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Karl-Martin Rammo:
“Minu eesmärk on
olümpiamängudelt Eestile
esimene purjespordi kuld
tuua.” Loe lk 10

Arvutikoolitused jõuavad
Pranglile

Pimedate Ööde Filmifestivali vabatahtlikud – Viimsi Kooli 10. klassi õpilased Merli Kesküla, Lisette-Maria Puhalainen, Getter Tammeri, Anna-Liisa Toom,
Britta Võsu ja Paul Palk. Foto Tõnu Toomeoja

PÖFF Viimsis nelja filmiga
13. Pimedate Ööde Filmifestival hoiab sel aastal kokku
paljude viimsilaste aega
ja raha ning pakub Viimsi
Koolis vaatamiseks kokku
nelja filmi, mis on mõeldud
erinevatele sihtrühmadele.
Festivali aitavad korraldada
Viimsi Kooli 10. klassi õpilased ning Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiamet.
Viimsi Kooli õpilasesindus
avab kooli aatriumis 2. ja 3.
detsembri filmiõhtutel hubase kohviku.

Kooli aula – ideaalne
koht filmide vaatamiseks

Viimsi Kooli suurepärased tingimused olidki ajendiks, miks
festivali korraldajad otsustasid
sel aastal lisaks oma tavapärastele filminäitamispaikadele tuua
väärtkino ka Viimsisse. Üks noorsoofilm on selle artikli ilmumise
ajaks jõudnud juba ära linastuda,
kuid kolm ootavad veel oma näitamisjärge. Filmid on välja valinud
PÖFFi filmimeeskond ning kõikide
filmide sisututvustused ja pildid on
üleval ka Viimsi Kooli kodulehel.
Kasutage kindlasti võimalust
ja tulge PÖFFile, sest mitte iga
päev ei ole võimalus vaadata Euroopa kino klassikat niivõrd oma

kodu lähedal. Suur publikuhuvi tagab selle, et ka järgmisel aastal on
meil võimalik PÖFFil osaleda ning
kindlasti juba oluliselt laiema filmivalikuga kui tänavu.
Viimsi Kool alustas PÖFFiga
läbirääkimisi juba eelmisel aastal, kui arutluse all oli võimalus
näidata PÖFFi ühe alaprogrammi,
laste- ja noortefilmide festivali
(Just Film) raames Viimsi noortele
Euroopa noortefilmide paremikku
kuuluvaid linateoseid. Korraldajatele idee meeldis ning lisaks Just
Filmile näeb tänavu ka kolme filmi PÖFFi põhiprogrammist. Nüüd
on kõikidel viimsilastel võimalus
tõestada, kui kultuurilembene on
vallarahvas ning kas teeme külastajate arvu poolest teistele valdadele, kus samuti PÖFF esmakordselt oma filme näitab, silmad ette.
Korraldajad on selleks valmis ning
püüavad omalt poolt teha kõik, et
filmikülastajad ennast hästi mugavalt ja mõnusalt tunneksid.

Festivali korraldavad
Viimsi Kooli noored

Kohapealse korralduse eest vastutavad Viimsi Kooli 10. klassi
õpilased, kes on eelnevalt läbinud
vastava koolituse. Õpilasesindus
lööb samuti korraldamisel aktiivselt kaasa ning avab kahel filmiõh-

tul temaatilise kohviku, kus kõikidel filmihuvilistel on võimalik
juua sooja jooki ning maiustada
suupistetega, et filmiõhtu veelgi
hubasemaks muuta.
Filmiõhtuid finantseerib Viimsi vald, kuid väike piletiraha on ka
kolmel filmiseansil: 25 krooni õpilased ja 50 krooni täiskasvanud. Pileteid saab osta enne seansi algust
koolist või eelnevalt Piletilevist.
13. PÖFFi põhiprogramm toimub 27. novembrist kuni 6. detsembrini. Traditsiooniliselt on
põhirõhk Euroopa filmidel. Põhiprogrammis linastub orienteeruvalt 200 täispikka filmi.
Viimsi Koolis toimub PÖFF 30.
novembril ning 2. ja 3. detsembril.
Lisainfot Viimsi Koolis linastuvate filmide kohta leiate veebilehelt
www.viimsi.edu.ee, infot kogu festivali kohta aadressilt www.poff.ee.

PÖFF Viimsi Koolis:

Esmaspäev, 30. november kell
14 “Tüdruk” (Flickan, The Girl
/ Rootsi 2008) – 2.–4. klasside
õpilastele. Filmi peategelaseks on
10-aastane tüdruk, kes peab ise
endaga hakkama saama ajal, kui
tema vanemad reisivad Aafrikasse. Tüdruk peab veetma suve boheemlasest tädiga, kes laste kasvatamisest suurt midagi ei tea…

Kolmapäev, 2. detsember kell
18.00 B-Girl (USA 2009) – noorsoofilm (7.–12. klasside õpilased).
Superlahe tantsufilm, kus astuvad
üles selle ala suurimad nimed, nagu
Jules “Lady Jules” Urich (MTV
America's Best Dance Crew “Beat
Freaks”, You Got Served, Step Up
2), Wesley Jonathan (Roll Bounce,
Crossover) ja Ivan “Flipz” Velez
(Stomp The Yard, Honey, You Got
Served, Stick It) ning mõned praeguse aja hinnatuimad B-Boyd maailmas – FleaRock, Legacy jt.
Neljapäev, 3. detsember kell
20.00 – Ühistransport (Saint
Louis Blues, USA, Senegal, 2009)
– täiskasvanutele. Värske ja väike
pärl kaugelt Senegalist. Ülesehituselt lihtne teekonnalugu Dakarist
Saint Louisi sõitvast reisiseltskonnast. Samas on see põimuvate
inimsaatuste lugu edasi antud muusikali vormis, lähimaiks näiteiks
J. Demy “Rochefort’i tüdrukud”
(1967) ja “Cherbourg’i vihmavarjud”(1964). Filmi muusika kirjutas
aastal 2009 Babtiste Bouquin, kes
on lähtunud legrandilikust helikeelest. See on hea tuju film, mis lihtsalt toob naeratuse huulile.
Tulge nautima väärtfilme ning
kutsuge ka sõbrad ja tuttavad kaasa!

Annika Remmel

Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Alates sellest nädalast on Harjumaal Viimsi
vallas Prangli saarel elavatel inimestel võimalik projekti “Ole kaasas!” raames osaleda
koolitustel, kus õpetatakse kasutama arvutit ja
internetti ning ID-kaardi abil erinevaid riigi ja
eraettevõtete pakutavaid e-teenuseid.
Koolitusi läbi viiva Prangli Põhikooli direktori ja õpetaja Tiina Piirisaare sõnul on sellisel väikesaarel nagu Prangli eriti oluline, et
inimesed oskaksid ilma kodunt lahkumata oma
igapäevatoimetusi veebipõhiselt korraldada.
“Internetis on võimalik tasuda arveid, tellida endale internetikauplustest tooteid, esitada
ametlikke dokumente riigi- ja omavalitsusasutustele. Koolitustel õpetame Prangli elanikele
seda kõike lihtsalt ja turvaliselt tegema,” räägib Piirisaar.
Koolitustel õpetatakse arvutiga ümberkäimist, internetist info leidmist ja elektronposti
kasutamist, ID-kaardi või Mobiil-ID abil riigi
ja eraettevõtete e-teenuste kasutamist ning dokumentide digitaalset allkirjastamist. Esimene
arvutikoolitus toimus Prangli Põhikoolis 17.
novembril, järgmine koolitus on plaanis detsembris.
Koolitustele registreeruda ja lisainfot koolituste kohta saab telefonil 618 0180 või projekti
“Ole kaasas!” kodulehel www.olekaasas.ee.

Helena Loorents
“Ole kaasas!” kommunikatsioonispetsialist

Harjumaa Ball 2009
piletid müügil
Kuueteistkümnendat korda toimuv traditsiooniline Harjumaa Ball leiab aset Estonia
teatrimajas 30. detsembril. Kell 18 algava balli piletid on harjumaalastele müügil
Rahvusooper Estonia kassas.
Harjumaa balli avavalsi esitab Politseiorkestri Bigband, solistiks Gerli Padar.
Lisaks esitavad Rahvusooper Estonia orkester, koor ja balletitrupp operetikava “Viin
– mu unistuste linn!”. Villu Veski ja Tiit Kalluste swingband koos Marko Matvere, Janne Sevtsenko ja Triinu Leppikuga toovad
lavale jazzi- ja tantsukava Raimond Valgre
muusikale “Suudlus Kuuvalgel” jpm.
Rohkete esinejatega meeleoluka aastalõpuürituse kavaga saab tutvuda Harju
Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee.
v

v
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Heategevuslik
aastalõpuball toimub
5. detsembril
Juba kolmandat aastat
toimub Viimsi Kooli uues
koolimajas heategevuslik aastalõpuball, mille
korraldavad MTÜ Viimsi
Invaühing, Viimsi Kool
ja Lions Klubi ning mille
kogu teenitud tulu
läheb Viimsi erivajadustega lastele ürituste organiseerimiseks. Balli peaesinejaks on ansambel
Karavan. Ballipääsmed
maksavad novembris 300
ja detsembris 400 krooni.

Ballil on palju esinejaid

Sel aastal astuvad ballil üles
ansamblid Karavan ning Bad
Orange, lauljannad Liisi Koikson ja Laura Põldvere ning
ooperitäht Alar Haak. Tantsuilu pakub Lehti Kostabi
mustlastantsurühm ning veel
mitmed üllatuskülalised. Õhtujuhtideks on Liisi Koikson ja
Teet Margna. Ballil on ka traditsiooniline oksjon mitmete
haruldaste pakkumistega ning
samuti iga-aastane balli tipphetk – võimas ilutulestik kooli
aatriumi suurte akende taga.
Sel aastal kannab ball alapealkirja ”Sõprade pidu” ning
laval võib näha üsna mitmeid
omaaegseid kangelasi, kes on
tuttavad ETV legendaarsetest

lastesaadetest ning samuti armastatud muinasjuttudest.

Eelmiste aastate ballid
on olnud väga rahvarohked

Eelnevate aastatega on ballid
MTÜ Viimsi Invaühingule
tulu toonud kokku 251 000
krooni. Selle raha eest on erivajadustega lapsed saanud
Krimmis delfiiniteraapias käia
ning samuti on korraldatud
neile mitmeid üritusi.
Eelmise aasta ballil olid
kõik ballipääsmed välja müüdud ning majas maksimumarv
külalisi. Kooli aatrium oli kaunistatud hingematvalt hubaseks restoranimiljööd meenutavaks paigaks ning külalised
said esinemiste vahepeal aulas
jalga keerutada. Pidu lõppes
alles pärast keskööd.

Pidu aitavad
korradada mitmed
organisatsioonid ja
koostööpartnerid

Nii suurt üritust ei oleks võimalik korraldada, kui abiks
poleks erinevaid organisatsioone. Lisaks firmadele ja
koostööpartneritele
aitavad
kohapealse
korraldamisega
ka Viimsi Noortevolikogu ja
Viimsi Kooli Õpilasesindus.
Samuti on kõik need aastad

balli koostööpartneriks olnud
restoran Paat koos Riinu Rätsepiga. Aitäh kõigile neile, kes
ka raskel ajal leiavad võimaluse teiste peale mõelda ning
seda mitte ainult sõnades, vaid
ka tegudes.

Kuidas saada ballikutseid?

Kutsete soetamiseks on mitmeid võimalusi. Viimsi Koolis
saab tööpäeviti kutseid osta
kella 8–15 kooli peaadministraatori käest. Samuti saab
pääsmeid Viimsi Vallavalitsuse
infoletist ning helistades telefonil 50 59 388 (Jana). Novembrikuus maksab kutse ühele
300 krooni, alates 1. detsembrist 400 krooni. Kui on plaan
suurema seltskonnaga ballile
tulla, on võimalik broneerida
ka laudu (lisainfot saab kutset ostes). Võimalik on tasuda
ülekandega (Hansapank, a/a
221026358968, MTÜ Viimsi
Invaühing, selgituseks märkida: ball, maksja nimi).
Tule ballile ning veeda
oma lähedaste ja sõpradega
üks elamusterohke õhtu!

Annika Remmel
Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

Algab koolitus MTÜ-dele
MTÜ Alustame Algusest koostöös MTÜ-ga Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ-ga Kodukant Harjumaa ja
Rae Vallavalitsusega viib läbi 3-päevase koolitustsükli MTÜ-dele.

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 leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub
4. detsembril

2-päevane õpperingsõit 5.–6. detsembril Kesk- ja Lõuna-Eestis.
Külastatakse mitmeid kohti (Järva-Jaani Vanatehnika muuseum, Olustvere mõis, Olustvere tähetorn
koos “inimlike” füüsikakatsetega, Leader-meetmetega seotud kohad Valgamaal) – täpne ajakava
huvilistele lähipäevil. Ööbitakse Nuustaku Pubis (vt veebilehte www.nuustaku.ee).

Tule tutvu oma koduvallaga!
Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub
jalgsi matkaretkele.

Bussis sõites punktist A punkti B toimub koolituse I osa
1. Loovus ja innovatsioon MTÜ-des
2. Eesmärgi püstitus ja selleni jõudmine
3. Aja planeerimine ja selle tähtsus igapäevaelus ning MTÜ-de tegevuses
Ööbimiskoha seminariruumis teisel päeval toimub koolituse II osa
1. Ühenduste rahastamise võimalused
2. Projektimajandus ja dokumendihaldus MTÜ-des
3. Finantsplaneerimine (eelarve osatähtsus MTÜ-des)
4. Õigussuhted MTÜ-des
Koolituse III osa toimub Rae Kultuurikeskuse õppeklassis (kuupäev täpsustamisel,
arvestatakse õppereisil osalejate soovidega)
1. MTÜ kui juriidiline organisatsioon (kiire ülevaade asutamislepingust, põhikirjast ja uuest MTÜ
seadusest) – loomine, juhtimine, arendamine
2. Õigussuhted (liikmetel omavahel, juhatusel, koostöö KOV-idega jne)
3. Raamatupidamise korraldamine ja lihtsamad põhitõed koos ülevaatega majandusaasta aruande
olemusest
4. Kas raamatupidamisprogramm on vajalik MTÜ-des? Tegelikult saab seda edukalt teha ka MS
Excelis. Väikesed nipid ja praktiline näide MS Exceli baasil
Õppesõidul osalejad saavad oma MTÜ-de aastaaruande koostamiseks 30-minutilise tasuta individuaalkonsultatsiooni.
OMAFINANTSEERING TEADMISTESSE/KOGEMUSTE VAHETAMISSE 350 krooni.

Matkal tutvutakse Viimsi looduse, ajalooliste vaatamisväärsuste ja Viimsi valla territooriumil asuvate külade ning toredate inimestega.
Matk toimub pühapäeval, 22. novembril
algusega kell 11.00.
Kogunemine Rohuneeme kabeli juures.
Retke pikkus ca 4 km. Vanaemad ja vanaisad
võivad kaasa võtta lapsed ja lapselapsed
alates 7. eluaastast.
Kel olemas kõnnikepid, võtke need kaasa.

Info ja registreerimine tel 50 29 006 Marianne Rosenfeld või e-posti aadressil info@alustamealgusest.ee.

Buss V/1 Rohuneeme väljub Viimsi Haigla
peatusest kell 10.47.

