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Viimsi Kooli matkaringiga 
Alpides. Loe lk 7

Päästjad
tulevad koju 
nõu andma 
Alates 1. septembrist saavad Tallinna ja 
Harjumaa elanikud kutsuda koju pääs-
tespetsialisti. Kojukutse ja nõuanded 
on tasuta. 

Viimastel aastatel on Põhja-Eesti Päästekeskus 
korraldanud Tallinnas ja Harjumaal kodukülas-
tusi, mille eesmärk on selgitada elanikele tu-
leohutusnõudeid ning pöörata tähelepanu puu-
dustele ja ohtudele. Kodukülastused on leidnud 
inimeste seas positiivset vastukaja.

Seoses algava kütteperioodiga vajavad pal-
jud inimesed tuleohutusküsimustes taas nõu. 
Päästekeskus on valmis appi tulema. Alates 1. 
septembrist saavad Tallinna ja Harjumaa ela-
nikud kutsuda koju päästespetsialisti, kellega 
koos vaadatakse üle võimalikud ohukohad, 
nagu küttekolded, elektriseadmed jms. 

Kodukülastuste käigus ei vormistata ette-
kirjutusi ega trahve. Kodukülastuse teenus on 
tasuta. Need, kes soovivad kutsuda koju pääs-
tespetsialisti, helistagu päästeala infotelefonil 
1524. Sellelt numbrilt saab ka teavet pottse-
pateenuse, korstnapühkimise, lõkketegemise, 
grillimise ja päästespetsialistide kontaktide 
kohta.

Põhja-Eesti Päästekeskus

XIII Täiskasvanud 
õppija nädal
“Õppimine seob põlvkondi” – sellist de-
viisi kannab tänavune 8.–15. oktoobrini 
toimuv täiskasvanud õppija nädal. 

Vanaemad-vanaisad, emad-isad, lap-
sed-lapselapsed, kõik vanad ja noored – 
sel nädalal mõtleme rikkusele, mis meil 
põlvkondade näol on, väärtustame üks-
teise oskusi ja kogemusi, oleme ja teeme 
koos. Leiame üksteise jaoks aega!

Nädala avaüritus on 8. oktoobril Moos-
tes, Põlvamaal. 12. oktoobril tähistatakse 
Tallinnas Taani (ja ka Põhjamaade) täis-
kasvanukoolituse rajaja Grundtvigi päeva. 
E-õppe päev on 13. oktoobril ja täiskasva-
nuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas.

Nagu tavaks, kuulutatakse sel näda-
lal välja aasta õppijad ja aasta koolitajad, 
aasta koolitussõbralikum organisatsioon ja 
omavalitsus. Harjumaa parimate tunnus-
tamine on planeeritud 13. oktoobriks Tal-
linna Raekojas.

Täiskasvanud õppija nädala kava on al-
les kokkupanemisel, aga praeguse seisuga 
on kõige agramad kaasalööjad Harjumaal 
Rae ja Saku vald. 
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Turvalisuspäev Viimsi vallas >> Loe lk 4

1. septembril alustas Viim-
si valla kolmes koolis oma 
esimest kooliteed kokku 226 
poissi-tüdrukut.

Püünsi Koolis tervitas 19 elevil ja 
särasilmset last kirjanik Andrus 
Kivirähk, kes oma pöördumises 
rõhutas selle päeva tähtsust. “Sün-
nipäev on teil igal aastal, aga esi-
mene koolipäev on vaid üks kord 
elus,” rääkis kirjanik. “Te lähete 
kooli seitsmeaastaselt, aga kui 
välja tulete, olete suured ja targad. 
See on hämmastav, mis teiega 
koolis kõik tehakse. See kool on 
nagu nõiamasin. Kui teil on kodus 
väiksemad õed-vennad, siis nemad 
muutuvad nüüd kindlasti kadedaks 
teie peale. Te hakkate õppima ma-
temaatikat, keeli, hiljem ajalugu, 
bioloogiat, geograafiat – te ei saa 
sellest kõigest praegu arugi, mida 
kõike te õppima hakkate.”

Algul päris hirmus 
Kaheksa tüdrukut ja 11 poissi 
kuulasid vaikselt ja põnevil. Päe-
vakangelaste vastas istusid saalis 
nende emad-isad, vanaemad-va-

Esimene koolipäev on 
vaid kord elus

naisad ja väiksemad õed-vennad. 
“Algul on kool päris hirmus koht,” 
jätkas kirjanik ja lohutas: “Koolis 
võib vabalt kätt tõsta ja kõike õpe-
tajale öelda.” Seejärel andis And-
rus Kivirähk igale lapsele aabitsa, 
öeldes: “Mis te niisama istute, ha-
kake nüüd õppima!”

