jussikas.ee; www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas
19. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

19. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus
19. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
19. aprill kell 16
Randvere päevakeskuse kontsert
„Teeme nalja naljakuul!”
Esineb ansambel Johhaidii
Suupillimängijad ja näitlejad
Feliks Kark ja Elmar Trink
Pilet 25 krooni
Randvere noortekeskuse saalis
20. aprill kell 17 Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses
23. aprill kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
23. aprill kell 18
Armulauaga palvus ja Piiblitund
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. aprill
Raamatu ja roosi päev
Viimsi raamatukogus
23. aprill kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõigile noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
23. aprill kell 18
Kokakursus „Ehe Eesti toit”
Osalustasu 300 krooni
Info ja broneerimine: 601 1717,
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8,
Viimsi)
24. aprill kell 18
Armumassaaži õpituba
Osalustasu 400 krooni
Info ja broneerimine: 601 1717,
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8,
Viimsi)
24. aprill kell 20
Vallarahva tervisetund „Kogu
perega ujuma!”

Eelreg: tel 609 0980, Tiia Tamm
Viimsi SPA ujulas
25. aprill kell 10
Viimsi valla meistrivõistlused
lauatennises
Viimsi spordihallis
24. aprill kell 15
Koor Meriko ja Tõnu Aav kavaga
„Rätsep Õhk…”
Viimsi päevakeskuses
25. aprill kell 12
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse kevadine suurkogu (aruande koosolek)
Kontserdi annab (uus kava)
Voldemar Kuslap
Nelgi tee 1
25. aprill kell 15
Kontsertsari „ReVisioon III”
Tasuta
Viimsi keskkoolis
25. aprill kell 18
Rahvatantsurühma „Valla-alune”
20. juubelikontsert
Viimsi huvikeskuses
26. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Koit Lääts
Viimsi vabakoguduse kirikus
26. aprill kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Rõõmustuudiost saab loomis- ja kinkimisrõõmu
Laupäeval, 28. märtsil avati Viimsis Kaluri tee 5 uus
kunstistuudio.
Keraamik Heli Rõõm, kes ise
on viimsilane, ütleb, et Soomes
on inimestel pea igas külas
võimalik tegelda loominguga.
Selleks on olemas nii ruume
kui ka juhendajaid, inimesel ei
pea olema kunstiharidust. Meie
oleme omaloomingu suhtes
pelglikumad, arvame enamas
ti, et kui pole õppinud looma,
ega siis oska.
Heli Rõõm kummutab selle
oma ettevõtmisega. Laupäeval,
28. märtsil avas ta Viimsis,
Kaluri tee 5 II korrusel Rõõ
mustuudio. Siia võib tulla üksi,

perega, sõpradega või oma
külalistega. Võib tulla lihtsalt
uudistama või ilusat keraami
kat ostma. Aga mis veel parem
ja huvitavam – siin on võima
lus end teostada, kingitusi val
mistada või isegi sünnipäeva
pidu pidada, mille juurde kuu
lub ka oma kätega ilu loomine.
„Omatehtud ese toob inimestel
rõõmu silmadesse,” kinnitab
kunstistuudio perenaine.
Seni on Heli Rõõm jaga
nud stuudioruume vanalinnas
Meistrite hoovis mitme kollee
giga. Viimsis on avarust ja val
gust, siia mahub korraga kuni
paarkümmend inimest laua
taha savi mätsima. Siinsamas
on ahi ja siin saavad kõik ese
med ka glasuuri peale.

Heli Rõõm valmistab siin
oma loomingut – ning sedagi
võib hommikupoolikuti vaata
ma tulla – ja juhendab huvilisi,
kes ise teha tahavad.
Sellisel loomisel pole piiran
guid. Heli Rõõmu juhendami
sel on savi mätsinud väikesed
lapsed ja väärikas eas härrad
ja prouad. „Kui inimene kor
ra on proovinud, siis ta jääbki
savi juurde kinni,” lausub Heli
Rõõm ja lisab, et meestele
meeldib väga savi ning mehed
on väga ilusaid asju teinud.
Kolme-nelja tunniga saab
igaüks oma eseme valmis, siis
jääb see nädalaks kuivama
ning seejärel läheb ahju ja siis
glasuurimisele. „Võimalusi on
lõputult,” ütleb Heli Rõõm ja

näitab, kuidas on tehtud pit
simustriga kaunistatud kruus,
kuidas vahtralehe või isegi foto
saab savisse jäädvustada.
Hele savi, mis siin stuudios
kasutusel, on täpsemalt savi ja
portselani segu, mis tuleb Sak
samaalt. Osa materjali, näiteks
glasuurid, on ostetud Soomest.
Heli Rõõmul on plaane pal
ju ja mitte ainult keraamikaga
seotud. Siinsamas saaks edas
pidi ka klaasi- ja portselani
maali õppida ning viltimist,
mis on viimasel ajal populaar
seks saanud ning mille võima
lused tunduvad ammendama
tud. Aga kõigepealt on algust
tehtud keraamikaga ja Heli
Rõõm ütleb: „Tulge, vaadake,
proovige kätt. Selline tutvumi

Rõõmustuudio avas pidulikult uksed laupäeval, 28. märtsil.
Vasakul stuudio juhataja kunstnik-keraamik Heli Rõõm.
ne on inimesele nagu kingitus.