Registreerimine kuni 1. detsembrini põhimõttel: kes ees, see osaleb ja saab tarkust juurde!
Osalejatele väljastatakse arve, mille tasumine kindlustab koha koolitusel.

Täiendav info tel 601 2354 (Vladimir
Kallion).
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Viimsi Kool sõlmis koostööleppe Eesti Maaülikooliga
Kolmapäeval, 11. novembril kirjutasid Viimsi
Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja Eesti Maaülikooli
prorektor Jüri Lehtsaar
alla kahe õppeasutuse
vahelise koostöö raamlepingule. See on Viimsi
Koolile juba neljas koostöölepe, mis on sõlmitud
Eesti ülikoolidega.

Lepete sõlmimise eesmärk on
anda õpilastele võimalus juba
põhikoolis ja gümnaasiumis
omandada teadmisi ja oskusi
erinevate ülikooli õppejõudude
käe all, osaleda mitmetes põnevates projektides ning saada
aimu, milliseid erialasid Eesti
ülikoolides õpetatakse. Lepingud on sõlmitud Tartu Ülikooli,
Tallinna Tehnikaülikooli ja Sisekaitseakadeemiaga.
Tartu Ülikooli õppeprorektori Birute Klaasiga sõlmiti
koostöölepe 2008. aasta 28.
mail, Tallinna Tehnikaülikooli
õppeprorektori professor Jakob Kübarsepaga 26. jaanuaril
2009. aastal ning Sisekaitseakadeemia rektori Priit Männikuga käesoleva aasta 19. oktoobril. Eesti Maaülikooli poolt
oli allkirjastajaks prorektor Jüri
Lehtsaar. Hetkel käivad läbirääkimised Tallinna Ülikooliga.

Mida koostöölepped
Viimsi Koolile annavad

Sisekaitseakadeemia puhul on

Ööl vastu 31. oktoobrit lõhuti Viimsi mõisa
pargis 16 kõnnitee ääres asetsevat välisvalgustit
ja väänati kõveraks kaks valgustuse masti.

Pättide hävitustöö Viimsi mõisa pargis.

Eesti Maaülikooli prorektor Jüri Lehtsaar ja Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt lepet allkirjastamas.

oluline populariseerida sisejulgeolekualaseid ameteid ning
nende distsipliinide õpetamist
ja õppimist koolis. Tallinna
Tehnikaülikooliga
sõlmitud
leping annab koolile paremad
võimalused tehnika-, loodus- ja
täppisteaduste propageerimisel
õpilaste hulgas ning samuti saavad Viimsi Kooli õpetajad läbi
TTÜ Avatud Ülikooli ennast
täiendada ja olla kursis kaasaja
teaduse uusimate saavutustega.
Tartu Ülikooliga sõlmitud lepingu laiem eesmärk on tõsta
gümnaasiumihariduse kvalitee-

Randveres tähistati
isadepäeva
Randvere Päevakeskuses
tähistati 8. novembril
pidulikult isadepäeva.
Kõigepealt tänas Aime
Salmistu väikese lillekimbu ja meenega
kohaletulnud isasid, kes
on alati abivalmilt kaasa
löönud päevakeskuse
ürituste korraldamisel.
Alustuseks luges südamlikke
luuletusi isast Helle Tomingas –
Juhan Smuuli ”Mälestusi isast”
ja Ilmi Kolla “Minu taat”.

Pätid lõhkusid
mõisa pargis
valgustid

Randveresse oli seekord
külla kutsutud veel Tallinna
Toomklubi Teatrikooli õpilased, kes esitasid lugusid Juhan
Smuuli näidendist “Pingviinide elu”. Näitemängu lõppedes
ei olnud publik kiitustega kitsi, sest noored esinesid tõesti
hingestatult ja kaasahaaravalt.
Lisaks esines ka Randvere Päevakeskuse naisansambel
oma lauludega, mida süntesaatoril toetas Rein Sagar.

Elina Lehta Kaasik

Toomklubi Teatrikooli “Pingviinide elu”. Foto Aime Salmistu

ti, populariseerida akadeemilist
haridust, õpetajakutset ning
loodus- ja reaalaineid.

Õpilasteadus koolis
jätkuvalt populaarne

Õpilasteaduse arendamist veab
Viimsi Kooli loodusainete õpetaja ning õpilasteaduse koordinaator Peeter Sipelgas, kelle teene on suuresti ka see, et Viimsi
Kool on tõusnud Eesti ülikoolide silmis arvestatavaks koostööpartneriks. Juba on nende lepingute raames toimunud mitmeid
erinevaid projekte ja kooli õpi-

lased ning õpetajad on saanud
juurde lisavõimalusi oma õppetöö mitmekesistamiseks.
Loodame, et selliste võimaluste olemasolu aitab õpilaste hulgas veelgi suurendada
huvi teaduse vastu ning näitab,
et see ei ole igav ega keeruline,
vaid lihtne ja põnev.
Lisainformatsiooni õpilasteaduse arendamisest Viimsi
Koolis leiate kooli veebilehelt
www.viimsi.edu.ee.

Annika Remmel

Tartu Ülikooli Teaduskool
korraldas sügisesel koolivaheajal 5.–6. klasside
õpilastele matemaatika
teaduslaagri. Viimsi
Koolist osalesid laagris
6A klassi õpilased Ingrid
Kirp, Siim Kams, Oskar
Soop, Mark Oskar Laur ja
5B klassi õpilane Rasmus
Maide.
Teekonda Tartu poole alustasime koolivaheaja esimese päeva varahommikul kell 6, sest
kell 9 pidime juba kogunema
Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi ruumides asuvasse Tartu
Erakooli. Matemaatika teaduslaagrist võttis osa 30 õpilast
üle Eesti, sest kohtade arv oli
piiratud. Seda enam teeb suurt
rõõmu Viimsi Kooli noorte

VT

Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

Viimsi Kooli õpilased
teaduslaagris

Teadus pole sugugi igav!

Valgustite lõhkumisest teatas AS-ile Rito Elektritööd (vallavalitsuse lepinguline partner välisvalgustuse hooldamisel) ja politseile häirekeskus (Viimsi abitelefon), kellele
andis vastava info üks valla elanik.
AS Rito Elektritööd ja politsei olid kohal 31. oktoobril
kell 10.40 ning fikseerisid olukorra.
Viimsi mõisa pargis paigaldatud valgustite omanik
on Viimsi Vallavalitsus, hinnanguline kahju valgustite
remondiks ja valgustuse taastamiseks moodustab ligi 40
000 krooni.
Vallavalitsus on politseile esitanud avalduse, et algatada vastav menetlus süüdlaste leidmiseks ja kahjutasu
sissenõudmiseks.
Kommunaal- ja heakorraameti juhataja Mart Kraut
ütles Viimsi Teatajale, et tema arvates on valgustite lõhkumise taga kohalikud huligaanid. Samas lisas Kraut, et
pargi valgustus püütakse taastada niipea, kui võimalik.

matemaatikute tahe omandada
uusi teadmisi ja sisustada koolivaheaeg millegi kasulikuga.
Õpilaste juhendajateks olid
Tartu Ülikooli matemaatika
õppejõud ja üliõpilased.
Laagri esimesel päeval
uuriti huvitavaid arve, anti
hinnanguid eluliste ülesannete
lahendamise kohta ning vaadeldi ja õpiti võistlusülesannete lahendamist. Teisel päeval
käsitleti kuldset suhet, avastati voltimise teel kolmnurga
omadusi ja pärastlõuna sisustas lauamänguklubi Ludo, kes
tutvustas erinevaid põnevaid
mõtlemist vajavaid lauamänge ja loomulikult said õpilased
oma mõtlemisoskuse proovile
panna. Laagri kolmandal päeval uuriti loogikat, loendamist
ja peeti kümnevõistlus matemaatikas.
Viimsi Kool tänab head
koostööpartnerit TÜ Teaduskooli laagri läbiviimise eest!

POLITSEINURK
Viimsis ringi sõites ning erinevaid kohti külastades on
silma jäänud väga paljud majad, kus puudub tänavanimi
ning maja number. Kui on vaja kiiresti kohale jõuda
kas politseil, päästeteenistusel või muud kiireloomulist
ülesannet täitval sõidukil ning majal puudub number,
võivad kaotsi minna olulised minutid. Seepärast tuleks
võimalusel oma maja tänavanime ja numbriga märgistada.
Oktoobrikuud ning novembrikuu esimest poolt iseloomustab
avariide järsk tõus, mis on aastaajale iseloomulik Eesti
sügise ja talve vaheldumise perioodil. Avariisid oli Viimsi
vallas ajavahemikul 01.10–16.11.2009 politsei andmetel 25.
Problemaatilisem lõik on Pärnamäe tee, kus on tihe liiklus,
kuid puudub tänavavalgustus, ning ringliiklus Randvere tee ja
Aiandi tee ristmikul ja selle lähiümbruses.
Positiivne on, et nimetatud avariides hukkunuid ei ole,
kannatanuid oli kaks. Seda positiivset trendi saame jätkata
ainult koostööd tehes ning üksteisega arvestades. Seega
autojuhid, kes ei ole mingil põhjusel veel talverehve alla
saanud, tehke seda kindlasti või kasutage ühistransporti ning
arvestage liigeldes ilmaoludega. Samuti peaksid jalakäijad
arvestama, et tugeva lumesaju või lörtsi korral ei pruugi
autojuhid teid märgata. Seega, jalakäijad – kandke helkurit!
Pimedal ajal valgustamata teel helkuri kandmine võib
päästa Teie või kellegi lähedase elu. Kontrollime pimedatel
teelõikudel ning tänavatel ka kindlasti helkuri kasutamist,
pärast 1. detsembrit hakkame kontrollima ka talverehvide
kasutamist.
Veel mainin, et kui Teil on kodus koosviibimine tuttavatesõpradega, siis palun hoidke hääletoon ja muusika normis –
avaliku korra rikkumisi esineb Viimsis tihti ning kaaselanike
rahu rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv kuni 6000
krooni.

Rainer Lausing
Peeter Sipelgas
Viimsi Kooli
õpilasteaduse koordinaator

Vanemkonstaabel
Viimsi KJ
Ida PO
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Uus pandeemiline gripiviirus
kopsupõletik või krooniliste
haiguste ägenemine.
Pandeemilise A(H1N1)gripi haigusjuht leiab kinnituse
siis, kui laboriuuringu tulemus
kinnitab arsti poolt pandud
diagnoosi.

Mida teha gripi
kahtluse korral

Kuidas kaitsta end uue
gripiviiruse eest?

Gripiviirusi on kolme tüüpi:
A-, B- ja C-viirus. Neist
kõige levinum ja ohtlikum on
A-gripiviirus, mille oluline
iseärasus on üsna kiiresti, ühe
hooaja jooksul tekkiv ehituse
ja omaduste muutumine. See
on ka põhjus, miks eelmisel
gripihooajal kasutatud vaktsiin ei sobi inimeste vaktsineerimiseks järgmisel hooajal.
Aeg-ajalt on A-viiruste ehituse
muutumine sedavõrd suur,
et tekib põhimõtteliselt uus
viirus, mille vastu inimestel
puudub immuunsus. Selliseid
gripiviirusi nimetatakse epideemilisteks või pandeemilisteks viirusteks, sest nad on
suutelised levima väga kiiresti,
nakatama väga palju inimesi
ning põhjustama nakatunud
inimestel gripi rasket haigusvormi.

Ohtlike viiruste teke

Ohtlike gripiviiruste tekkimisel
on oluline veel see, et nende
kolm põhiliiki – inimese, looma
ja linnu viirused – võivad
omavahel geene vahetada. See
on ohtlik nähtus seetõttu, et
just selle tulemusena tekivad
epideemiliste või pandeemiliste
omadustega
gripiviirused.
Geenide vahetamise tulemusena inimese, sea ja linnu
gripiviiruste vahel on moodustunud ka käesoleval aastal
maailmas gripipandeemia esile
kutsunud uus A(H1N1)-gripiviirus, mida vahel ebaõigelt ka
seagripiks nimetatakse.
Gripi hooajaline levik algab
meil oktoobrikuu algul ja lõpeb

aprilli lõpus või maikuu algul.
Käesoleval hooajal ringlevad
üheaegselt nii tavapärased
hooajalised gripiviirused kui
ka uus pandeemiline A(H1N1)viirus. Esimene pandeemiline
gripiviirus toodi Eestisse reisija
poolt New Yorgist juunis 2009.
Hiljem on lisandunud kümned
sissetoodud gripijuhud, kuid
senini ei ole pandeemiline
gripiviirus hakanud Eesti
elanike seas levima.

Gripi nakkusallikas ja
viiruste levik

Gripi nakkusallikaks on grippi
põdev inimene. Täiskasvanud
uue pandeemilise A(H1N1)gripiviirusega nakatunud haige on nakatamisohtlik üks
päev enne kuni viis päeva,
laps seitse päeva ning uuemate
andmete alusel kuni kolmteist
päeva pärast haigusnähtude
ilmumist.
Gripiviirused levivad aerosoolipiiskadega tervetele vastuvõtlikele inimestele köhimisel, aevastamisel või nuuskamisel ruumis vähemalt ühe
meetri kaugusele või aerosoolipiiskadega saastunud esemete ja pindade katsumisel
ning saastunud kätega viiruse
kandmisel ninna või silma.
Haige eritistega saastunud
pindadel (mobiilidel, telefonitorul, televiisori puldil, arvuti
klaviatuuril, ukse käepidemel,
mänguasjadel, laual, seinal
jm) säilivad gripiviirused toatemperatuuril väikeses kontsentratsioonis 1–2 tundi ja
kõrges kontsentratsioonis 24–
72 tundi, riietel ja paberil 8–12
tundi.

Puuduliku õhuvahetusega
ruumis püsivad nad õhus
1–6 tundi. Saastunud kätel
säilivad gripiviirused kuni 5
minutit ja tugeval saastumisel
kuni 3 tundi. Koos röga- ja
limalisandiga pikeneb A-gripiviiruste säilimine 17 päevani.
Gripiviirused hävivad desinfitseerivate ainete toimel
3–5, kuumutamisel-keetmisel
mõne minutiga. Efektiivne
on ka saastunud pindade
pesemine vee, seebi ja muude
pesemisvahenditega.
“Seagripi“ inimviirus ei
levi toidu ja joogiveega.
Gripp levib puhangutena
perekondades, lasteaedades,
koolides, asutustes, haiglates,
hooldekodudes ja muudes
kohtades, kus selle levikut
soodustavad inimeste kogunemine, tihedad sotsiaalsed
kontaktid ning kestev viibimine
rahvarohketes
puuduliku
õhuvahetusega ruumides ja
ühissõidukites.