Kooli direktor pani igale lapse-
le pähe uue koolivormimütsi, iga 
laps jäädvustati pildile koos kirja-
nikuga ning, lilled ja aabits käes, 
ootasid nad põnevusega, mis edasi 
saab. Edasi kutsus klassijuhataja 
Tiina Laid lapsevanemad endaga 
kaasa, lastele aga tuli külla Pipi. 
Ja teadagi, kuidas tema juba oma 
trikkide, laulude ja küsimistega 
lapsi köita oskas. 

Püünsi Kooli esimese klassi 
õpetaja Tiina Laid alustas Püünsi 
Koolis 1995. aasta sügisel kohe 
peale pedagoogikaõpingute lõppu 
algklasside õpetajana. Vahepeal 
omandas ta terviseõpetuse ja keha-
lise kasvatuse õpetaja kutsed ning 
õpetas ainult neid ained. Nüüd on 
ta ringiga jälle pisikeste juurde 
tagasi jõudnud ning annab väik-
sematele lisaks ka kehalist kasva-

tust. Üldse alustas Püünsi koolis 
tänavu kooliteed kokku 167 last.

Ainuke esimeses klassis
Prangli saarel läks esimesel sep-
tembril kooli üheksa õpilast. 
Päevakangelaseks oli Mattias 
Linholm, kes ainsana alustas esi-
meses klassis. Pranglis on ka 6. ja 
7. klassis, s.o liitklassis kummas-
ki üks laps, 8.–9. klassis õpib viis 
last. Kooli on oodata veel kahte 
õpilast. Lastega töötab koolis kuus 
õpetajat (ametikohti on siiski vaid 
4, sest kõik kohad pole täiskoor-
musega) ja direktor. Üheksa lapse 
heaks on koolis tegutsemas täis-; 
0,2- 0,1- või isegi 0,03-koormuse-
ga veel ringijuht, psühholoog, kas-
vataja, õpikufondi hoidja, kokk-
perenaine ja majahoidja. 

206 uut koolilast 
Valla ja ka Eesti suurimas Viimsi 
Koolis alustas 1. septembril koo-
liteed 206 õpilast, kes on jaotatud 
üheksasse klassi. Saali täitsid esi-
mese koolipäeva aktusel aabitsate-
ga pingiread vaid esimeste klasside 
lastele ja abiturientidele, kes neid 

käekõrval saali tõid. Tuldi, käest 
kinni, rivis – kolm koolijuntsut, siis 
üks abiturient ja jälle kolm algajat. 

”Nii suurt ebavõrdsust pole 
meie majas veel olnud, et iga 
abituriendi kohta on kolm esime-
se klassi õpilast,” lausus Viimsi 
Kooli direktor Leelo Tiisvelt. Lõ-
puklasse on Viimsi Koolis tänavu 
kaks, neis õpib 71 noort, kellele 
direktor pani südamele, et nad iga 
päev väikestele eeksujuks oleksid. 

”Kasutage seda privileegi, et 
te lõpetate kõige targemana selle 
kooli, sest mitte keegi ei õpi nii 
palju erinevaid aineid, kui õpitak-
se 12. klassis,” ütles direktor. Mär-
kamine – see oli direktori sõnum 
õpilastele ja lapsevanematele. 

Kui kõik juntsud olid oma suur-
telt kooliõdedelt-vendadelt aabit-
sad kätte saanud, läks laval lahti 
hoogne muusikal ”Malviina päe-
vik”, kus laulsid ja tantsisid Viimsi 
Kooli õpilased. Päevakangelaste 
emad-isad, vanaemad-vanaisad ja 
õed-vennad said kõike, mis toimus 
saalis ja laval, mugavalt jälgida 
fuajees suurelt ekraanilt.

Annika Poldre

Pipi ja Püünsi koolijütsid.
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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 
24. septembril

Viimsi vald muutub üha suuremaks ja nooremaks – rõõm on 
näha nii palju lapsevankritega emasid-isasid ning kaugelt 
üle tuhande ulatuvat õpilaskonda, mis on muu Eesti taustal 
justkui väike ime. 

Laste kisa ja kilgete taustal võib meil aga märkamata jääda see, et meie 
vallas on ka palju vanu inimesi. On nii peredega koos elavaid kui ka ük-
sinda vanaduspäevi veetvaid viimsilasi. Tihti vajavad just viimased – üksi 
elavad vanurid – kergemat abi kodutöödega hakkamasaamisel või suure-

Peagi saab 
toetusraha 
küsida
Algab uus toetuste taotlu-
se voor.