Annika Poldre

Kui talle meeldib, küllap ta siis
uuesti tuleb.”

Rahvatantsurühm
Valla-alune peab juubelit
Rahvatantsurühma Valla-alune ajalugu on 20 aastat pikk.
Rühm tegutseb 1989. aastast
ja kuni 1992. aastani tantsiti S. M. Kirov näidiskalurikolhoosi kultuuriosakonna
rahvatantsurühmana.
Aastatel 1992–1994 kuuluti
ASi Esmar kultuuriklubi Onion
ridadesse. 1994. aastal pärast
kultuuriklubi Onion likvidee
rimist sai rahvatantsurühma
koduorganisatsiooniks munit
sipaalettevõte Viimsi Rahva
maja, mille õigusjärglane on
1997. aastast MTÜ Viimsi Hu
vikeskus.
Veel aasta tagasi kuulus rah
vatantsurühma Valla-alune 20
tantsijat. Kuid rahvatants ko
gub järjest suuremat populaar
sust ning sügisest 2008 on rüh
mas 28 aktiivset ja elurõõmsat
tantsijat.
Rühma tantsijad on väga
erinevate elukutsete esindajad:
kokad, kondiitrid, juuksurid,
õpetajad, insenerid, autojuhid,

ülikooli õppejõud, infotehno
loogia alal töötajad, raamatu
pidajad, müüjad jne.
Tantsijate vanus jääb 25–
60. eluaasta vahele. Rõõmsalt
vihutakse trenni teha kaks
korda nädalas kaks tundi jär
jepanu. See on hea vaimu vir
gutus pärast pingelist tööpäeva
ning samas ka mõnus füüsiline
koormus.
Repertuaari kuuluvad eesti
folkloorsed rahvatantsud ning
Eesti autorite tantsud. Rühm
esitab ka oma juhendaja Eevi
Kilingu loomingut.
Valla-alune on silmailu pak
kunud oma kaasahaaravate
folkprogrammidega erinevatel
rahvamuusika- ja folklooriüri
tustel Rocca al Mare ja Viimsi
vabaõhumuuseumis, laatadel
ja messidel, Tallinna vanalin
napäevadel, Esto päevadel.
Edukalt on esinetud võistu
tantsimistel, üldtantsupidudel,
Harjumaa laulu- ja tantsupi
dudel, külakosti on viidud ja
Eesti tantsu õpetatud Tampere
Eesti Klubis, folkloorifestiva

lidel Lätis, Soomes, Rootsis,
Kreekas ja Portugalis.
Eelmise aasta juulikuus osa
leti Rootsis toimunud Åsele
folkloorifestivalil. Festivalile
kutsuja ja võõrustaja oli meie
ammune sõprusrühm, rahva
tantsuansambel
Åselebygd
ens Folkdanslag. Åseles on
ka varem käidud – 1996. ja
1998. aastal.
Peale eestlaste osalesid fes
tivalil torupilliansambel The
Vale of Atholl Pipe Band Šoti
maalt, puhkpilliorkester Spiel
mannzug der Sportvereinigung
Jahn Forchheim Saksamaalt,
rahvatantsurühmad
Kiepsu
Soomest, Irgoli kommuunist
Sardiiniast ja Våmhus KeskRootsist.
25. aprillil kell 18 ootame
oma juubelikontserdile Viimsi
huvikeskusesse neid, kellele
eesti rahvatants ja -muusika on
südamelähedased. Sissepääs
on tasuta.

Laupäeval, 25. aprillil kell 18
Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1

rahvatantsurühma
VALLA-ALUNE
20. juubelisünnipäeva KONTSERT
Kaastegev: Viimsi huvikeskuse noortekapell
Kontsert on tasuta!