Gripi lõimetusaeg ja
haigusnähud

Gripi lõimetusaeg ehk ajavahemik nakatumisest kuni
haigusnähtude ilmumiseni on
keskmiselt kaks-kolm päeva.
Pandeemilise A(H1N1)gripi haigusnähud on samasugused
nagu
hooajalise
gripi põdemisel: palavik ja
külmavärinad, kuiv köha,
pea-, kurgu- ja lihasevalu,
millega vahel kaasneb ka
oksendamine ja kõhulahtisus.
Haigus kestab neli kuni kuus
päeva. Haiguse kulg on kerge
või keskmise raskusega, harva on tüsistuseks viiruslik

Inimene võib kahtlustada endal grippi siis, kui ta 1) jääb
haigeks 7 päeva jooksul pärast
kokkupuudet
gripihaigega
või 2) jääb haigeks 7 päeva
jooksul pärast kõrge gripihaigestumisega riigist saabumist või 3) töötab sellises
asutuses või elab kohas, kus
on levinud gripp.
Gripi
kahtluse
korral
inimene:
• ei lähe tööle või kooli ja
põeb haigust voodihaigena;
• teatab perearstile enda
haigestumisest telefoni või
e-posti teel ja saab temalt
ravijuhised. Haige läheb arsti
vastuvõtule ainult äärmisel
vajadusel ning sel juhul peaks
ta tervisekeskuses kandma
kaitsemaski või katma köhimisel või aevastamisel hoolikalt
suu ja nina taskurätikuga;
• põeb grippi teistest pereliikmetest
eraldatud
toas
ning teda põetab üks ja
seesama inimene, kes kannab
kaitsemaski. Kui haige väljub
oma toast, kannab ta maski.
Haige jääb koju seitsmeks
päevaks pärast haigusnähtude
ilmumist või vähemalt 24
tunniks pärast haigusnähtude
täielikku kadumist.

Tegevusjuhised gripipuhangu või epideemeilise leviku korral

mise juhised annab arst.
Kõige efektiivsem gripi profülaktiline meede on gripivastane vaktsineerimine. Arvestades käesoleva hooaja
iseärasust peaksid inimesed
vaktsineerima end eeskätt
hooajalise gripi vastu. Kui
tekib vajadus pandeemilise
gripi vastu vaktsineerimiseks,
annab selleks juhised sotsiaalministeerium.
Hooajalist gripivastast vaktsineerimist vajavad eelkõige
järgmised võimalike gripitüsistuste riskirühma kuuluvad
inimesed:
• kuue kuu kuni viie aasta
vanused lapsed,
• ≥65 aasta vanused
inimesed,
• gripihooajal rasestumist
kavandavad naised,
• krooniliste hingamis- (k.a
astma) ja vereringeelundkonna
(v.a kõrgvererõhutõbi), neerude, maksa, ainevahetuse (k.a
diabeet) ja vereloomehäiretega
lapsed ja täiskasvanud,
•
immuunpuudulikkusega (k.a immuunsust pärssivat
ravi saavad ja HIV-nakkusega)
lapsed ja täiskasvanud,
• hooldeasutuste ja pikaravihaiglate patsiendid.
Gripitüsistuste riskirühma
kuuluvad need haiged, kes on
aasta jooksul vajanud haiglavõi pidevat ambulatoorset ravi
mõne ülalnimetatud haigusseisundi tõttu.
Gripivastast vaktsineeimist
tuleb alustada kohe hooaja
alguses septembris-oktoobris,

kuid vaktsineerida võib ka
siis, kui gripiviiruste levik on
maakonnas, linnas või riigis
juba alanud. Gripitüsistuste
riskirühma kuuluvad inimesed
tuleks vaktsineerida gripihooaja
alguseks. Gripi vaktsineerimise
iseärasuseks on see, et 6 kuu
kuni 8 aasta (kaasa arvatud)
vanused varem gripi vastu
mitte kordagi vaktsineeritud
lapsed vaktsineeritakse kaks
korda vähemalt neljanädalase
vahega. Vanemaealistel inimestel on gripiviiruse vastaste
kaitsekehade
tekke
võime mõnevõrra langenud,
kuid piisav selleks, et seda
siiski soovitada: ≥60 aasta
vanustel inimestel on vaktsiini
kaitseefektiivsus ≤60% ja
mõnevõrra madalam ≥70
aasta vanustel inimestel. Vanemaealisi inimesi on siiski
väga vaja vaktsineerida, sest
see vähendab gripi ja viiruskopsupõletiku poolt põhjustatud haiglaravi vajadust ning
gripitüsistuste tekke sagedust
30%–70% võrra.
Väga oluliselt aitab gripi
levikut piirata ka tervishoiutöötajate, väikelaste ja
vanurite pereliikmete ja hooldajate, lasteaedade, koolide, lastekodude kasvandike ja õpilaste ning õpetajate, samuti
kaitseväelaste ja gripi epideemiamaadesse reisivate isikute vaktsineerimine.

Kuulo Kutsar
epidemioloogianõunik

Loeng “pH tasakaal ja tervis“

• Peske hoolikalt ja korduvalt käsi vee ja seebiga
vähemalt 20 sekundi jooksul.
Selle asemel võib käsi puhastada ka desinfitseeriva alkoholilahusega (vähemalt 60%).
• Ärge katsuge esemeid
ja pindu, mis võivad olla
saastunud gripihaige eritistega.
• Haigestununa ärge puudutage kätega oma silmi, nina
või suud – te saastate oma
käed.
•
Vältige a) lähikokkupuudet (lähemal kui 1 meeter) haiguskahtlase inimesega (ruumis, ühissõidukis), b) rahvakogunemisi ja
ülerahvastatud ruume, c) ühissõidukeid, d) sotsiaalseid kogunemisi (teatrit, kino, klubi,
koosolekuid jm).

Kolmapäeval, 2. detsembril kell 18 Viimsi
Huvikekuses, Nelgi tee 1

Gripi ravi ja
profülaktika

Teeme koos ka ühe pH toidu ja õpetame, kuidas kodus
seemneid idandada.

Gripi ravi määrab perearst.
Gripi põhjuslikuks raviks kasutatakse viirusvastaseid ravimeid oseltamiviiri või sanamiviiri, mida hakatakse võtma
hiljemalt 24–48 tundi pärast
haigusnähtude ilmumist.
Eelnimetatud viirusvastaste
ravimite profülaktilise kasuta-

Lektor Heli Haruoja
Juttu tuleb lihtsatest asjadest – kuidas igaüks ise saab mõjutada
oma keha pH tasakaalu ja sellega hoida oma tervist. Dr Robert
O. Youngist ning tema pH teooriast ja praktikast.
• Millised sise- ja väliskeskonna tegurid mõjutavad keha pH-d?
• Miks “happeline” keha tahab “happelist” toitu?
• Ülekaal – kas ainult liigsete kalorite probleem?
• Miks on nii raske toitumisharjumusi muuta ja kas on võimalik
neid muuta valutumalt, kui vaid tahtejõu abil?
• Kuidas teadlikult tõsta keha aluselisust?

Lektor Tiina Kink
Kuidas kaitsta ennast mobiiltelefoni ja arvuti kahjulike mõjude
eest.
• Millist kasu saab mobiiltelefoni kiibi Micro Fa ja arvuti kiibi
ABM kasutaja?
• Miks see töötab?
• Mis vahe on ABM-iga arvutil ja ABM-ita arvutil?
• Mis vahe on Micro Fa-ta telefonil ja Micro Fa-ga telefonil?
• Mikrokiipide tööiga ja sidekvaliteet.
Kiipide kohta saab lisateavet www.micro.eu.
Kohapeal müügil mikrokiibid hinnaga 400 krooni.

Registreerumine e-posti aadressil heli.haruoja@gmail.com või
telefonil 50 83 869.
Loengu tasu 50 krooni.
Pärast loengu lõppu on võimalik lasta testida Kompassi
abil oma keha biomarkerite tasakaalu – saada teada,
milliseid vitamiine, mineraale või toidulisandeid keha vajab.
Testitegemise erihind 150 krooni. Kompassi testi kohta saad
teavet www.phtasakaal.ee.
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Aidakem oma lapsi!

Viimsi lasteaedades on
alati lugu peetud vanarahva tarkustest, mis
annavad häid juhiseid ja
tarkusi kaasa kogu eluks.
Käesolevast õppeaastast alustati Viimsi
lasteaedades Väärtuskasvatuse süvaõppega.
Projekti käigus õpivad lapsed
positiivseid eesti vanasõnu ja
harjutavad nende õpetuste järgi
õigesti talitama ning käituma.
Lapsed õpivad neid tarkuseteri
õhinaga. Õpitulemus kajastub
laste mängus. Lapsed kehtestavad mängureeglid ise enne
mängu ja mängujuht valitakse kõige hakkajam ning
väärikam.
Tundub, et kogu meie elu
on üks suur rollimäng. Kodus
on meil täita ühed ja tööl teised
rollid. Sõprade, sugulaste
ja tuttavate ringis on meil
kindlasti hoopis teised, juba

väljakujunenud rollid. Teatris
jaotab lavastaja näitlejatele
rollid, arvestades nende isikupära, andeid ja võimeid. Näitemängu õnnestumine võib
suuresti sõltuda rollide õigest
jagamisest. Elus peame aga
sellise lavastajatöö ise ära
tegema.
Inimene on kollegiaalne –
tal on vajadus kuuluda mingisse
gruppi, aga keegi peab seda
gruppi juhtima. Inimühiskond
käitub üldiste, kokkulepitud
reeglite järgi. Reeglid võivad
olla tänu ajastule, ühiskondlikpoliitilistele ja majanduslikele
iseärasustele ning rahvuslikele traditsioonidele ja väärtushinnangutele väga, väga erinevad. Ka perekond on kollektiiv, kus juhi roll on hästi
tähtis. Igas kodus on omad
reeglid – kodukord, mis tagab
turvatunde kogu perele. Igal
perel on omad traditsioonid,
tavad, väärtushinnangud ja
kombed.
Näide: lapsevanemad armastavad oma maimukest
nii väga, on lapse suhtes
hästi leebed ja lubavad oma
pisikesele kullakesele kõike,
mida ta soovib. Kui kodus ei
ole kehtivaid reegleid, siis teeb
laps need reeglid ise ja eeldab,
et on selle kollektiivi “suur
juht” ja ootab kogu perelt enda
kehtestatud reeglite täitmist.

Laps kasvab suuremaks, ühel
päeval vanemad ei tee enam
kõike, mida laps soovib, ja
annavad mõista, et laps käitus
valesti. Nüüd on laps šokis.
Miks? Mida on vaja selleks, et
laps käituks õigesti?
Mida väiksem on laps, seda
rohkem vajab ta turvatunnet,
mis tuleb kindlatest reeglitest
ja õpetustest – mis on lubatud
ja mis mitte. Kui lapsed on
kodus harjunud reeglitega,
siis on neil nii lasteaias kui ka
huviringides kergem kohaneda
seal kehtivate reeglite ja
tavadega. Kodus on kõik
hästi, kui perekonnapea roll
on kindlates kätes, näiteks
isal. Teda toetab naine – ema.
Lapsed omakorda toetavad
vanemaid emotsionaalselt ja
saavad nii ema- kui ka isapoolse toetuse, armastuse ja
turvatunde. Kui rollid peres
on jagatud kuidagi teisiti, siis
ei saa laps päris täpselt aru,
missugune on tema enda roll.
Näide: kui perekonnas
näiteks isa töötab välismaal,
siis laps näeb teda harvem.
Loodus tühja kohta ei salli.
Laps, soovist vanemaid aidata,
võib alateadlikult võtta perekonnapea rolli enda kanda.
Samas eeldab laps, et kodused
alluvad temale kui “juhile”.
Algul kiidetakse “väikest peremeest”, kes kodus korraldusi

jagab, aga hiljem on laps
hämmingus – talle öeldi, et
ta on halb laps, kes ei oska
käituda. Aga kuidas käituda
õigesti?
Aidakem oma lapsi, kehtestades nendega koos kodukord
ja reeglid, mis aitavad käituda
nii, et see oleks vastuvõetav
kõigile perekonnaliikmetele.
Väikesed lapsed on väga arukad
ja hindavad seda, kui nende
arvamusega arvestatakse.
Ka looduses käituvad loomad liigile omaste, üldiste
reeglite järgi. Näide: metssead
sõid kompostihunnikust käärinud marju. Karja juht arvas, et
tal on õigus süüa marju kõige
rohkem. Kuid ta jäi purju ja
magama. Hommikuks oli kari
endale uue juhi valinud, sest
vana juht ei olnud enam karja
silmis autoriteetne ja väärikas.
Õppigem teiste vigadest!
Inimesed kardavad millegipärast mõistet REEGLID,
nagu oleks tegemist millegi
negatiivsega. Reeglid on need,
mis tagavad lapsele turvatunde, sest nii saab laps aru
ja teab, missugust käitumist
temalt oodatakse. Kõik lapsed
soovivad olla head, käituda
õigesti ning saada eluks kaasa
hea kasvatuse koos õigete
väärtushinnangutega.

Eva Laasma

Pargi Lasteaia õpetaja

Püünsi Lasteaed sai
16-aastaseks

. novembri hommikul
oli Püünsi Lasteaed
täis sigimist-sagimist
ja ootusärevust. Koos
esimeste õrnalt langevate
lumehelvestega tähistas
meie väike lasteaiapere
oma 16. sünnipäeva.
Sünnipäeva hommikul kogunesime lastega ühise laua
taha, et end kringli ja morsiga
kostitada. Hinges ärevus,
tundsime, et meile on külalisi
oodata. Ja sealt ta tuligi – lõbus
koeratüdruk Lotte! Lotte teadis
ühte toredat sünnipäevalaulu
ja õpetaja abi Nelli oskas seda
väga osavalt dirigeerida. Vahva
koeratüdruku saabumine lasteaeda valmistas lastele tõeliselt
suurt rõõmu.

Lotte teadis põnevaid
liikumis- ja võistlusmänge –
need panid ka õpetajate silmad
särama. Ja mis peamine, Lotte
mängudes ei ole kunagi kaotajaid! Teadmishimulise koeratüdrukuna uuris Lotte, kas
meie ka mingeid mänge oskame. Muidugi oskasime ning
õpetasime tallegi omalt poolt
mõned mängud selgeks.
Aga mis sünnipäev see ikka
on ilma kingitusteta. Lotte isa
oli saatnud meile õhupalliga
suure kasti täie vahvaid mänguasju ja lauamänge. Nüüd jätkub
meil mängulusti kauaks ning
rõõm Lottest jääb meie sisse
terveks järgmiseks põnevaks
lasteaia aastaks.

Kristi Leppmets
õpetaja

13.

Pimedate Ööde
Filmifestival
Viimsis

KOMOS 10
glamuurne juubeligala

Näha ja kuulda saab Komose näitetrupi
10 tegutsemisaasta parimaid palu. Lisaks üllatused.
Kaasa teevad tuntud ja tuttavad tegelased
läbi terve dekaadi. Tule kindlasti!!
Pääse 50.-

koer" (1929)
Luis Buñuel "Andaluusia

27 ja 28 november kell 19.00
Viimsi Kultuurikeskuses

Viimsi Keskkool 30.11.–3.12.2009
30.11 kell 14.00 film TÜDRUK (Flickan, The Girl, Rootsi 2008), lastefilm (2.-4. klassid)
2.12 kell 18.00 film B-GIRL (USA 2009) noorsoofilm (7.-12. klassid)
3.12 kell 20.00 film ÜHISTRANSPORT (Saint Louis Blues, USA-Senegal, 2009)

Piletid müügil Piletilevis alates 20. novembrist. www.piletilevi.ee
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Näitus kunstikoguja Matti Miliuselt
Galeriis Ark Royal on
vaadata noore kunstniku
Krista Sokolova maalid,
mis kuuluvad tartlase
Matti Miliuse kogusse.
Teisipäeval, 10. novembril
avati Rannarahva Muuseumis
galeriis Ark Royal Tartu kunstikollektsionääri Matti Miliuse
kogudest väike näitus nimega
“Kollektsionääri sünnipäev”.
Näitusel on kunstnik Krista
Sokolova monumentaalmaalid,
mis on olnud tema diplomitööks Tartu Kõrgema Kunstikooli lõpetamisel. Lisaks mõni
varasem maal, mis ei kuulu
diplomitöö hulka, ja täienduseks ka mõned Reiu Tüüri pildid.
“Tahtsin teha oma sünnipäeva puhul Krista personaalnäituse,” rääkis Matti Milius näituse
avamisel, “ja ütlesin Kristale –
ära pabista, ma teen selle näituse
oma töödest. Et Kristat toetada,
lisas Reiu viis oma tööd.” Selline täiendus meeldis Miliusele,
sest kuna oli välja kuulutatud
näitus tema kogudest, siis kuuluvad tema sõnul ka need viis
tööd nüüdsest talle.
10. novembril 1945 sündinud Matti Milius meenutas
oma 28. sünnipäeva, kus ta

Kunstnik Krista Sokolova oma maalide ees. Kõrval kunstnik Jüri
Arrak abikaasa Iviga.