MTÜ Põhja-Harju Koostööko-
gu avab 29. septembril taotlus-
vooru kõigi nelja strateegias 
kavandatud meetme baasil. 
Taotlusi võetakse vastu kuni 
13. oktoobrini Põhja-Harju 
Koostöökogu kontoris. Vii-
masel päeval võetakse taotlusi 
vastu kell 14.00–17.00. Soovi-
tatav on tulla eelnevalt projek-
tikonsultatsioonile. Taotluste 
üleandmiseks tuleb eelnevalt 
kindlasti projektijuhiga kokku 
leppida ning registreerida kuu-
päev ja kellaaeg telefonil 520 
1189. Täpsem info http://www.
leaderph.eu/web/?LEADER_
taotlejale 

Milliseid projekte  MTÜ 
Põhja-Harju Koostöökogu 
toetab?

1. Külakogukondade ühen-
damine – toetuse eelarveline 
maht 1 545 681 kr. 

2. Ettevõtlus ja puhkema-
jandus – toetuse eelarveline 
maht 1 099 477 kr.

3. Koostöökogu tegevus-
piirkonna noored – toetuse 
eelarveline maht 1 099 477 kr. 

4. Rannaalade ja väikesaa-
rte arendamine – toetuse eelar-
veline maht 101 259 kr. 

Kes võivad toetust taotleda?
1. Külakogukondade ühen-

damine ja arendamine.
Taotlejad: Mittetulundus-

ühingud (sh kohalik tegevus-
grupp), sihtasutused, kohali-
kud omavalitsused.

2. Ettevõtlus ja puhkema-
jandus.

Taotlejad: Mittetulun-
dusühingud (sh kohalik te-
gevusgrupp), sihtasutused, 
äriühingud, FIE-d, kohalikud 

Viimsi valla eelarves 
ettenähtud vahenditest 
ühekordse 500-kroonise 
aastatoetuse maksmise 
tingimused ja kord.

Ühekordset toetust 500 kroo-
ni makstakse kõigile ela-
nikeregistri andmetel enne 

Detailplaneeringutest
22. septembril 2010, algusega kell 10.00 toimub Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) Metsakasti küla, Uuesauna III ja IV ning Vana-Jäätma I 
maaüksuste detailplaneeringute avalikul väljapanekul laekunud ette-
panekute ja vastuväidete avalik arutelu.

22. septembril 2010, algusega kell 13.00 toimub Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) Metsakasti küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneerin-
gu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik 
arutelu.

mat tuge, kui nad on haigeks jäänud ja enda eest hoolitsemine on muutu-
nud juba väga vaevaliseks. Abiliste ja hooldajate leidmine pole aga sugugi 
lihtne, eriti kui puudub võimalus kasutada internetti ja muid kaasaegseid 
infokanaleid. Ja kui leiadki abilise, siis on mure, kas võid teda ikka usalda-
da ja oma koju lasta ning kas suudad hooldaja teenuste eest üldse maksta.

Siin tulid Viimsi Pensionäride Ühenduse liikmed eesotsas proua Viiu 
Nurmelaga mõttele teha mittetulundusühing, mis koostöös vallaga võtaks 
oma missiooniks aidata neid Viimsi valla vanureid, kes end enam ise ai-
data ei jaksa. Sel suvel asutati selleks tegevuseks mittetulundusühing ni-
mega Hea Haldjas. MTÜ Hea Haldjas hakkab osutama valla tellimisel ja 
suunamisel hooldusabi Viimsi valla vanuritele, kes enim abi vajavad. Hea 
Haldja hooldajad hakkavad aitama vanureid endaga hakkamasaamisel 
ning vajadusel ka põetamisel. 

Täpsemalt uue MTÜ tegevusest kirjutame järgmises Viimsi Teatajas. 

Kristina Kams
MTÜ Hea Haldjas juhatuse liige 

Hea Haldajas tuleb appi

01.01.2010 Viimsi vallas elu-
kohta omavatele vanadus-, 
rahva-, töövõimetus- ja toitja-
kaotuspensioni saajatele. 

Esmakordsel taotlemisel 
tuleb esitada vallavalitsuse-
le avaldus, kus on ära toodud 
taotleja nimi, isikukood, elu-
koht ja pangaarve number. 
Toetus kantakse teie pangaar-
vele.  

Toetuse saanud pensionäri-
dele, kes ei ole 30. septembriks 
2010. a teatanud vallavalitsu-
sele oma andmete muutumi-
sest, kantakse toetus üle 2009. 
aastal esitatud andmete alusel. 
Pangaarve puudumisel saab 
toetuse kätte vallavalitsuse 
kassast. Pensionäridel, kes 

omavalitsused.
3. Koostöökogu tegevus-

piirkonna noored.
Taotlejad: Mittetulundus-

ühingud (sh kohalik tegevus-
grupp), sihtasutused, kohali-
kud omavalitsused, seltsingud.