Ita-Riina Pedanik
MTÜ Viimsi Huvikeskus

Erivajadustega laste laager kevadisel koolivaheajal
Juba teist korda korraldas
Viimsi invaühing koos Viimsi
valla sotsiaalametiga erivajadustega lastele koolivaheajalaagri. Ruume selleks lubas lahkesti kasutada Viimsi
päevakeskus.
Seekordses laagris osales seitse
last vanuses 9–11, kuus poissi
ja üks tüdrukutirts. Lapsed olid
üksteisega juba ammused tutta
vad ja kohanemine võttis vähe
aega. Juba esimesel päeval
küpsetasime koos õunakooki,
mille võtsime kaasa külakos
tiks Pirita sotsiaalkeskusesse,
kuhu oli meid kutsunud sealne
lastelaager arvutimängu Wii
turniirile. Pidasime maha ta
savägise võistluse. Saime kätt
proovida tennises ja boolingus,
seda muidugi arvuti vahendu
sel.
Teisipäeval käisime Pirital
uisutamas. Terve uisuplats juh
tus sel hommikupoolikul meie

Laagripäevadesse mahtusid ka laua- ja mälumängud
ning pusled.
päralt olema ning vaatamata
vesisele ilmale, tugevale lört
si- ja lumesajule, saime uisuta
misega kenasti hakkama. Mõni
poiss, kellel uisud alles esimest
korda all, alustas jääl tugiraa
miga liikudes, tunni lõppedes
ta seda enam ei vajanudki.

Päevakeskusesse tagasi jõudes
olime kõik läbimärjad ja väsi
nud, aga põsed olid punased ja
silmad särasid.
Kolmapäeval käisime Viim
si kultuurikeskuses Ita-Riina
Pedaniku juures muusikatun
nis. Kuulasime erinevaid pille,

saime neid käega katsudagi.
Laulsime kevade tuleku puhul
„Juba linnukesed…”, millega
sai eriti kenasti hakkama Jo
hann. Lastele meeldis musit
seerimine väga, Ita-Riina lubas
teinekordki meid helidemaail
ma viia.
Neljapäeval
külastasime
loodusloo muuseumi, kus loo
duse saladusi tutvustas väga
tore pedagoog. Eriti tore oli
tunnetustuba, kus sai kontrol
lida ennast kompimise, haist
mise ja kuulmise teel. Arvuti
mäng näitas, kui hästi tunneme
Eestimaa loodust, linde ja loo
mi, kas teeme vahet sinilillel ja
rukkilillel, räimel ja ahvenal.
Tegime küll!
Reedel käisime Pirital pä
ris boolingut mängimas. Algul
olime valjust muusikast ja pal
lide kõminast veidi ehmunud,
aga toibusime ruttu, sest seal
ne vaade vahusele merele pani
ärevuse taanduma. Võistlus oli
väga tasavägine, kuigi kõigile

osalejatele tundus, et rada on
kiivas, sest pall jooksis alatihti
renni.
Õhtul maiustasime omateh
tud küpsisekoogiga, millega tä
histasime kevade saabumist ja
laagri lõpetamist. Meie päeva
desse mahtus veel lauatennis,
mitmesugused laua- ja mälu
mängud, pusled, joonistamised
ja loomulikult ka kelgutamine
Laidoneri mäel.
Erilised tänud meie laste
poolt kokatädidele, kes meid

kolm korda päevas maitsva
söögiga kostitasid, pansionaat
Rannapere juhatajale, Viimsi
päevakeskuse juhatajannale ja
pensionäridele, kes meie laagri
edukaks toimimiseks mõnestki
oma ettevõtmisest loobusid.
Samuti suured tänud kasvata
ja Pillele ja Kajale. Järgmine
laager on meil plaanis suvisel
koolivaheajal 8.–30. juunil
2009.

MTÜ Viimsi Invaühing

Viimsi pensionäride ühendus ja Kristina Kams
Koduõendus korraldavad koolituse „Eakate hooldusabi”. Loenguid ja praktikume juhivad tunnustatud meditsiinitöötajad.
Koolituse lõppedes saab osavõtnu tunnistuse, mis
annab õiguse osutada hooldusabiteenust eakatele
kodudes.
Palume huvilistel registreerida: tel 511 4528 Viiu
Nurmela, tel 527 7437 Kristina Kams.
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Sport
Palju õnne, Eha!
Itaaliast, Anconas toimunud
Euroopa talvistelt veteranide
meistrivõistlustelt kergejõusti
ku alalt naasnud Eha Rünnelil
on oma õpilastele ette näidata
kuldne meistrimedal kettahei
tes. Kuni 45aastaste vanuserüh
mas oli osalejaid kaheksa, Eha
võidutulemuseks sai 46.44, hõ
bemedalit väärt näitaja jäi pea
aegu 9 m tahapoole.