Matti Milius meenutab kunstikogumise algust. Alumisel pildil õnnitleb kollektsionääri Mark Soosaar.

teatas, et 2+8=10, seega ta tähistab juubelit. Niisamuti oli
tal ka tänavu 6+4=10 – taas
juubel.
Miliuse kogus on umbes
500 maali, graafikat tunduvalt
rohkemgi. Kui paljude eesti kunstnike töid tal on, seda

omanik ei teagi, tema kogust
on koostatud kataloog 1997.
aastal. Viimsis avatud näitus
on 77. või 78.
Milius rääkis, et tema hobi
kunsti koguda sai alguse eksliibristest. Miliuse klassivend
oli Eesti esimese eksliibrise

Muuseumiaasta finaal
Rannarahva Muuseumis

2009. aasta on muuseumiaasta. Saja aasta eest,
1909 pandi alus Eesti
Rahva Muuseumile – see
oli eestlaste oma kultuuri
väärtustamise ja uurimise tähtis verstapost.
Kõik Eesti muuseumid on
muuseumiaasta raames
endast aktiivselt ja kirevalt märku andnud.
Viimsi vanas koolimajas paiknevale mäluasutusele on lähiminevik olnud eneseleidmise
ajaks. See, et paari aasta tagusest Viimsi Koduloomuuseumist on nüüdseks saanud Rannarahva Muuseum, tähendab
sisulist uuenemist, paikkonnamuuseumi muutumist teemamuuseumiks, mille tegevusala
hõlmab kogu Eesti rannaala.
Muuseumiaasta lõpetuseks on
Rannarahva Muuseum välja

Väljapanekud “Võrgu ilu” ja
“Hülgeküttide jälgedes”.

pannud kaks temaatilist näitust: “Võrgu ilu“ ja “Hülgeküttide jälgedes”.
Näitus “Võrgu ilu” on koostatud austusavaldusena rannarahva raskele ja oskuslikule
tööle. Näituse pealkiri kujunes
töö käigus. Näitust üles pannes

avanes meile täiesti üllatav pilt:
võrkude erinevad värvivarjundid, ažuurse võrgulina voogav
langemine, klaaspoide veiklemine päikese käes ja võrgu
viimase eluetapina – kangastelgedel valmiv kaunis võrguvaip.
Lisaks esteetilisele küljele on
kalapüüdmisega mitte kokku puutunutel võimalik teada
saada, miks ja millisesse võrku kala läheb ning mida kõike peab kalur tegema, et kala
meile tuttaval kujul müügiletile
jõuaks. Kogu see ilu on suures
saalis imetlemiseks välja pandud.
Teine näitus käsitleb hülgepüüki, mis on tänapäeva
inimese jaoks hoopis eksootiline tegevusala, kuid saja aasta eest oli hülgepüük randlase
elutähtis tegevus. Vanema aja
hülgeküttimisest
räägitakse
kui ausast ja tasavägisest võitlusest hülge ja küti vahel, kus
esimene võitleb oma elu ja teine leiva eest. 1930. aastateks
oli olukord mõnevõrra muutunud. Püügivahendid täiustusid
ajaga ja kui moodi läksid veel
hülgenahksed kasukad, hakkasid hülgekütid näitama, millisteks uskumatuteks saavutusteks nad võimelised on. Viimsi
hülgeküttide tegemisi kajastab
operaator Meriste 1938. aastal vändatud dokumentaalfilm
Aksi poiste Botnia lahe hülgepüügireisist.

Rannarahva Muuseum

looja Udo Ivaski tütrepoeg. Kui
klassivend 15-aastaselt suri,
asendas Matti ta emale kadunud poega. “Kui sain koolis hea
hinde, kinkis Elene mulle mõne
oma isa eksliibrise,” jutustas
Milius. Nii algas 1962. aastal
Matti Miliuse kunstikogumine. Temast on saanud Eesti
kunstielu üks värvikaid tegelasi, kelle kollektsioonil on suur
kultuurilooline väärtus. Miliuse
kunstikogu on üle antud Tartu
Kunstimuuseumile, kuid omanikul on õigus võtta sealt töid
eksponeerimiseks
kohtades,
kus on tagatud valve.

1980. aastal Tallinnas
sündinud Krista Sokolova
on lõpetanud Tartu Kõrgema
Kunstikooli ning õpib Eesti
Kunstiakadeemias maali magistrantuuris. Aastaid abstraktset kunsti viljelenud, tahtis ta
enda sõnul teha diplomitööks
midagi reaalsemat, ruumilist.
Oma diplomitööd selgitavas
tekstis on ta öelnud järgmist.
“Nende maalide peal on jälg
sellest, millist sammu ma kasutasin, kui ma hetkeks ära
käisin.”
Näitus on avatud kuu aega.

Annika Poldre
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Saksa haridusega Eesti lasteaias praktikal
Sakslanna Kristina Kron
oli Viimsis Päikeseratta
lasteaias praktikal.

Kristina on 21-aastane sakslanna, kelle kodu on Eitorfi väikelinnas 60 km kaugusel Kölnist.
Kristina pere on 4-liikmeline,
lisaks vanematele on tal 13-aastane vend. Lõpetanud 17-aastaselt põhikooli asus neiu õppima
abituuriumi, valides sotsiaal- ja
tervishoiuhariduse
erikooli.
Selle lõpetas ta poolteist aastat
tagasi. Seejärel hakkas ta õppima lasteaiakasvatajate koolis
Erzbischöfliches Berufskolleg
des Erzbistum Köln, Abteilung
Krieler Dom, Fachschule fuer
Sozialpädagogik (Erbistum=
Archipiscopal).
Et saada lasteaiaõpetajaks,
tuleb õppida kaks aastat, läbida mõlemal aastal kaheksanädalane praktika ning seejärel
praktiseerida aasta juhendaja
ehk mentori kõrval. Alles seejärel on õigus töötada lasteaiaõpetajana.

“Koolis saame spetsialiseeruda kas alla 3-aastastele
või suurematele lastele, koduta lastele, kes elavad kasvatusasutuses, või invalastele,”
räägib Kristina. “Mina valisin
invalapsed, kuid võin töötada
ka teistega”.
Kasvatajana võib Kristina
oma haridusega töötada lisaks
lasteaaiale ka noortekeskuses,
lastekodus või koolis pikapäevarühma lastega. “Töötamisvõimalusi on palju,” tõdeb ta,
kuid see töö pole hästi tasustatud. 1200 eurot kuus pole Saksamaal suur palk, keskmine on
umbes 2000 eurot.
“Kui hakkasin oma praktikaks ettevalmistusi tegema,
ei teadnud ma, kuhu minna,”
meenutab Kristina. Valida oli
üheksa maa vahel: Suurbritannia, Belgia, Prantsusmaa, Malta, Hispaania, Itaalia, Rootsi,
Soome ja Eesti. Kui tulevased
praktikandid olid ära kuulanud
kõigi maade tutvustused, valis Kristinas Eesti, mis tundus

Marion Aasav (vasakul) ja Kristina Kron Päikeseratta lasteaia
rühmas Päikesepallid. Foto Mirje Järv

kõige huvitavam. Lõpuks selgus, et vaid kaks tudengit olid
otsustanud Eesti kasuks.
“Pärast otsustamist lugesin
palju Eesti kohta,” räägib Kristina. “Olin tõesti väga uudishimulik ja samas õnnelik oma
valiku üle. Nüüd võin öelda, et
see oli parim otsus.”

Eesti ja Saksamaa erinevused

“Eesti ja Saksamaa vahel on
palju erinevat,” arutleb Kristina. Esiteks on erinev koolisüsteem. Kui siin õpitakse 9 aastat samas koolis ja alustatakse
7-aastaselt, siis Saksamaal algab koolielu 6-aastaselt 4-klassilises algkoolis. Seejärel saab
valida kolme süsteemi vahel:
Gymnasium (kõrgeim aste),
Realschule (keskaste) and
Hauptschule (madalaim aste).
Sõltub neljanda klassi hinnetest, kuhu sa edasi pääsed.
Teise astme koolis õpitakse
5.–10. klassini. Kui selle lõpetamisel on hinded piisavalt
head, saab minna edasi 3 aastaks gümnaasiumi, et lõpetada
abituurium. Selle lõpetamine
heade hinnetega avab tee ülikooli.
Ka lasteaiad on kahel maal
erinevad. Saksamaal on igas
vanuses lapsed rühmades koos.

MARION AASAV: Arvan, et veetsime Kristinaga koos kolm
toredat ja tegusat nädalat. Tema oli mulle abiks pisikestega
tegelemisel ning mina pakkusin talle omapoolset võimalust,
kuidas sellises vanuses lastega tegevusi teha või vabategevuses
toimetada.
Eks iga algus ole raske ja veel võõras keskkonnas. Ei osanud
minagi sellest kogemusest enne midagi oodata. Seda enam,
et Kristinal puudus varasem 2,5-aastaste lastega töötamise
kogemus. Kuid meeldivaks üllatuseks selgus, et meie mõlema
jaoks oli see ainult positiivne kogemus. Minul oli kergem kõigile
lastele tähelepanu jagada ning temagi tundus meie seltskonda
nautivat.
Laste vanuse tõttu ei olnud Päiksepallide rühmas laste
ja Kristina vahel ka keelebarjääri – nad suhtlesid omavahel
peamiselt kehakeeles ning tundus, et nad mõistsid teineteist,
sest lastele väga meeldis koos Kristinaga lauamänge mängida
ja raamatuid vaadata.
Kristina õppis raamatute abil koos lastega ka pisut eesti keelt
– tema näitas pilti, laps ütles ja Kristina kordas järele. Sedasi oli
tal meie koosolemise aja lõpuks juba päris palju eestikeelseid
sõnu. Samuti tuvustasin Kristinale veidi meie õppevahendeid
(töövihikud, raamatud jne) ning meetodeid (erinevad tegevused
lastega).
Mina isiklikult sain sellest projektist ka väga hea kogemuse.
Nimelt pole mul varem tulnud praktikante juhendada. See on
hea tunne, kui saad kellelegi tema karjääri algul oma mõtete
ja näpunäidetega abiks olla. Hea tunde tekitas ka see, kui
Kristina lahkudes ütles, et kui ta varem eelistas vanemate
lastega töötada, siis nüüd arvab vastupidi. Suur aitäh usalduse ja
võimaluse eest asjaosalistele!

Erinevate kontseptsioonidega
lasteaedu on palju, nagu näiteks Montessorie, Waldorf,
Froebel jt, on era-, kiriku- ja
riigilasteaiad.
“Me ei õpeta lapsi nii, nagu

Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet koostöös Viimsi
lasteaedadega on nüüdseks ühe kogemuse võrra rikkam. 19.
oktoobrist 13. novembrini töötas Saksamaa üliõpilane Kristina
Kron Viimsis Päikeseratta ja Karulaugu lasteaias, sooritades
oma 4-nädalase praktika Leonardo da Vinci programmi raames.
Lisaks igapäevasele tööle lasteaias tutvus Kristina ka Viimsi Kooli
ja MTÜ Viimsi Huvikeskuse noortekeskuste tegevusega. Selline
koostöö on kogemus kõikidele osapooltele ning juba veebruaris
loodetakse vastu võtta veel kaks tudengit Saksamaalt.

siin lasteaias tehakse. Me õpetame rohkem käitumist ja sotsiaalset rolli,” räägib Kristina.
Saksamaal on enamik lasteaedu avatud kella 7.30–16.
Lapsed päeval lõunat ei söö,
söövad vaid hommikusööki,
mis on kodunt kaasa võetud,
ja kerget einet. Sporti tehakse rühmades eraldi, suuremad
omal ja väiksemad omal ajal.
Kuna 6-aastased lähevad kooli, muutub rühm igal aastal.
Lastel on palju aega mängimiseks. Mõnda tegevust planeerivad õpetajad. Vanemad
maksavad lasteaiakoha ja eine

eest. Lapsel tekib õigus lasteaiakohale, kui ta on saanud
kolmeaastaseks.

“Armastan Eestit”

“Ma armastan Eestit,” ütleb
Kristina. “Olin üllatunud, et
Eesti on nii ilus ja Tallinn väga
kaunis linn.”
Kristinale meeldib meie
lasteaiasüsteem ja distsipliin.
Ta arvab, et kui ühes vanuses
lapsed on ühes rühmas, võimaldab see nendega paremini
töötada. Ta on olnud siin lasteaias väikeste ja suurte rühmas.
Suurte päev oli tema meelest
liiga struktureeritud, kuid väikestega meeldib talle siin rohkem töötada kui Saksamaal.
Kristina kiidab meie lasteaia suurt tähepelanu muusikale
ja spordile, mida Saksamaal
pole. Samuti meeldib talle, et
kõik lapsed söövad koos kolm
korda päevas. Ka meie koolisüsteem on tema arvates kodumaa omast parem.
“Olen palju Tallinnat näinud. Mulle meeldib eesti kultuur ja teie toit, mis on üsna
sarnane saksa köögile, kuid on
ka erinevusi. Ma polnud kunagi varem põdraliha söönud.
Mulle maitses see väga.”
Kristina on õppinud veidi ka eesti keelt – numbreid,
loomade nimesid ja lauseid,
nagu “Ma ei räägi eesti keelt.”
Üllatuseks on mõned sõnad ka
väga saksa keele sarnased.
“Mulle meeldib teie maa ja
mulle meeldib inimeste käitumine. Ma ei oska seda kirjeldada, kuid see on sakslastest erinev,” ütleb Kristina ja lisab, et
tuleb kindlasti Eestisse tagasi.

VT

Viimsis tegutsevad hispaania neiud
Marivi ja Alicia on kaks
lõunamaist kaunitari
Hispaaniast, kes 20. septembrist saadik on elanud
ja tegutsenud Viimsis.

Lõuna-Hispaaniast Cordobast
saabunud 24-aastane Marivi ja
25-aastane Alicia tulid Eestisse Leonardo da Vinci programmi raames praktikale.
Alicia on õppinud õpetajaks
ja saanud psühholoogias magistrikraadi, Marivi on õppinud

kõrgkoolis sotsiaaltööd ning
jätkab tulevikus õpinguid psühholoogias. Leonardo da Vinci
programmis osalemisel oli neil
valida, kas sõita Portugali, Suurbritanniasse, Itaaliasse, Kreekasse või Eestisse. Nad valisid
Eesti. Marivia ei teanud meie
maast midagi, Alicia aga oli käinud siin tänavu suvel koos üliõpilasliidu liikmetega turistina.
Kaunid reisimuljed kallutasidki
otsust tegema Eesti kasuks.
Alicia on varem umbes sar-

KADI BRUUS, Viimsi valla noorsoo- ja
haridusameti juhataja: Viimsi noorsoo- ja
haridusameti ning MTÜ Viimsi Huvikeskus
ja Cordoba Diputacion Provincial de
Cordoba vaheline noorsooalane koostöö
on kestnud aastaid. Ühiselt on korraldatud
noorsootöötajate seminare ja koolitusi ning
noortevahetusi, mida on rahastatud Euroopa Liidu programmi
Euroopa Noored raames koostöös Euroopa noorsootöötajate
võrgustikuga Contact-2013.
Nüüd on alustatud koostööd ka Euroopa Liidu programmi
Leonardo da Vinci raames. 30 noort saadeti Cordobast paljudesse
Euroopa riikidesse ning kaks noort tuli Viimsisse. See on kindlasti
uus ja väga hea kogemus nii Hispaania noortele kui ka Viimsis
nende vastuvõtjatele.

nase projekti raames viibinud
Austrias, Marivi aga Torontos.
Leonardo da Vinci programmis osalevad nad esmakordselt. Projektis Elmer osalemine tõigi nad Eestisse.
Viimsis on nende vastuvõtjateks noorsoo- ja haridusamet
ning MTÜ Viimsi Huvikeskus.
Mõlemad neiud ongi tegutsenud põhiliselt huvikeskuses,
täpsemalt Viimsi ja Randvere
Noortekeskuses. Nad on aidanud tegelda laste ja noortega,
korraldanud õpitube, õpetanud
hispaania kokakunsti ja hispaania keelt. “Üllatuseks meie
munaroog meeldis kõigile,”
ütleb Alicia.
Nad on külastanud Püünsi ja Viimsi koole, tutvunud
Viimsi lasteaedade tegevusega
ning plaanis on veel koolides
tutvustada hispaania kööki ja
keelt. “Me oleme väga hõivatud,” ütleb Alicia.
Eesti keelt õpivad mõlemad lõunamaalased lausa kaks
korda nädalas eratunnis Viimsi
Kooli õpetaja Kirsi Rannaste
juhendamisel. Marivi tunnis-

Marivi ja Alicia Viimsi
Huvikeskuses.

tab, et eesti keel ei ole kerge,
Alicia lisab, et see on huvitav.
Huvikeskuses saavad nad eesti
noortega hakkama inglise keele abil, väiksemate lastega suheldes tuleb ka kehakeelt appi
võtta. “Ja see on lõbus,” lausub
Alicia.
Neidude käsutuses on mugavustega kolmetoaline korter, millega nad on väga rahul. “Nagu oma kodu,” sõnab
Alicia.

Lisaks aktiivsele tegutsemisele Viimsis on nad jõudnud
tutvuda Tallinnaga, käinud Kuresaares ja Narvas. Viimane oli
Aliciale omaette seiklus, kui ta
istus ühel päeval bussi ja sõitis
Narva, et piirilinna näha. Narva
meeldis talle väga, eriti meeldisid kindlus, jõgi ja lumi.
Mõlemad räägivad vaimustunult eesti saunast. Nad
osalesid Kuusalus noorsootöö
seminaril, kus õnnestuski saunas käia. Paljud osalejad jäid
lumesaju ja libeduse tõttu seminarile tulemata. “Aga meil
oli huvitav. Mulle meeldibki
ekstreemolukord,” ütleb Alicia.

Kaks kuud on möödunud
kiiresti, 12. detsembril asuvad neiud koduteele. Alicia
koduigatsust ei tunne, Marivi
veidi juba igatseb tagasi. “Kodused igatsevad meid rohkem,
kui meie neid,” arvab Alicia.
Emale saadab ta alatasa interneti teel sõnumeid ja suhtleb
Skype’i kaudu.
Eestis on neile sügava mulje jätnud külalislahkus. “Ma ei
tea, kas meie Hispaanias oleme nii külalislahked,” kahtleb
Alicia. Oma muljetest tõstavad
nad esile Eestimaa looduse,
metsad ja lume.

Annika Poldre
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 30.10.2009 ja
05.11.2009 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
30.10.2009 ISTUNGI OTSUS
nr 86 Viimsi Vallavolikogu aseesimehe valimine
30. oktoober 2009 nr 86
Viimsi Vallavolikogu aseesimehe valimine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 22 lõike 1 punkti 14, § 45 lõigete 3 ja 5, “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 14,
§ 29 lõigete 2, 3 ja 8 alusel ja tulenevalt salajase
hääletamise tulemustest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Valida Peeter Oja Viimsi Vallavolikogu aseesimeheks.
2. Otsus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees
05.11.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 87 Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine
nr 88 Vallavolikogu alaliste komisjonide
moodustamine
nr 89 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine
nr 90 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe valimine
nr 91 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni esimehe valimine
nr 92 Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine
nr 93 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
nr 94 Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni
esimehe valimine
nr 95 Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe valimine
nr 96 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 97 Vallavolikogu istungitel osalemise eest
tasu maksmine
nr 98 Vallavanema valimine
nr 99 Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
nr 100 Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
nr 101 Esindajate nimetamine Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogusse
nr 102 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine
5. november 2009 nr 87
Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 22 lõike 1 punkti 20 ja § 48 lõike 1 ning
“Viimsi valla põhimääruse” § 34 lõike 1 alusel,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada vallavolikogu revisjonikomisjon
kolme liikmelisena.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees

AMETLIKUD TEADAANDED
5. november 2009 nr 88
Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 22 lõike 1 punkti 20, § 47 lõike 1 ja “Viimsi
valla põhimääruse” § 18 lõike 4, § 21 lõike 1
punkti 20, § 32 lõike 1 alusel, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada, lisaks revisjonikomisjonile, alljärgnevad vallavolikogu alalised komisjonid:
1.1. Eelarve- ja arengukomisjon;
1.2. Keskkonnakomisjon;
1.3. Korrakaitsekomisjon;
1.4. Kultuuri- ja hariduskomisjon;
1.5. Maa- ja planeerimiskomisjon;
1.6. Noorsoo- ja spordikomisjon;
1.7. Sotsiaalkomisjon.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees
5. november 2009 nr 98
Vallavanema valimine
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lõike 1 punktist 15 ja § 27 ning
“Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punktist 15, § 53 lõikest 1 ja lõikest 7 ning võttes
aluseks salajase hääletamise tulemused, Viimsi
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Valida Viimsi vallavanemaks Haldo Oravas.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees
5. november 2009 nr 99
Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lõike 1 punktist 16 ning “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punktist 16,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada vallavalitsus 5-liikmelisena: vallavanem, 3 abivallavanemat ja 1 valitsuse liige.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees
5. november 2009 nr 100
Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 17, § 28 lõiked 1 ja 2 ning § 50 lõike 1 punkti 5, “Viimsi
valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 17, § 42
lõiked 1 ja 2, § 44 lõike 2 punkti 2, § 54 lõiked
1 ja 2, arvestades vallavanema ettepanekut ning
salajase hääletamise tulemusi, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada vallavalitsuse liikmeteks ning ni-

metada abivallavanema ametikohale:
1.1. Urve Palo
1.2. Rein Madissoon
1.3. Endel Lepik.
2. Kinnitada vallavalitsuse liikmeks Tähve Milt.
3. Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks
punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele ning avaldada Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi
Teataja.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees
5. november 2009 nr 102
Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine
“Viimsi valla põhimääruse” § 39 lõikele 1-3
ning võttes aluseks 02.11.2009 esitatud kirjaliku
taotluse reg.nr 1-13/306, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Registreerida Viimsi Vallavolikogu fraktsioon “Viimsi heaks” järgmises koosseisus:
esimees: Jan Trei
aseesimees: Peeter Oja
liikmed: Aarne Jõgimaa, Rein Madissoon, Haldo Oravas, Aarne Saluveer, Urve Palo, Karmen
Paul, Alar Mik, Aivar Sõerd, Priit Robas, Raimo
Tann.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Aarne Jõgimaa					
Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
16. oktoober 2009 nr 55
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu raamatukogude avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 2, “Viimsi valla
põhimääruse” § 33 lõike 1 punkti 4, “Rahvaraamatukogu seaduse” § 15, Viimsi Vallavolikogu
25.04.2007 määrusega nr 17 kehtestatud “Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse” § 2 punkti 7, § 7 alusel ning arvestades
Viimsi Raamatukogu juhataja Kristiina Puura
08.10.2009 ettepanekut (reg.nr 12-11/2983).
§ 1. Üldsätted
(1) Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu
raamatukogude (edaspidi raamatukogu) avalikke internetipunkte (edaspidi arvutitöökoht)
võivad kasutada nii registreeritud lugejad kui
raamatukogu külastajad.
(2) Arvutitöökoha kasutamine on tasuta.
(3) Arvutitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise kogemus ja vastavate tarkvaraprogrammide tundmine.
(4) Arvutitöökoha kasutaja peab registreerima
kasutuse raamatukogu laenutusletis teenindaja
poolt määratud viisil, esitades lugejapileti või
Eesti Vabariigis kehtiva isikut tõendava dokumendi.
(5) Arvutitöökohal seansi alustamiseks logitakse sisse kasutajana “Guest”.
(6) Arvutiga töötab korraga ainult üks kasutaja.
(7) Külastaja on kohustatud kasutama arvutitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava järgides.
(8) Suure nõudluse korral saab kasutada arvutiöökohta üks tund korraga. Kui kõik arvutitöökohad on hõivatud, siis on raamatukoguhoidjal
õigus uue külastaja saabumisel sel päeval kõige
kauem töökohta kasutanud külastaja tööaeg lõpetada.

(9) Lapsevanemad, kes soovivad oma lapse
arvutikasutust piirata, esitavad raamatukogule
vastava avalduse, mille vorm on kättesaadav
raamatukogus kohapeal ning raamatukogu veebilehel.
(10) Autoriõiguse seaduse rikkumise eest vastutab külastaja.
(11) Külastaja poolt raamatukogule tekitatud
materiaalse kahju hüvitab külastaja.
§ 2. Teenused
(1) Arvutitöökohti on võimalik kasutada selleks
eraldi ette nähtud ruumis ning lugemissaalis.
(2) Arvutitöökohtadel saab külastaja oma dokumente ajutiselt salvestada arvuti kõvakettale.
Soovi korral võib saata failid e-posti aadressile
või salvestada oma mälu- jm seadmele.
(3) Arvutitöökohtadel võib kasutada vaid viirusevabu, automaatselt tööle rakenduvaid ja tehniliselt korras isiklikke mälu- jm seadmeid. Vastasel korral on raamatukogutöötajal õigus selle
kasutamine keelata.
(4) Kõigil arvutitöökohtadel on võimalus väljatrükiks. Väljatrükk toimub raamatukoguhoidja
vahendusel ja on tasuline. Külastaja hooletuse
tõttu prinditud praakeksemplarid kuuluvad tasumisele.
(5) Raamatukogus on WiFi traadita interneti leviala. Kasutamiseks on vajalik sülearvuti, millel
on WiFi standardit toetav võrgukaart.
§ 3. Keelatud tegevused
Arvutitöökoha kasutajal on keelatud:
1) teiste külastajate häirimine;
2) arvuti või monitori sisse-välja lülitamine;
3) arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
4) arvutimängude mängimine, jututubades suhtlemine ning tegevus, mis ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja heale tavale (nt vaenu õhutavate
ja pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine).
§ 4. Raamatukogu õigused
(1) Raamatukoguhoidjal, kes koordineerib arvutitöökohtade kasutamist, on nõudluse suurust
arvestades õigus keelduda arvutitöökoha kasutusaja pikendamisest.
(2) Raamatukoguhoidjal on õigus piirata arvutikasutusaega lapsel, kelle vanem on raamatukogule esitanud vastava avalduse. Avalduse vorm
on käesoleva määruse Lisa 1.
(3) Raamatukoguhoidjal on õigus külastaja
poolne keelatud tegevus koheselt lõpetada.
(4) Raamatukoguhoidjal on õigus jätta eeskirja rikkuja ilma arvutiteenuse kasutuse õigusest
järgnevalt:
1) esmakordsel eeskirja rikkumisel kaotab lugeja võimaluse kasutada arvutiteenuseid kahe
nädala kuni kuue kuu jooksul, vastavalt raamatukoguhoidja otsusele;
2) korduval eeskirja rikkumisel jääb külastaja
ilma arvutikasutuse õigusest üheks aastaks.
§ 5. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning Viimsi valla veebilehel.
(2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
23. oktoober 2009 nr 56
Aadressi määramine Lubja külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251
“Aadressiandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 14.10.2008.a otsusega nr 84
kehtestatud “Lubja küla, Raimo, Paenurme I ja
Kangru I” detailplaneeringu ning Raimo Tann
30.09.2009.a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata Raimo, Paenurme I ja Kangru I

AMETLIKUD TEADAANDED
maaüksustest moodustatavale detailplaneeringu
järgsele krundile positsiooniga nr 39 aadressiks
Paenurme tee 37a.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
23. oktoober 2009 nr 57
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251
“Aadressiandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Inna
Ignatova 22.09.2009.a esitatud avalduse alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Mündi tee 3 / Veeringu tee 2 (katastritunnusega 89008:003:0010)
aadressiks Veeringu tee 2.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
23. oktoober 2009 nr 58
Aadresside määramine Lubja külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251
“Aadressiandmete süsteem” ja Viimsi Valla-

volikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning
Aivar Kristlepp 05.10.2009.a esitatud aadresside määramise kohta tehtud avalduse alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Kaldasoo (katastritunnusega 89001:010:2902) aadressiks Kristlepa tee 1.
§ 2. Määrata maaüksusel Kaldasoo asuvatele
elamutele alljärgnevad aadressid:
1) Kristlepa tee 1/a – elamu ehitusregistrikoodiga 116040154;
2) Kristlepa tee 1/b – elamu ehitusregistrikoodiga 116043616;
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUSED
05. november 2009 nr 17
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 1, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni
26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine“ alusel:
1. Peatada Haldo Oravas’e vallavolikogu liikme
volitused seoses Viimsi vallavanemaks valituks