Tulemusi Harjumaa
meistrivõistlustelt
7. märtsil peeti Jüri gümnaasiu
mis Harjumaa D-vanuseklassi
poiste meistrivõistlused saalijalgpallis. Kaheksast osalenud
võistkonnast tuli võitjaks FC
Joker, teise koha saavutas jalg
palliklubi Loo ja kolmandaks
platseerusid Aleks Taurafeld

Spordiüritustest tulemas
ti hoolealused Viimsi Noorte
jalgpalliklubist: Jan Mururand,
Henri Puhm, Karl Akkel, Kas
par Alumaa, Kaspar Nõu, Siim
Saarend, German Berg, Romet
Niitav, Renat Sander ja Arlo
Talmar.
12. märtsil peeti Tallinna
spordihallis Harjumaa koo
lidevahelised
meistrivõist
lused
sisekergejõustikus.
Osalejaid oli maakonna 13
keskkoolist/gümnaasiumist ja
13 põhikoolist. Kuna Püünsi
põhikool ei osalenud, saab esi
le tõsta vaid tublimaid tegijaid
Viimsi keskkoolist. Kuni 5. kl
tüdrukutest tuli 300 m jook
sus ajaga 52.02 võitjaks Pia
Pajus. 6.–7. kl arvestuses sai
kolmanda koha Triin Trempti
kõrgushüppes ületatud 1.35
eest ja Kaila Zayas, kes tõu
kas 3 kg kuuli 9.23. Nele Õn
nis tõukas 10.–12. kl õpilaste

arvestuses 4 kg kuuli 8.53 ja
pälvis kolmanda koha. Sama
vanuseklassi arvestuses tuli
meie noormeestel kaks korda
autasustamisele minna: Risto
Palm tõukas 6 kg kuuli 12.12
ja pälvis esikoha, 60 m jook
sus saavutas Roland Jaamu
teise koha ajaga 7,53. Kokku
kogus Viimsi keskkool nen
delt võistlustelt 1534 punkti
ja saavutas seitsmenda koha.
Võitjaks tuli 1677 punktiga
Kuusalu keskkool. Põhikooli
dest oli parim Ruila.
Tallinnas Kristiine spor
dihoones selgusid maakonna
meistrid lauatennises. Viim
sist oli kohal kümme mängi
jat. Meie ainus osalenud naine
Helgi Sard jäi küll veteranide
üksikmängus
esikolmikust
välja, kuid tõi paarismängus
koos Maardu naise Tatajana
Lissovenkoga ära pronksme

4. aprill 10.00
Harjumaa meistrivõistlused UJUMISES
Keila
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

18. aprill
Viimsi karikavõistlused SAALIHOKIS
Viimsi spordihall / Viimsi kool
Korraldaja: Viimsi noortevolikogu

13.–17. aprill
Harjumaa koolidevahelised
Kehra
meistrivõistlused „Osavaim korvpallur“, poisid
ja tüdrukud kuni 5. kl ja tüdrukud 6.–7. kl
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

18.–19. aprill
Eesti valdade XVII suvemängude
eelturniirid VÕRKPALLIS
Korraldaja: Eestimaa spordiliit Jõud

dali. Osavõtjate vähesusest
tingituna mängisid naisvete
ranid vaid ühes vanuseklassis,
nii tuligi võitjaks Saue naine
Mari-Epp Kuusmaa, kes Hel
gist 29 aastat noorem. Kuna
absoluutklassis lubati kaasa
mängida ka veteranide klas
si jõudnutel, siis kasutasid
seda võimalust mitmed meie
mehed-seeniorid. Põhiklassi
võit läks Aleksei Nikonorovi
le Maardust, kolmanda koha

saavutas aga meie koondise
esinumber Allan Kottise. Oma
vanusejärgses,
veteranide
I võistlusklassis, tuli talle ük
sikmängus Peeter Vaikla (Har
ku) järel teine koht ja tulemata
ei jäänud ka kuldmedal – mees
te paarismängus koos Peeter
Vaiklaga. Viimsilaste osas oli
kõige osavõturohkem mees
veteranide III vanuseklass ehk
1949. aastal ja varem sündi
nud mängijad. Siin tuli võit

jaks Johannes Kant, kes ka ab
soluutarvestuses võisteldes sai
veel üksikmängus seitsmenda
koha ja paarismängus oma
poja Kristjan Kandiga viienda
koha. Kolmanda koha vetera
nide vanemas grupis saavutas
kauaaegne Viimsi koondislane
Toomas Pakane.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator

Valla meistrivõistlused ujumises
Laste
auhinnavõistlustele
SPA Viimsi Tervises (millest juttu järgmises lehes)
järgnesid kohe Viimsi valla
meistrivõistlused ujumises.
Lisaks meistrivõistluste meda
litele sai auhinnalaud täiendust
ka Viimsi valla 90. aastapäeva
temaatikaga kaunistatud T-sär
kidega, mida jagati parimatele.
Kuni 13aastastest tüdruku
test oli igas selle vanuseklassi
ujumisviisis parim Grete Lib
likmann Viimsi Tervise klu
bist, ujudes 50 m vabalt 34.70,
rinnuli 44.26, liblikat 46.42,
selili 46.42 ja 100 m komplek
si 1.31,93.
Hõbemedalid said Trii
nu Arjus TOPi ujumisklubist
(50 m vabalt 35.86, rinnuli
44.32), Celine Tippo Viimsi
Veeklubist (50 m selili 48.95)
ja Inger Põder Viimsi Tervisest
(100 m kompleksi).
Pronksmedali sai Inger 50 m
vabaltujumises (aeg 41.33) ja
rinnuliujumises (aeg 51.96).
50 m seliliujumises sai pronks
medali Johanna Maria Prins
Viimsi Veeklubist ajaga 50.37.
Kuni 13aastastest poistest
läks igas ujumisviisis esikoht
Mikk Laanesele Viimsi Ter
vise klubist, võiduaegadeks
50 m vabalt 27.84, 50 m rinnuli
35.60, 50 m liblikat 32.34, 50 m
selili 32,83 ja 100 m komplek

si 1.10,27. Tema klubikaaslane
Kert Kevin Lissmann saavu
tas hõbemedali vabaltujumi
ses (33.70), seliliujumises
(39.01) ja 100 m kompleksis
(1.34,26).
50 m rinnuliujumises sai hõ
bemedali Arthur Kooser (Viim
si Tervis) ajaga 44,06, lisaks
pronksmedalid vabalt (34.00)
ja seliliujumises (40.72).
Ainsa Viimsi Veeklubi esin
dajana segas Viimsi Tervise
medalisadu Armin Egert Lelle,
võites 50 m liblikujumises hõ
beda ajaga 46.43. Pronksme
dali saavutas Kristjan Narusk
rinnuliujumises ajaga 44.98.
Kuni 17aastaste arvestuses
noppisid samuti kõik meda
lid Viimsi Tervise neiud, sest
tugevad konkurendid TOPi
ujumisklubist viibisid samal
ajal treeninglaagris. Kolme
kuldmedaliga läks koju Irma
Põder, ujudes 100 m vabalt
1.19,12, selili 1.24,89 ja komp
leksi 1.27,89. Danielle Luks
võitis 100 m rinnuliujumise
(1.37,20), teine oli ta 50 m lib
likas (44,84), 100 m komplek
sis (1.33,83) ja kolmas 100 m
vabaujumises (1.27,58). Õde
Liselle Luks sai esikoha 50 m
liblikujumises (44,67), teise
koha 100 m vabalt-, (1.24,84),
selili- (1.33,68) ja kolmanda
koha 100 m kompleksujumises
(1.35,81).

Noormeeste klassis jagasid
kohti ka Viimsi Veeklubi uju
jad. Martin Laid võitis 100 m
vabalt- 55.82, selili- 1.04,95
ja kompleksujumise 1.04,39.
Konkurent Viimsi Tervisest
Sander Parts võitis 100 m rin
nuli (1.16,46) ja 50 m liblikat
(28.66), teise koha saavutas
vabaujumises (56.02) ja komp
leksis (1.06,01).
Teise koha 100 m rinnuliuju
mises saavutas Lauri Visnapuu
(Viimsi Tervis) ajaga 1.28,05.
Markus Kadastu samast klu
bist sai hõbemedali 50 m lib
likujumises (30,30) ja 100 m
selili (1.17,31), kolmandad
kohad 100 m vabalt (1.05,48)
ja kompleksi (1.17,31). Ro
land Engel Viimsi Tervisest sai
kolmanda koha 100 m rinnu
li- (1.32,63) ja seliliujumises
(1.22,55).
Naiste põhiklassis oli osa
võtjaid vaid neli. Kinne Tõn
nison (Viimsi Veeklubi) võitis
100 m vabalt- (1.07,46), rinnu
li- (1.25,60) ja oli teine selili
ujumises (1.17,10). Liina Laul
Viimsi Veeklubist võitis 50 m
liblikujumise ajaga 31,42 ja sai
teise kuldmedali 100 m komp
leksujumises ajaga 1.12,54.
Kaja Masing (Viimsi Ter
vis) võttis võidu 100 m seli
li- (1.16,85), oli teine vabalt(1.07,48), rinnuli- (1.26,11) ja
kompleksujumises (1.20,27)