Planeeringutest
07.12.2009–20.12.2009 tööpäevadel k 8.30–17.00 (esmaspäeviti k 18.00-ni
ja reedeti k 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul
järgnevad detailplaneeringud:
1. Laiaküla küla, Käära tee 46 ja osaliselt Kopli I maaüksus. Planeeringu ala
suurus on ca 0,85 ha ja piirneb Kopli II, Käära tee 28, 30-42, 44, Viieaia tee ning
Viieaia tee 8, 10, 18, 20, 24 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on Käära tee
46 ja osaliselt Kopli I kinnistutel tingimuste väljaselgitamine maa-ala kolmeks
elamukrundiks ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks jaotamiseks
ning ehitusõiguse määramine väikeelamute ehitamiseks. Detailplaneeringuga
kavandatava elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 meetrit, suurim
lubatud ehitusalune pindala on 300 m2. Moodustatavate elamukruntide suurused
on 1507–1596 m2 ja transpordimaa sihtotstarbega kruntide suurused on 801 ja
4410 m2;
2. Pringi küla, Poomi, Saare ja osalisel Saluveere tee 9 ning Rannapiiri tee
7. Planeeringu ala suurus on ca 1,87 ha ja piirneb Rannapiiri tee 5, 9, 11, 13,
Rannavälja tee 9, 11, 13, 19, 21, Rannamäe tee 3, Tammesalu tee 5, Saluveere
tee 6, Kastani tee 7, 9, 11, Tamme tee 6, 7 kinnistutega. Planeeringu eesmärk
on tingimuste väljaselgitamine Poomi, Saare, Rannapiiri tee 7 ja Saluveere
tee 9 kinnistute piiride muutmiseks ning ehitusõiguse määramine üksikelamu
ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava elamu suurim lubatud kõrgus
maapinnast on 8,5 meetrit, suurim lubatud ehitusalune pindala on 550 m2.
Moodustatava elamukrundi suurus on 3127 m2;
3. Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneering
Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul. Planeeringu ala suurus on ca 3,4
ha ja piirneb Pärnamäe tee ning Lubja tee 2, Vanatoa III, Vihamäe II, Mäealuse,
Kalda kinnistutega. Planeeringu eesmärk on tagada planeeritaval alal asuvate
teede avalik kasutus, ehitusõiguse määramine kolmele üksikelamukrundile ja
ühele ärimaakrundile ning moodustada kaitsehaljastusemaa sihtotstarbega
maaüksused. Detailplaneeringuga kavandatud elamute suurim lubatud kõrgus
maapinnast on 6 meetrit, ärihoonel 12,5 meetrit, suurim lubatud ehitusalune
pindala elamukruntidel on 200 m², ärikrundil 320 m2 (maapealne) ja 750 m2
(maa-alune);
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla koduleheküljel
www.viimsivald.ee.

osutumisega ja määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu Tiina Talijärv (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
10. november 2009 nr 18
Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 1, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi Vallavolikogu 05.11.2009
otsuse nr 100 “Vallavalitsuse liikmete kinnitamine” ja Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009
otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” alusel:
1. Peatada Rein Madissooni ja Urve Palo vallavolikogu liikme volitused seoses vallavalitsuse
liikmeks kinnitamisega ja määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu Ingrid
Tõniste (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit) ja
Ülo Kollo (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
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valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
11. november 2009 nr 19
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni
26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine”, 10.11.2009
otsuse nr 18 “Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine” ja Ülo Kollo 11.11.2009.a esitatud avalduse
alusel:
1. Peatada Ülo Kollo vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 11.02.2010.a ja
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu
koosseisu Margus Talsi (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
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Merega kokku kasvanud Karl-Martin Rammo
20-aastane Karl-Martin
Rammo on Viimsi üks
parimaid noorsportlasi.
Purjetamisega puutus ta
esimest korda kokku üle
kümne aasta tagasi, kui
isa viis ta Rein Ottosoni
Purjespordikooli. KarlMartin on veendunud, et
sel hetkel ei teadnud ta
isegi, mis purjetamine
on. Sellest hoolimata
hakkas see talle kohe
meeldima ning tänaseks
ei kujuta ta oma elu ilma
mere ja tuuleta ettegi.
Mis sind purjetamise juures
paelub ehk mis paneb sind
ikka ja jälle merele minema?
Mind paneb merele minema motivatsioon tuua Eestile
olümpiamängudelt medaleid.
See ei tähenda aga, et ma seda
tegevust ei naudi. Armastan
merd ja merel olemist, olen
sellega kokku kasvanud. Isegi
kui ma ei purjeta, tegelen merega seonduvaga – sõidan wakeboardiga või surfan.
Missugused on su ambitsioonid purjetajana?
Minu eesmärk on tuua
OM-ilt Eestile esimene purjespordi kuld. Kindlasti tahaksin teha karjääri purjetamises ja jõuda välja America's
Cup meeskonna rooli taha.
America's Cup on purjetamise
kõige-kõigem, nagu korvpallis NBA või jalgpallis Meistrite liiga. See on võistlussari,
kus sõidavad suurte jahtidega
võidu maailma parimad purjetajad, ning seal läbilöömine
tähendab, et oled parimatest
parim.
Ja millal on plaanis siis OMilt medal tuua? London 2012?
Medal 2012. aastal on võimalik ainult juhul, kui praegu-

KARL-MARTIN RAMMO
Vanus: 20
Kool: Tallinna Ülikool, rekreatsioonikorraldus
Huvialad: korvpall, wakeboarding, trampoliin, jõusaal
Parimad võistlustulemused: 2009 Juunioride EM 4. koht (122
osalejat); 2009 MM 39. koht; juunioride 5. koht (169 osalejat);
7-kordne Eesti meister (1 kord noortes, 1 kord juuniorides,
2 korda täiskasvanutes); 2002 maailmameister noorteklassis
Zoom-8; 2 korda Euroopa 3. koht Zoom-8 klassis.
Treener REIN OTOSSON:
Karl-Martini “edu” saladus on andekus, töökus, ausus iseenda ja
teiste suhtes, suur tahe, eesmärgikindlus, analüüsivõime (blogi
ja treeningpäeviku pidamine), oskus ja tahe unistada “kõrgelt”.
Tulevikus on Karl-Martin suure tähega sportlane – üks mu
parimatest, kellega on olnud õnn koos olla.
Inimesena on ta aus, osavõtlik, hooliv, teiste suhtes tähelepanelik, abivalmis, abistav nii vaimselt kui ka materiaalselt,
ei ole ükskõikne ning on hea kaaslane reisil. Sportlasena on
Karl-Martin temperamentne, otsiv, võitluslik, analüüsiv, hea
mäluga, eesmärgile pühendunud. Lisaks julgeb ta seada kõrgeid
eesmärke ning võistleb alati lõpuni.

sest hetkest saab treenida ja areneda tõrgeteta. Samas vaadates
mu arengut 2009 hooaja vältel,
siis ma kindlasti ei ütle, et ei too
sealt medalit. Siiski tean, et see
saab olema väga keeruline ja
kõik peab hästi kokku langema.
Sellist medalilubadust, nagu
mõned teised sportlased räägivad, julgen öelda 2016 Rio de
Janeiro OM-i kohta.
Kuidas kujutad ette oma tulevikku?
Kujutan end ette professionaalse purjetajana, mille
kõrvalt usun, et jääb täpselt nii
palju aega, et tutvustada inimestele merd ja sellega seonduvat. Samas tunnen, et oleksin
suuteline ka suurtes ärides läbi
lööma, kuid see eeldaks suuremat ajaressurssi, mis tõenäoliselt profisportlasel probleeme
tekitab.
Kui sa ei purjetaks, siis mida
kujutaksid end tegemas?
Ausalt öeldes ei ole kuna-

gi oma mõtetega nii kaugele
jõudnud. Tõenäoliselt tegeleksin mõne muu spordialaga.
Olen suhteliselt energiline ja
püsimatu, kontoritöö mulle ei
sobiks.
Kas on olnud hetki, kus oled
mõelnud, et jätaks selle purjetamise kus see ja teine?
Loomulikult on olnud hetki, kus olen kahelnud endas ja
selles, kas olen suuteline kusagile jõudma või mitte. Iga
pettumus paneb mõtlema ja
iga kordaminek annab jõudu
juurde. Viimasel ajal selliseid
mõtteid mul peast siiski läbi
käinud ei ole.
Palju kulutad päevas aega
purjetamisega seotud asjadele?
Terve mu elu keerleb purjetamise ümber. Kui sellest
jääb aega üle, tegelen kooliasjadega. Suvel olen purjetamismaailmast eraldatud ainult magades. Talvel tegelen vähemalt

Noortevolikogu osaleb YEU Akadeemias
Organisatsioon Youth for Exchange and Understanding (YEU) sai toetuse demokraatiaprojektile
“YEU Academy of/for democracy – youth participation for intercultural dialogue”, mille üks
partnerorganisatsioon on ka Viimsi Noortevolikogu.
YEU Akadeemia on tuleva aasta jaanuarist septembrini vältav projekt, milles osaleb 100
noort ning 5 koolitajat viiest riigist: Portugal, Poola, Eesti, Türgi ja Küpros. Projekti eesmärk on
motiveerida partnerogranisatsioonide liikmeid võtma ühiskonnas multiplier rolli – motiveerida
teisi noori olemaks aktiivsemad oma ühiskonnas läbi noorteorganisatsioonide ning edendada
noorte seas kultuuridevahelist suhtlust ja üksteise mõistmist. YEU Akadeemia hõlmab endas
erinevaid personaalseid ning online tegevusi, mida juhib rahvusvaheline mitteformaalse hariduse
ning uute meediatehnoloogia ekspertide meeskond. Projekt algab veebruaris koolitustsükliga “Kuidas
kasutada online meediavahendeid noorte osaluse suurendamiseks?” ja “Osalemine kultuuridevahelises
suhtluses”. Antud faasi kasutatakse ka projekti jooksul tehtava lühifilmi jaoks, mis käsitleb noorsootöö
hetkeolukorda erinevates Euroopa piirkondades.
Akadeemia teine faas sisaldab endas kolmekuulist online koolitus- ja arendusprotsessi. 50
noort, kes osalesid meediakoolitusel, jätkavad online meediaprojektide elluviimist, ning 50 noort,
kes osalesid kultuuridevahelise suhtluse koolitusel, kirjutavad artikleid ja valmistavad materjale
antud teemal ning aitavad kaasa lühifilmi valmimisele.
Seejärel valib koolitusmeeskond välja parimad projektis osalejad mõlemalt koolitustsüklilt
ning kutsub nad osalema projekti viimasesse faasi “Tegutse!”, mis leiab aset Küprosel. Nikoosias
toimuval kohtumisel arutletakse projekti tulemuste üle, esitletakse projekti jooksul vändatud filmi
ning muid meediamaterjale.
Projekti tulemusena loodetakse, et osalejad võtavad oma kogukonnas multiplier rolli ning
jagavad oma teadmisi ja oskusi edasi oma kogukonna noortele innustamaks neidki osalema nii
kohalikus kui ka rahvusvahelises noorsootöös.

Viimsi Noortevolikogu

kaks korda päevas füüsiliste
treeningutega, loen raamatuid,
artikleid, harin end igat moodi
kuis võimalik.
Kas Eestis on raske olla purjetaja? See tähendab, kas on
piisavalt võimalusi harjutamiseks, piisavalt teadjaidoskajaid aitamas ja piisavalt
toetajaid?
Oh, see ei ole üldse hea
küsimus. Eestis on puudulik
ressurss. Seda majanduslikus
mõttes, kuid see pole suurim
probleem. Enamus maailma tipud purjetavad aasta läbi, mis
meie kliimas ei tule kõne allagi. Aitajatega on nii, et Rein
(Karl-Martini treener Rein Ottoson – toim.) on minu jaoks
alati olemas olnud ja kuna piirid on lahti ning Reinul palju
tutvusi, on variandid lõputud.
Endal peab olema julgust küsida abi.
Kas Eestis purjetamist hinnatakse?

5. detsembril
kell 12–16

Eestis on purjetamine siiski veel suhteliselt tagaplaanil.
Loodan seda kindlasti populariseerida. Vähese populaarsuse
tõttu on ka raske toetajaid leida.
Mis sa arvad, kuidas saaks
või tuleks purjetamist popimaks teha? Kas on nii, et kui
tulevad medalid, siis tuleb
ka populaarsus?
Kindlasti teevad medalid
spordiala
populaarsemaks.
Vaata kasvõi Kanterit. Kettaheide pole just see ala, et lähed
poodi, ostad ketta ja hakkad
loopima. Siiski on see leidnud
tee rahva südamesse ning kõik
jälgivad, kuidas Gerdil läheb.
Samas on kindlasti võimalik
ala populariseerida läbimõeldud reklaami- ja promotegevusega, millele hetkeseisuga pole
kahjuks piisavalt võimalust
pühenduda.
Mida sina elus hindad? Mille eest sa elus n.-ö võitled?

Hindan sõprust, ausust,
töökust, sihikindlust, head huumorit ning oskust tunda elust
rõõmu. Võitlen oma unistuste
täitumise ning endas rahulolu
tekitamise eest.
Kas sul on mõni salaunistus,
kus sooviksid purjetada?
Saladust sellest ei tee ja
koht pole ka väga oluline.
Võiks olla kuum õhk, soe helesinine vesi ja päike. Tegelikult ei tee treeningpaik ise veel
õnnelikuks. Suurepärane oleks,
kui saaks purjetada koos oma
konkurentide-sõpradega ning
areneda käsikäes.
Mõni hea soovitus noortele?
Treeni, treeni ja veelkord
treeni! AGA, treeni mõttega!
Arenda neid kohti, mis on nõrgad! Kuula alati teiste õpetussõnu, kuid ära võta neid kullana! Analüüsi ja leia enda jaoks
õige!

Triin Rebane

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 16.11.2009

Viimsi Huvikeskuse
ruumides Nelgi tee 1

TALVELAAT
Müügil: käsitöö – kudumid,
heegeldised,
õmblustöö, ehted, maalid,
vildistatud esemed,
keraamika,
klaasimaal, kaunid küünlad;
loodustooted – mesi,
hoidised, seened;
lastekaubad – mänguasjad,
jalatsid ja palju muud.
Suures saalis kultuuriprogramm: esinevad
Järvakandi showgrupp ja
külakapell
Avatud KOHVIK!
Tule veeda mõnusalt
aega koos perega oma
vallarahva seltsis!