ning kolmas 50 m liblikujumi
ses.
Kristiina Arusoo U-klubist
sai teise koha 50 m liblikuju
mises (33,58) ning kolmanda
100 m vabalt- (1.11,75) ja se
liliujumises (1.23,08).
Meestest olid edukamad
Viimsi Veeklubi liikmed. 100 m
vabaltujumise võitis Rain Be
rezin ajaga 58.10, lisaks kolm
teist kohta: 100 m rinnuli
1.18,76, 50 m liblikat 29.89 ja
100 m kompleksi 1.08,06. Kas
par Raigla võitis 100 m rinnuli
1.14,53, 50 m liblikat 25.83,
100 m selili 1.06,97 ja 100 m
kompleksi 1.00,32.
Medalite jagamisel osalesid
veel Kaarel Viik (Viimsi SPA),
saavutades hõbemedali 100 m
vabaujumises (1.02,31) ning
pronksi selili 100 m distantsil
ajaga 1.19,37, samuti Marius
Mölder Viimsi Veeklubist teise
kohaga 100 m selili- (1.10,81)
ja kolmanda kohaga komplek
sis (1.16,12), Indrek Jaaksoo
(Viimsi Tervis) kolmanda ko
haga vabaltujumises (1.06,39)
ja Lauri Luks kolmanda koha
ga rinnuliujumises (1.35,76).
Veteranide- ehk mastersklassis jäi naiste osavõtt ta
gasihoidlikuks. Mõlemas va
nuseklassis hüppas vette vaid
kaks ujujat. Noorematest võitis
Külliki Luks kolm esikohta:
100 m vabalt 1.26,53, rinnuli
1.40,07 ja selili 1.40,30. Kairi



Puhas töö Kiilis
Kahel nädalavahetusel käisid Martin
Reimi jalgpallikooli noored mängimas
Kalev Kiili Cupil.
15. märtsil toimus see alates 1999. aastal
sündinutele. Alagrupis saadi kahe vii
gi JK Nõmme Kalju 1 : 1 ja JK Keila 0
: 0 kõrvale kaks võitu 1 : 0 FC Levadia
ning 2 : 0 Saue JK üle. Alagrupi võit tõi
poolfinaali vastaseks FC Flora Märjamaa.
Kindel 2 : 0 võit ja pääs finaali oli tagatud.

Turniiri võit vormistati võiduga 2 : 0 JK
Kalevi üle. Turniiri suurimaks väravakü
tiks tuli Joosep Kool 4 väravaga.
22. märtsil korraldati samas turniir
2000. aastal sündinutele ja noorematele.
Siin saadi alagrupis kolme võidu kõrvale
ka üks kaotus TJK Legionilt 0 : 1. Võideti
aga 2 : 0 SC Bercy ja FC Nõmme United
ning 1 : 0 JK Kalev II. Poolfinaalis tuli
vastaseks FC Levadia, keda suudeti ka
1 : 0 alistada.

Finaal toimus taas TJK Legioniga ning
seekord suutsime saada magusa revanši
2 : 1, kusjuures võiduvärava lõi Rasmus
Kala viimasel minutil trahvilöögist. Tur
niiri parimaks väravavahiks tunnistati
Daniel Minkkinen. Lisaks eelnimetatui
le osales sel turniiril veel Hans Herman,
Hugo Rebane, Ragnar Popell, Jan Erik
Silm, Paul Siht, Markus Meresma, Ricco
Sepp, Marten Meumers ja Siim Laasik.

MR jalgpallikool

Vanemad Viimsi MV medalivõitjad ühispildil.
Foto: Enn Lepik.
Viherpuu sai teise koha vabalt
ujumises ajaga 2.30,65. Veidi
vanematest daamidest tandem
Ene Kivet ja Milvi Vaiksaar
läbisid samas järjestuses 50 m
vabalt (34.68 ja 44.60), 50 m
rinnuli (43.28 ja 57.50) ning
50 m selili (40.86 ja 52.75).
Noorematest meesvetera
nidest ujus ainus osavõtja Tiit
Pappel 100 m vabalt 1.05,05,
rinnuli 1.21,86, selili 1.15,08 ja
saavutas absoluutklassi meeste
arvestuses 50 m liblikujumises
kolmanda koha ajaga 32.50.
Vanemate veteranide osas
oli osavõtjaid juba rohkem,
50 m vabaltujumise moodusta

sid esikolmiku Rein Hünerson
(31.49), Rein Ahven (35.93)
ja Eino Kirss (36.07), 50 m
rinnuli: Jaan Ots (45.65), Rein
Salumaa (45.70), Ado Viik
(1.05,14), ja 50 m seliliuju
mises Rein Hünerson (41.97),
Rein Ahven (45.72) ning Jaan
Ots (46,52).
Suur tänu võistluste kor
raldajatele, eriti Enn Lepikule
SPA Viimsi Tervis ujumisklu
bist ja Bruno Nopponeneile
Viimsi Veeklubist.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator
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 Noor valge angoorakass otsib
oma endist pererahvast või uut
kodu. Tel 5669 9116.
 Ettevõte Violia Kondiitrid otsib
koristajat-perenaist ning pagari
toodete pakkijat. Huvilistel pa
lume tulla kohale Nelgi tee 1,
R–E või helistada 609 1829.
Kontaktisik Elli Vendla.
 Kui teil on üle täitepinnast,
siis palun pakkuge mei
le! Tel 512 9069, e-post
hpoldma@hot.ee.
 Kogemustega lapsehoidja (42 a)
otsib tööd. Sobivad ka õhtused
ajad. Tel 5813 4401.
 Müüa soodsalt pakendis duši
kabiin. Tel 609 1379.
 Üürile anda tuba eramajas Prin
gi külas. Soovitavalt meesterah
vale. Tel 609 1379.
 Alumiiniumkatuseredelid.
515 9155.