Tere tulemast!
l Kristiina Kõivul ja Aivo Sepal sündis 9. oktoobril poeg Kristian
Ruudi.
l Vivika ja Jarek Kurnitskil sündis 12. oktoobril tütar Anneli.
Diana Koelil ja Andres Juulil sündis 26. oktoobril tütar Mia Maria.
l Heily Haasmal ja Rajar Milleril sündis 27. oktoobril poeg Mikael.
l Kristi Nikolajeval ja Rainer Ploomil sündis 28. oktoobril tütar
Maarja.
l Jaanika ja Kaido Palmikul sündis 28. oktoobril tütar Kristiaana.
l Anna ja Igor Engastel sündis 29. oktoobril poeg Kristian.
l Anneli Simsonil ja Veiko Talustel sündis 31. oktoobril tütar Eliis.
l Kristiina Lampel ja Arti Männil sündis 3. novembril tütar Karoliine.
l Sigrid Vestmannil ja Leho Harjol sündis 5. novembril poeg Richard.
l Everi Egelil ja Marko Treimannil sündis 6. novembril tütar Brita.
l Maret Altnurmel ja Indrek Kruusimaal sündis 8. novembril tütar
Sofi.
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Viimsi valla kultuurikalender

20. november – 13. detsember
Kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus
“From War to Freedom“
Fotonäitus “NATO“
“Roman Tavast ja tema
Väärtmetallasjade & Märkide
Tehas“
Avatud K–L k 11–17,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Fotonäitus “Rannarahva
pildialbum enne 1940”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon
“Muinasajas piki rannajoont”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon
“Rannarahva elu-olu”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Avatud 30. jaanuarini 2010,
K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”
Avatud 30. jaanuarini 2010,
K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Matti Miliuse isikunäitus
“Kollektsionääri Sünnipäev!“
(Krista Sokolova
monumentaalmaalid)
Avatud 28. novembrini,
K–L k 12–17
Galeriis Ark Royal Rannarahva
Muuseumi II korrusel
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Hobifotograaf Laidi Koppeli
fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees
Viimsi Kunstikooli
õpilastööde näitus
Viimsi Vallamajas
Hinge Jürgensoni maalinäitus
Randvere Päevakeskuses
Rannarahva Muuseumi
rändnäitus “Viimsi vald 90“
Näitus jääb avatuks
30. novembrini, E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 25. november
(kadripäevani)
Näitus “Kadri Ilves –
illustratsioonid raamatust
“Onu Heino eksis ära““
Illustratsioonid pärinevad
kirjastus Koolibri kogust
Viimsi Kooli Raamatukogus
Kuni 30. november
Raamatunäitus
“Tuntud eestlaste elulood”
Prangli Raamatukogus
Kuni 30. november
Raamatunäitus "Mõnusad
tubased tegevused"
Viimsi Raamatukogus
TALUTURG
Laupäeviti k 10–12
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Võimlemine ja vestlusring
lapseootel emadele
Teisipäeviti k 18–20
Harmoonikumis, Pargi tee 8

20. november k 18
Filmiõhtu “Uskumuste bioloogia“
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
20. november k 20
Vallarahva tervisetund – kogu
perega ujuma (vesiaeroobikaga)!
Eelregistreerimine
tiia@viimsivald.ee,
tel 609 0980
Viimsi SPA ujulas
20.v november k 20
Pidzaamapidu noortele
vanuses 9–12
Osavõtutasu 15 krooni
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
21. november k 10–15
Rannarahva täika
"Pühadeelne suurpuhastus"
Kõik müügiks!
Müügikohtade eelregistreerimine
riina@viimsivald.ee,
tel 50 94 272
Rannarahva Muuseumis
21. november
Viimsi valla meistrivõistlused
korvpallis (meeskonnad)
Korraldaja Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Koolis
21. november k 11–16
ROOSI KLUBI
Info Rein Joost (tel 50 72 436)
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
22. november k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. november k 11
Surnute mälestuspüha
jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Laste pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
22. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
23. november k 18–20
Trummiõpe
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
24. november k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses
24. november k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
25. november k 16
DJ-klubi
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
25. november k 17
Kadripäeva viktoriin
www.huvikeskus.ee
Viimis Noortekeskuses
25. november k 19
Koguduse kool “Rutti raamat“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
25. november k 20
Salongiõhtu vendade
Johansonidega
Piletid 200 krooni, müügil galeriis
Viimsi antiigi- ja vanavaragaleriis, Mõisa tee 2

26. november k 16
Uisutama Jeti jäähalli
Osavõtutasu 25 krooni
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
26. november k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. november k 18
Terviseloeng sarjast
“Loo endale tervis“
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
26. november k 18
UUDIS: Näovõimlemise õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
		
27. november k 19
KOMOS 10
Glamuurne juubeligala
Näha ja kuulda saab Komose
näitetrupi 10 tegevusaasta
parimaid palu
Pilet 50 krooni müügil enne
algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
27. november k 19
Kontsert
“Üksteist unustamatut õhtut”
Hendrik Sal-Saller ja Smilers
Piletid Piletilevis 150 krooni
Viimsi Kooli aulas
28. november k 19
KOMOS 10
Glamuurne juubeligala
Näha ja kuulda saab Komose
näitetrupi 10 tegevusaasta
parimaid palu
Pilet 50 krooni müügil enne
algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
		
29. november k 11
I advendi jumalateenistus
armulauaga – Leeripüha.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. november k 11
Esimeses advendi
jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. november k 14.30
1. advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
		
29. november k 16
Advendiküünla süütamine ja
jõulurahu väljakuulutamine
Viimsi Vabaõhumuuseumis
			
30. november k 14
PÖFF Viimsis – GIRL
(Rootsi 2008)
Lastefilm (2.–4.klassid)
Pilet 25/50 krooni müügil
Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Kooli aulas
30. november k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses
30. november k 18–20
Trummiõpe
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
1.–28. detsember
Raamatunäitus – Pühade ootel

(valik jõuluraamatuid)
Viimsi Raamatukogus
		
1. detsember – 10. jaanuar		
Näitus "Jõemehike" Urmas Viik
– illustratsioonid
Illustratsioonid pärinevad
kirjastuse Koolibri kogust
Viimsi Kooli raamatukogus
1. detsember k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses
1. detsember k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
2. detsember k 16
DJ-klubi
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
2. detsember k 18
Advenditervitus eakatele
Esineb Viimsi segakoor
Viimsi Päevakeskuse saalis
2. detsembril k 18
Loeng “Ph tasakaal ja tervis“
Lektor Heli Haruoja
Osavõtutasu 50 krooni
Info ja registreerimine
heli.haruoja@gmail.com või
itariina@huvikeskus.ee
Tel 50 83 869 (Heli)
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
			
2. detsember k 18
PÖFF Viimsis – B-GIRL
(USA 2009)
Noorsoofilm
Pilet 25/50 krooni, müügil
Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Kooli aulas
2. detsember k 18
Andres Meriste isikunäituse
“Lähedus” avamine
Galeriis Ark Royal Rannarahva
Muuseumi 2. korrusel
3. detsember k 17
Meisterdamine
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
3. detsember k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3. detsember k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
		
3. detsember
Viimsi valla 2009. aasta
parimate sportlaste austamisõhtu
k 17 ümarlaud spordiklubide
esindajatele
k 19 autasustamine
Jussi Õlletoas
		
3. detsember k 20
PÖFF Viimsis – SAINT LOUIS
BLUES (USA, Senegal 2009)
(“Ühistransport”)
Täiskasvanute film
Pilet 25/50 krooni, müügil
Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Kooli aulas
4. detsember k 17
Tüdrukute Klubi
Osavõtutasu 15 krooni
Registreerimine
kadi@huvikeskus.ee või
tel 606 4034
Randvere Noortekeskuses

4. detsember k 18
Filmiõhtu “Terviklik elamine“
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
4. detsember k 18
ArvamusCafe
Randvere Noortekeskuses
5. detsember k 12–16
Talvelaat – müügil kudumid,
punutised, klaas ja ehted,
lastekaubad, maalid, puutöö,
aiasaadused jne
Müügikohtade eelregistreerimine tel 606 6839,
51 14 528
Korraldaja MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
Viimsi Huvikeskuses
5. detsember k 17
Gospelkantaat TEELISED
EELK Misjonikoor, solistid ja
tantsutrupp Impulse
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
			
5. detsember k 19
Aastalõpu heategevusball
Viimsi erivajadustega laste
toetamiseks
Tantsuks ansambel Karavan
Oksjon ning üllatusesineja
Pilet 300 krooni
(30. novembrini),
400 krooni (1. detsembrist)
Piletid müügil Viimsi
Vallavalitsuse infoletis ja
Viimsi Koolis
Korraldajad MTÜ Viimsi Invaühing, Lions Klubi ja Viimsi Kool
Viimsi Koolis
6. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
6. detsember k 11
Teise advendi kontsertjumalateenistus leivamurdmisega
Kalju koguduse noortekoor
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
6. detsember k 14.30
2. advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
7. detsember k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses
7. detsember k 18
Õpituba
“Ravimtaimed koduapteegis“
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 6011717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
8. detsember k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses
8. detsember k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
10. detsember k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. detsember k 17
Köögis Ainult Poisid
Osavõtutasu 15 krooni

Registreerimine
kadi@huvikeskus.ee või
tel 606 4034
Randvere Noortekeskuses
11. detsember k 19
Lastedisko vanusele 7–12
Randvere Noortekeskuses
11. detsember k 19
Kulinaar-kultuuriline
salongiõhtu jõulumuusikast
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
11. detsember k 19
Kontsert “Jõuluvalgus“
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
11. detsember k 20
Vallarahva tervisetund
– kogu perega ujuma
(vesiaeroobikaga)!
Eelregistreerimine
tel 609 0980 (Tiia Tamm) või
tiia@viimsivald.ee
Viimsi SPA ujulas
12. detsember k 10–15
Rannarahva täika "Jõululaat"
Müügil kohalike käsitöömeistrite toodang, kingitused,
ehted...
Müügikohtade eelregistreerimine riina@viimsivald.ee,
tel 50 94 272
Rannarahva Muuseumis
12. detsember k 12
Viimsi Muusikakooli
advendikontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. detsember k 13
Viimsi valla pensionäride
jõulupidu
Vaatame ajaloolist filmi
Viimsi vallast
Esinevad Viimsi Kooli õpilased,
Viimsi Kooli Noortekoor
Kaetud on kohvilaud!
Kõlab tantsumuusika!
Viimsi Kooli aulas ja aatriumis
13. detsember k 11
3. advendi jumalateenistus
armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
13. detsember k 11
Kolmanda advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
13. detsember k 12
Leppneeme Jõulupidu küla
kuni 10-aastastele (k.a) lastele
Eelregistreerimine 7. detsembrini
leppneemeselts@hot.ee või
tel 51 23 520
Leppneeme Lasteaias
13. detsember k 12
Naerujooga
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
13. detsember k 14.30
3. advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
Külas segakoor "Raudam"
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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Viimsi Kooli lapsed võistlesid
edukalt sportakrobaatika
võistlustel SÜGIS AKRO 2009
7. novembril toimusid
sportakrobaatika võistlused SÜGIS AKRO 2009.
Tänavu osales võistlustel
ligi sada sportlast Akrobaatikakoolist ja VK-st
Piruett.
		
SÜGIS AKRO 2009 võisteldi
mini, laste ja noorte klassis.
Medalid jagati välja tütarlasteja poistepaaride ning tütarlaste
kolmikute arvestuses. Akrobaatikakool võitis enim auhinnalisi kohti – kokku seitse
I, kaheks II ja kaks III kohta.
Viimsi Kooli lapsed treenivad Akrobaatikakoolis ja
saavutasid järgmised kohad:
● mini B poistepaar Markus
Muide ja Martin Metsküla – II
koht,
● laste klassi segapaar Liis
Peipsi ja Anton Osvald Kuusk
– I koht,
● noorte A-klassi kolmik
Johanna Sooba, Lee Kelomees,
Kätlin Neerot – I koht,
● noorte A-klassi segapaar
Kert Erhard Ridaste ja Saga
Leipalu – I koht.

Harjumaa meeskondlikud
meistrivõistlused males
14. novembril jagati
Tallinnas, Paul Kerese
nim. Malemajas viimased medalid Harjumaa
parimatele maletajatele.
Seekord pidasid malelahinguid 4-liikmelised
võistkonnad, koosseisus
kolm meest ja üks naine.
Turniiril osales kuus esindust:
Kose vald, Saue Maleklubi
kahe võistkonnaga, Saku
vald, Rae noored ja Viimsi
vald. Kahjuks jäi tulemata

favoriidiks peetav Maardu.
Viie vooru järel oli paremik
selgunud ja kõige kirkamad
medalid sai kaela Saku valla
võistkond koosseisus Toomas
Valgemäe, Teet Shvilponis,
Mart Sepp ja Ruth Tiits.
Hõbemedalid teenisid Margus
Sööt, Ain-Valdo Müütnik,
Jüri Kuusik ja Kristiina Ehala
Viimsist ning kolmanda koha
pälvis Kose valla võistkond.
Lisaks meistrimedalitele käib
aastast 1990 võitjatega kaasas
ka Saku maleelu edendaja

Hans Tomsoni poolt välja
pandud kauni kujundusega
vasest kandik. Sel aastal läks
see kena rändauhind, mis
küütles aasta otsa Viimsi
Spordihalli auhinnavitriinis,
üle neljateistkümne aasta taas
koduvalda. Vahepealsetel aastatel on seda kordamööda
hoidnud Maardu ja Viimsi
maletajad.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Üritustest tulemas
21. ja 22. november
Viimsi valla meistrivõistlused KORVPALLIS
Viimsi Koolis (meeskonnad)
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi

3. detsember
k 19 Viimsi valla SPORDIAASTA PIDULIK
LÕPETAMINE Jussi Õlletoas
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
Sportakrobaatikaga saab
tegeleda Viimsis Akrobaatikakoolis. Treeningud toimuvad
Viimsi Kooli spordihoones.

Info www.omatsirkus.ee.

Heidi Kann

Akrobaatikakooli treener
www.omatsirkus.ee

TEATEUJUMISES Keilas
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
11. detsember
k 20 Vallarahva tervisetund – kogu perega
ujuma Viimsi SPA-s (vesiaeroobikaga)!
Vajalik eelregistreerimine tel 609 0980 (Tiia
Tamm) või tiia@viimsivald.ee
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus

4 .detsember
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused

Kodune

kaksikvõit
;VPK\Qpp[TLKZPWZ[Pkompostrisse
UPUNT\\WY NPZVWZ[Pkonteinerisse
lOLOVVIPNHVURPRZ\RVK\ZLK
WYHOPT\YLKSHOLUKH[\K
;LSSPTSLTHK=LVSPHZ[ZHHKWY NPZ[WYPPRZQHRVK\RVYKH

Jäätmetes
t
kvaliteetne
kompostm
uld

6 nädalaga

!

Ehitus-, lammutus-,
koristus- ja suurjäätmete
äraveoks pakume soodsa
hinnaga Big-Bag kotte mahuga
1 m3 ja konteinereid mahuga
5 - 30 m3

www.veolia.ee
veolia@veolia.ee
Klienditeenindus tel: 1919
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Jaak Mae innustas Viimsi lapsi sportima
Kolmandat aastat Pirital
tegutsev Jaak Mae
nimeline CFC Suusakool
laienes tänavu sügisel
Tallinna külje alla
Viimsisse.
Suusakooli patroon ja üks ellukutsujatest, Salt Lake City
olümpiapronks Jaak Mae
leidis kiire ajagraafiku kiuste
võimaluse Viimsi lastega teha
meeleolukas
ühistreening.
Ühtlasi tutvus Mae uue treeningrühma eluoluga, Viimsis
on suusakool tegutsenud vaid
kuu aega.
“Kõige tähtsam on anda
lastele võimalus spordiga tegelemiseks. Kui tänavu tuleb
sama lumerohke talv kui oli
mullu, siis pole karta, et lapsed
kevadeks laiali jooksevad,”
sõnas oma viiendateks olümpiamängudeks valmistuv Jaak
Mae. “Nähes treeningul särasilmseid ja innustunud lapsi
usun siiralt, et kooli laienemine Viimsisse oli igati
õige samm. Loodetavasti
tuleb ka vald meiega kaasa ja
treeninguvõimalused muutuvad aasta-aastalt üha mitmekesisemaks. Valla toetus on
praegusel keerulisel ajal väga
oluline ja õnneks on Viimsis
noortesporti alati edumeelselt
suhtutud. Kokkupuude Viimsi
vallaga on aastate lõikes olnud
väga meeldiv ja konstruktiivne,
noorte sporti on pearahade
näol toetatud märkimsväärses
mahus,“ tõi Mae näite positiivsest suhtumisest.

“Siinkohal kutsun kõiki
lapsi treeningule, osa saama
liikumisrõõmust, mis teeb
keha tugevaks ja vaimu
erksaks. Loodan, et minu
tänane (ühistreening toimus
23. oktoobril – toim.) kohalolek annab noortele innustust spordiga tegeleda. Kellest
tuleb tippsportlane, kellest
mitte, seda näitab juba hilisem
aeg. Klubi eesmärk on oluliselt
aatelisem – kaasa aidata noorema põlvkonna sirgumisel
terveteks ja tugevateks kodanikeks,“ sõnas kolme lapse isa
Jaak Mae.
Näidistreeningul oli kohal
ka Viimsi valla väsimatu
spordihing, suusatajate üks
suurimaid eestkostjaid kogu
vabariigis, Tallinna Ülikooli
õppejõud Kaarel Zilmer. Pea
kakskümmend aastat tagasi
praegusele tippmehele Jaak
Maele suusatarkust õpetanud Kaarel Zilmer andis klubi
Viimsi filiaali treenerile Ave

Ojasoonile üle noorsportlastele
mõeldud värviküllased brošüürid “Juku Suusakool“.
Muide,
õppejõud
Kaarel
Zilmeri käe alt on välja kasvanud kõik kolm CFC
Suusakooli noort ja hakkajat
treenerit: Riho Roosipõld, ElsBrett Heinsoo ja Ave Ojasoon.
CFC Suusakooli õpilasele
on ühe kuu treeningumaks
300 krooni. Tutvumiskuul
on treeningud tasuta! Tulge
julgesti proovima ja mõnusat
treeningõhkkonda nautima!
Kui teil on tekkinud
huvi liituda Suusakooliga,
soo-vitame võtta ühendust
meie treeneritega, telefoni
või e-posti teel. Ja veel
lapsevanematele julgustuseks
– CFC Spordikooli presidendiks on teie oma kandi
inimene, Viimsi valla elanik,
spordihingega
ettevõtte
Mazeikiu Nafta Trading House
juht Tõnu Ääro.

Ivar Jurt�enko

Suusakooli treenerid:
Riho Roosipõld (Pirita): tel 51 997 515, e-mail riho@cfc.ee
Els-Brett Heinsoo (Pirita): tel 53 470 087,
e-mail elsbrett@cfc.ee
Ave Ojasoon (Viimsi): tel 55 524 260, e-mail ave@cfc.ee
Klubi üldine kontakt
Spordiklubi CFC
Rummu tee 3, Tallinn
tel 623 7885
info@cfc.ee
www.cfc.ee/suusakool

Viimsi Kepp mängib sel hooajal meistriliigas

Saalihokiklubil Viimsi
Kepp õnnestus eelmisel
hooajal saavutada esiliigas teine koht ja alates
sellest hooajast mängib
klubi meistriliigas.
Eelmine hooaeg oli Viimsi
Kepile väga muutusterohke.
Pärast kehvapoolset algust suutis meeskond ennast kokku

võtta ja pääses esiliiga finaali. Poolfinaalis peeti emotsionaalne lahing maha Maitimiga,
keda lõpuks võideti 5:4.
Finaalis oli Viimsi Kepp
vastamisi Nõmme Kondorsiga.
Kogenud mängumehed suutsid
oma paremuse maksma panna ning Viimsi võistkond
pidi leppima teise kohaga.

Sellest hoolimata tegi Eesti
Saalihoki Liit neile ettepaneku
hakata mängima meistriliigas.
Otsustamiseks oli aega pea
terve suvi.
Viimsi Kepi kapten Robert
Tarenõmm ütles: “Otsust polnud kerge langetada, saime
poistega kokku ja arutasime
seda ettepanekut. Uskusime, et

saame meeskonnana meistriliigas hakkama.”
Viimsi Kepi treener Madis
Kass arvab, et meistriliigas
osalemine annab meeskonnale
võimaluse ennast proovile
panna uuel tasemel ning mängijatel on suurem võimalus
ka individuaalselt edasi areneda. Samuti on üldisele saalihoki arengule positiivne, kui
võistkonnad tahavad pürgida kõrgemale. Robert Tarenõmm lisas, et rahaliselt
on meistriliigas osalemine
palju kulukam kui esiliigas –
meistriliigas toimuvad mängud
kolm korda tihedamini ning
lisaks peab võistkond ise
korraldama hooaja jooksul
ka 7 kodumängu. Selgus, et
Viimsi Kepp ei saa Viimsi
vallalt toetust ning võistkond
pidi tõsiselt hakkama tegelema
sponsorite otsimisega. Praeguseks on klubil peaaegu kogu
vajaminev raha koos.

Sel hooajal on Viimsi
Kepil olnud 4 mängu. Esimese
mänguga 2007/2008 aasta
meistri TTÜ/Team Exeli vastu
avati saalihoki hooaeg, tugevale
vastasele jäädi alla 12:3. Teine
mäng peeti Viimsi Spordihallis
eelmisel hooajal meistriliiga
teisena lõpetanud Auguri vastu. Mõlemas mängus tuli vastu võtta suur kaotus, kuid
treener Madis Kass ütles, et
kindlasti ei peegelda tulemus
mängu – eks oligi arvata, et
tugevate vastu saab alguses
raske olema, sest Viimsi Kepi
kogemustepagas on nendega
võrreldes tunduvalt väiksem.
Madis Kass lisas: “Tulemuse
parandamiseks on kindlasti
vaja kõrvaldada pisivead. Suures plaanis oli mänguga kõik
korras, poisid võitlevad ning
mis kõige tähtsam, nad tahavad
võita.”
Kolmas mäng peeti koduväljakul Automaailma vastu.

Viimsi Kepp võitis mängu 7:5
– see oli võistkonna esimene
võit meistriliigas. Neljandas
mängus oli vastaseks Jõgeva
Tähe. Viimsi Kepp osutas eelmise aasta meistrile tõsist
vastupanu, kuid lõpuks kaotati
mäng 3:5.
Viimsi Kepil on valminud koduleht, kust saab informatsiooni toimuvate ja tulevaste mängude ning samuti
fännklubi kohta: www.viimsikepp.ee. Nüüd saavad kõik
saalihoki fännid Viimsis näha
tasemel saalihoki võistlusi.
Viimsi Kepi järgmine kodumäng on 5. detsembril kell
18.45 Viimsi Spordihallis.
Tulge kõik kaasa elama!
Viimsi Kepp tänab oma
toetajaid: Kristen Grupp,
HRX, Viimsi Ehitus, Viimre
terasprofiiluksed, Ministry of
Media, Tinni Invest ja Viimsi
Spordihall.

Liis Kuusk
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KUULUTUSED
Müün 21.11 Rannarahva Muuseumi laadal eesti
tootjalt laste talveriideid: talvepüksid, -joped,
-kombinesoonid, -mütsid, kindad, lambavillapapud
jm SOODSALT.
Soovin üürida garaa�iboksi või sarnaseid ruume.
Hind kuni 1000 krooni kuus. Tel 56 922 643.
Soodsad küttepuud, kotiga või lahtiselt. Tasuta
transport Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa piires.
Ka väikesed kogused! Tel 56 484 838.
Otsin eesti keele õpetajat rootsi või inglise
keele baasil. Tel 53 628 004, Didrik.
Inglise keele era- ja järelaitamistunnid
kogemustega õpetajalt. Tel 50 83 272.
Annan kodus vene keele eratunde. Asukoht
Püünsi Põhikooli kõrval. Helista 50 48 643, Malle.
Raamatupidamisteenused üle Eesti, info tel
670 6527 või info@rowan.ee, vt ka www.rowan.ee.
Õhksoojuspumbad. Müük. Paigaldus. Hooldus.
Tel 53 407 191, www.erilahendused.ee.
Veoteenus kaubikuga. Tel 51 916 302.
Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-,
krohvimis- jm üldehitustöid. Saunade ehitus.
Kvaliteetne töö. Tel 51 10 992.
Kõige soodsamad küttepuud! Lepp alates
350.-/ruum. Kask alates 430.-/ruum. Konteineris
puud alates 1130.-/tk. Toome puud Harjumaal
tasuta koju! Tellimiseks helista 670 7110, 52 00
093 või täida tellimisleht internetis: www.puu24.ee.

Ostan metsa ja metsamaad. Tel 56 754 120.
Apones Finance OÜ aitab äriühingute asutamisel, pakub raamatupidamisteenust äriühingutele, MTÜ-dele, FIE-dele ja korteriühistutele
ning aitab personaliga seotud dokumentide osas.
Kontakt: e-mail finance@apones.ee,
tel 50 97 935.
Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad!
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.
Tänavakivide paigaldus. Puitterrassid.
Haljastustööd. Tel 50 87 397.
Terrassid. Sauna puitosad. Piirdeaiad.
Kergehitised. Ehitus. Remont. Siseviimistlus.
Plekitööd. Pottsepatööd. Tel 56 646 709.
Elektritööd. Teostan igasuguse keerukusega
elektritöid. Sise- ja välitööd, rikete kõrvaldamine
jne. Tel 50 83 895, www.elektrik.fie.ee

VIIMSI LASTEAIAD
Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi logopeedi
(koormus 0,5) ja õpetaja abi
asendaja ametikohale.
Avaldus, CV ja logopeedi
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad esitada
24. novembriks 2009 e-posti aadressile
VIIMSI LASTEAIAD
mirje@viimsilasteaiad.ee
või saata
Randvere tee 18, Haabneeme,
74001, Harjumaa.
Info telefonil 56 220 121.
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SOOVIN
OSTA
GARAAžI
VIIMSIS
Tel 56 353 343

Avatud
ÕMBLUSSALONG
Kaluri tee 5
Tel: 52 98 020,
609 1490
õmblusteenused
parandustööd

Firma müüb
puidugraanuleid
Diameeter: 8 mm
Alusel: 960 kg
(60 kotti x16 kg )
Hind: 2250 EEK/tonn
+ 20% KM
Alates 3 tonnist on hind
soodsam!
Võimalik tellida 1 t
kottides(big-bag)
Aadress:
Vana-Narva mnt. 24, Tallinn
Tel: (+372) 58 38 03 42
E-mail: segeibm@hot.ee

Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid,
seinad ja katused. Tel 50 13 305.
Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
Teostame muruniitmist, hekilõikust, puude raiet
ja haljastusega seotud töid. Tel 55 637 666.
Pakume lehtede riisumist ja äravedu ning
teeme muid sügisesi aiatöid. Tel 50 89 294.

Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse- ja
männipalki ning paberipuud. Abistame paberite
vormistamisel ja raietöödel. Oma transport.
www.forestryest.ee, tel 56 636 076, 56 638 551.

 ÕLiVAHETUS 0,-*
 AUTOrEMONT
 MOOTOrirEMONT
 DiAGNOSTiKA
 rEHViVAHETUS jA rEMONT
 piDUriKETASTE üLETrEiMiNE
 jA MUUD VÄiKSEMAD TrEiMiSTÖÖD
*ostes õli ja filtri meilt

Ostan ära teie vanad sõiduautod, ARKis
kustutamine. Paku kõike, ostan ka vanarauda.
Tel 55 997 092.

Salsa, merengue’i ja bachata
tunnid Viimsi Koolis!
Detsembrist algavad salsa, merengue’i ja
bachata tunnid! Trennid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti k 19–20 Viimsi
Kooli aulas (Randvere tee 8). Treeneriks
on Corazon Latino Clubi ladinatantsude
treener Lagle Saga.
Treeningute täishind kuus on 500 krooni,
soodushind (õpilased, üliõpilased) 425 krooni.
Täpsem info tasumise kohta
registreerimisel!
Kursusele registreerimine ja lisainformatsioon: Anne-Mai Angerjärv tel
50 27 566, e-post annemai@merengue.ee.
Registreerimisel palume ära märkida
nimi, telefoninumber ning e-posti aadress.
Mõnusat tantsimist!
Tantsustuudio Merengue

Rehve igale rahakotile!
AGOMER REHVID
Uute kasutatud rehvide müük ja vahetus
• rehvitööd
• valuvelgede remont
• teras/valuvelgede müük
NB! Soodushinnaga rehvihotell 200.hooaeg
Igale klIeNdIle kINgItuS!
www.agomer.ee
Viimsi aiandi tee 19/1
Mob 520 0662, tel 623 7890

Rehvivahetus

alates 300
krooni.
Rehvihotell 25 krooni rehv.
Uute ja kasutatud rehvide
müük.
Autoremont. Puksiiriteenus.
Sinine Pantone 294 C

Sõidukite Iseteeninduse OÜ
Rohuneeme tee 1/7
(sissepääs Muuli teelt)
www.iseteenindus.ee
info@iseteenindus.ee
Tel +372 56 611 907
Avatud E–L 9–19, P 10–16

VALMiSTAME EriNEVAiD KATTEpLEKKE
jA KOrSTNAMüTSE
Vihmaveerennide ja -torude paigaldus.
Plekksepatöökoda, Rohuneeme tee 2
Tel 50 83 620, 50 24 615.

MajapIdaMISgaaS ja
prOpaan
SOOdSaIMate
hIndadega!
Vedelgaasisegud
21kg - 425 kr, 11kg - 265 kr,
propaan 21kg -450kr, jne.
Ootame Teid Veega Marine
kaupluses Euro Oili tanklas
Muuli tee 21.
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Lp. Ettevõtjad!
Nõustame ja aitame Teid praktiliselt firma
juhtimiskorralduse saneerimisel, ISO- sarja
juhtimissüsteemide, äriplaanide jm arendusprojektide väljatöötamisel ja juurutamisel ning
igapäevaste firmategevuste korraldamisel ja
haldamisel. Kuni 30.12.2009.a. suur hinnasoodustus!
Abistame Teid EAS-is meie koostööprojektide
kaasrahastamise taotlemisega seotud asjaajamise korraldamisel! Tasuta!
PROJEKTIPERE OÜ
Lageda tee 18B, Pärnamäe, Viimsi vald
Tel: 609 1524 ja 5344 4025
E-post: info@projektipere.ee
www.projektipere.ee

Tasuta koolitused Viimsi vallas!

Tasuta koolitustele saavad registreerida kõik Viimsi vallas elavad töötud, kes kuuluvad vähemalt ühte alltoodud sihtrühma:
•
•
•
•
•
•
•

pikaajalised töötud (töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 12 kuud);
noored 15-24 aastased töötud;
hoolduskohustusega koormatud inimesed;
puuetega inimesed;
vanemaealised (alates 50. eluaastast);
mitte-eestlased;
vähemalt 1,5 aastat lapsehooldusel viibinud vanemad.

Neljapäeviti ja detsembris ka kolmapäeviti (19, 26 november ja 3, 10, 15, 17, 22, 29 detsember )  jätkuvad tööklubi raames  “Tööotsija ABC” koolitused, kus tutvustatakse erinevaid  
tööotsingu meetodeid ja võimalusi, antakse head nõu ja oskusi kandideerimisprotsessi ning
tööintervjuu edukaks läbimiseks, räägitakse tööseadusandlusest ja töölepingust tööotsija seisukohast lähtuvalt ning õpetatakse hea teenindaja põhioskusi.
Koolituste kestvus neljapäeviti on 4 tundi (12.00-16.00).
Alustava Ettevõtja Baaskoolituse uus grupp alustab 02. detsembril   ja kestab seitse
(2,7,9,14,16,21,28.detsembril)  päeva a’  8 tundi (10.00-17.00) päevas ning on mõeldud neile,
kes julgevad võtta riske ja olla tulevikus endale ise tööandjaks. Nimetatud koolituse lõpetajatel
on koolituse käigus koostatud äriplaani alusel võimalik taotleda Töötukassast ettevõtlusega
alustamise toetust kuni 70000 krooni.
Koolituste lektorid on oma ala parimate seast ning siiani on olnud koolitustel osalenute
tagasiside väga positiivne.
Kõik ülalloetletud koolitused toimuvad Viimsi Raamatukogus (Kesk tee 1, Haabneeme)
asuvas Tööotsija Infopunktis.
Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi poolt  sihtfinantseeritava projekti “Viimsi valla mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine ja tööturu riskigruppide tööellu integreerimine”
raames.
Info ja registreerimine telefonil 606 6935 või e-post: info@scoopest.com.
Sven Simson, projektijuht
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