Tel

 Müüa mulda ja loomasõn
nikut: 7 t / 1600 kr, 15 t /
2100 kr. Tel 5620 0473, e-post
taluaed@hot.ee.
 Pakun õmblusteenust (naiste
kergrõivaste õmblemine, rõi
vaste parandustööd, kardinad).
Tel 509 9600.
 Kutsu pediküüritegija koju. Tel
526 8958, Heli.

Firma müüb
puidugraanuleid (pelleteid). Kõrge kvaliteet!

 Üürin suvel (juuni–august) ela
mispinna 3 inimesele (suvila/
majaosa koos aiaga vms). Ka
suks tuleb mere ja ühissõiduki
peatuse lähedus. Tel 5831 7194,
e-post kaido@ampspirita.ee.
 Kavandan, kujundan, dokumen
teerin ja juurutan teie ettevõttes
ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS
18001 standarditele vastava
juhtimissüsteemi,
kindlustan
sertifitseerimisauditi edukuse,
haldan jooksvalt vajalikku do
kumentatsiooni. Tel 5344 4025,
e-post hain.heinla@mail.ee.
 Aiad, väravad, terrassid, lehtlad,
kiviparkett, haljastustööd. Tel
509 6158, www.kraugon.ee.
 5aastane tüdruk vajab vahe
tevahel rõõmsameelset kohu
setundlikku lapsehoidjat. Tel
516 6188.
 Kaalulangetamine näljatundeta
ja hea enesetundega. Koostöö
konsultandiga tulemuste saavu
tamiseni. Tel 5649 7278.
 Tänavakivide paigaldus, haljas
tus, lipp- ja võrkaiad ja muru
niitmine. Tel 5383 7866.
 Saen ja lõhun halumasinaga 3 m
küttepuid tellija juures, vajalik
tööstusvool. Müün küttepuid.
Küsige lisainfot tel 503 8134,
Ivar.

Säästa kuni 70%
küttekuludelt!

Diameeter: 8 mm

Õhksoojuspumpade müük ja

Alusel: 60 kotti (16 kg )

paigaldus.

Hind: 2200 EEK/tonn + 18% KM
Alates 3 tonnist odavam!
Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: 5838 0342
E-post: segeibm@hot.ee

Hinnad al 11 750.–
tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

 Kvaliteetsed
pottsepatööd.
Ahjud, kaminahjud, välikami
nad jne. Töödele garantii. Tel
5559 9001.
 Teostan erinevaid mööblitöid.
Tel 505 5323.
 Metalli koristamine, prügi koris
tamine 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.
 Teostame muruniitmist, hekilõi
kust, puude raiet ja haljastusega
seotud töid. Tel 5563 7666.
 Õhksoojuspumbad. Müük, pai
galdus, hooldus. Tel 5340 7191;
www.erilahendused.ee.
 Kalavõrkude
müük.
Tel
5665 3685; kalavork@hot.ee.
 Kütteainete müük: puitbri
kett, kandiline 2400 kr alus;
turbabrikett 2200 kr alus, pui
dugraanulid (pellet) 2700 kr
alus. Jagame tasuta nõuandeid,
kuidas säästa küttekulusid.
Küttesüsteemide
paigaldus,
renoveerimine ja hooldus. Küt
teainete kohalevedu. Kalmistu
tee 22. Tel 677 1170, 677 1171.
www.kyttemeister.ee

REHVID
MÜÜK/
PAIGALDUS
Uued, kasutatud
ja protekteeritud
Halli tee 1, Viimsi alevik
Tel 507 7138, 565 5259

Viimsi pensionäride ühendus
kutsub kõiki liikmeid kevadisele

SUURKOGULE
(aruandekoosolek)
25. aprillil kell 12 Viimsi
huvikeskuse suures saalis
Kavas:
1) koosolek – ringijuhtide ülevaade 2008.
aasta tegevusest; aastaaruande esitamine ja
kinnitamine; revisjonikomisjoni aruanne ja
kinnitamine
2) kontsert – esineb Voldemar Kuslap
(uus kava)
Ootame rohket osavõttu!

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

sildade kontroll, reguleerimine ja remont
amortisaatorite kontroll ja vahetamine
vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus

����������
INGLIROOSI
500kroonised paketid:
PÕNNIPESA LASTEKESKUSE PIDUDE HINNAD:

E ja K
18.30–21.30
950.T ja N
18.00–21.00
1000.R		
18.00–21.00
1300.L ja P
10.00–13.00
1000.			
14.00–17.00
1300 .			
18.00–21.00
1300.Põnnipesa pidu saab broneerida: www.pesa.ee

- maniküür + pediküür 120 min 500 kr
- silmaümbruse hoolitsus + ripsmete ja
kulmude värv 60 min 500 kr
- näohoolitsus + meik 60 min 500 kr

RANDVERE TEE 17 (FORTUMI MAJA)
tel 655 0799
WWW.INGLIROOS.EE

E–K
08.00–19.00
N–R
08.00–17.00
L 08.00–14.00
P suletud
Regati pst. 1
Tel 639 85 70
Selle reklaami ettenäitamisel
20% hinnasoodustust.

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis

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

Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

Mepico
Firma valmistab keskkütte akumulatsioonimahuteid.
Paigaldame uusi ja renoveerime vanu
keskküttesüsteeme.
OÜ Mepico; Ampri tee 7a, Lubja küla, 74010
Viimsi vald
E–R 9–17 ; tel 648 5589, 565 2550
mepico@mepico.ee
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Poolsaare Auto

Toit otsas?
Info ja tellimine
6 724 878
Toidu kojutoomine tasuta
www.brasa.ee

TEOSTAN KAEVETÖID
OLEMAS KITSAS- ja
PLANEERIMISKOPP

•	AUTOREMONT
• MOOTORIREMONT
•	DIAGNOSTIKA
• REHVIVAHETUS JA REMONT
• MOOTORI JA
KÄIGUKASTIDE  TESTIMINE
•	ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE NULLIMINE

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

Kallid kliendid!
Reedel, 3. aprillil algusega kell 19.00 esineb MARGUS KAPPEL
Sissepääs tasuta!
Broneerige laud tel. 6835 653 või info@piritaparl.ee
Restoran-Lounge Pärl, Pirita Rannahoones
www.piritaparl.ee

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

teostab
alljärgnevaid töid:

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

Konsultatsiooni
võimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*

detailplaneeringud
dendroloogilised uuringud
tee- ja platsiprojektid
staadionite ja mänguväljakute projektid
hoonete projektid

- Günekoloogia – sünnitusabi
- Lastehaigused
- Nina-kõrva-kurguhaigused*
- Üldkirurgia-proktoloogia
- Ortopeedia
- Neuroloogia*
- Kardioloogia*
- Kopsuhaigused – allergoloogia*
- Psühhiaatria
- Taastusravi*
- Onkoloogia-mammoloogia

- Anestesioloogia – valuravi
- Hambaravi

Vaktsineerimine

- Logopeed

tel 606 6863
e-post info@viimsiarendus.ee

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

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

- Naha- ja suguhaigused

- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastuvõtud
- Perekool

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

Diagnostika:

- Endokrinoloogia

- Psühholoogia

Viimsi vald Nelgi tee 1, kab. 143

Valvetelefon 605 9605, 605 9010

Päevakirurgia:

- Uroloogia

- Plastikakirurgia

Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad!

Haiglaravi
võimalused

- Lapsed ja 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).
1.maist asub Mustamäe filiaal uuel aadressil A.H. Tammsaare tee 47 III korrus.

Lisainfo: www.fertilitas.ee

16

3. aprill 2009

Aeg vahetada
rehve
01.03 - 30.04
Soodushindadega
suverehvid

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

Kevad algab Viimsi aiakeskusest
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Halli tee 5, Viimsi
Harjumaa 74001
Tel.: 6091105, 5 093 214
info@viimsikumm.ee
www.viimsikumm.ee
Broneeri aega telefonil 6091105
Kõik preemium ja kesk klassi rehvid on
allahindlusega kuni 30%
Polarex Balti OÜ on Michelin rehvide
autoriseeritud partner.
Meie asume viimases vasakus angaaris,
vaata teeviidet.
Avatud: E-R 8-18, L 10-15

Rikkalikus valikus seemneid, lillepotte, muldi, väetisi,
aiatööriistu, lemmikloomatarbeid.
Alates 6. aprillist avame istikute müügi.
Palju sooduspakkumisi!
Avatud: E-R 9.00-19.00
L 10.00-19.00
P 10.00-16.00

www.selteret.ee

OÜ Selteret
Viimsi
Muuli tee 8
Tel 600 36 86