4. Rannaalade ja väikesaar-
te arendamine.

Taotlejad: Mittetulundus-
ühingud (sh kohalik tegevus-
grupp ), sihtasutused, kohali-
kud omavalitsused.

Oodatakse aktiivset taotlus-
te esitamist Viimsi vallast. Eriti 
on see hea võimalus külas te-
gutsevatele mittetulundusühin-
gutele oma kodukoha atraktiiv-
semaks muutmisel.

Esta Tamm

Viimsi valla 
2010. aasta 
ühekordne 
toetus pen-
sionäridele

Investeerin-
gutoetuste-
ga on kiire
Regionaalsete investee-
ringutoetuste programmi 
taotluste tähtaeg on 
15. september.

Avanenud on hasartmängu-
maksust rahastatava regio-
naalsete investeeringutoetuste 
2010. aasta programmi II voor, 
mille vahenditest toetatakse 
hoolekande, õppimise, spor-
timise ja vaba aja veetmise 
tingimuste parandamist las-
te, noorte, perede, vanurite ja 
puuetega inimeste jaoks. 

Hasartmängumaksust ra-
hastatava regionaalsete inves-
teeringutoetuste programmi 
eesmärk on toetada ehitus- ja 
renoveerimistöid ruumides, 
hoonetes ja rajatistes lastele, 
noortele, peredele, vanuritele 
ja puuetega inimestele elami-
se, õppimise, sportimise, vaba 
aja veetmise ning muude te-
gevuste jaoks paremate tingi-
muste loomiseks. 

Taotlejateks võivad olla 
mittetulundusühingud, siht-
asutused, kohalikud omavalit-
susüksused ja valitsusasutuste 
hallatavad riigiasutused. 

Toetust taotletakse, antak-
se ja kasutatakse projektipõ-
hiselt esitatud taotluse alusel 
ehitus-, rekonstrueerimis- ja 
remonttöödeks hoonetes või 
rajatistes, et parandada avalike 
teenuste kättesaadavust toetu-
se sihtgrupile.

II vooru taotluse esitami-
se tähtaeg on 15. september 
2010. Taotlused toetuse saa-
miseks tuleb esitada Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutusele 
paberkandjal ühes eksemplaris 
aadressil Lasnamäe 2, Tallinn, 
11412 või digitaalselt allkir-
jastatuna elektrooniliselt aad-
ressil: info@eas.ee. 

Alates 16. augustist 2010 
saab taotlust esitada ka e-kesk-
konna kaudu aadressil  www.
aken.eas.ee.

Programmi korra ja ju-
hendmaterjaliga saab tutvuda 
Siseministeeriumi kodulehel 
www.siseministeerium.ee.

Harju Maavalitsus

2009. aastal said toetuse kätte 
kassast sularahas, tuleb toetuse 
saamiseks esitada uus avaldus.

Toetust makstakse välja 
alates 1. oktoobrist kuni 23. 
detsembrini 2010. a.

Lisainfo telefonidel 606 
6825 või 606 6824.

VT

Hea Haldjas tuleb appi neile, kes kodus hooldusabi vajavad.  Foto Matton
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Randvere küla üldkoosolek
Randvere küla üldkoosolek toimub 11. septembril kell 11 
Randvere külakeskuses Kibuvitsa tee 1. Päevakorras on: 

1. Politsei ülemkonstaabel Veiko Vettik annab ülevaate 
olukorrast ja jagab kodanikele nõuandeid. 

2. Viimsi valla kommunaalameti esindaja vastab kodanike 
küsimustele.

3. Külavanema 2009. aasta aruanne.
4. Randvere küla arengukava avalik arutelu ning tegevus-

kava ettepanekute ja muudatuste kinnitamine. 
Priit Robas

Kolmapäeval, 8. septemb-
ril oli Viimsi Huvikeskuse 
saalis uute vallakodanike 
vastuvõtt.

Nii palju õnnelikke inimesi 
pole uues renoveeritud Viimsi 
Huvikeskuse saalis kindlasti 
varem olnud, kui oli sel kolma-
päeval. Kohale olid kutsutud 
Viimsi valla lapsevanemad, 
kelle peres on aprillikuust ala-
tes laps sündinud. Selliseid pe-
resid on vallas kokku 48. 

Uusi kodanikke ootas valla-
valitsuse kingitus: spetsiaalselt 
neile tellitud valla sümbooli-
kaga hõbelusikas ja lilled ning 
Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsiooni algatatud Bee-
bide deklaratsioon. Esmakord-
selt said nüüd noored emad, 
kel alla kaheaastane laps, tasuta 
ujulapääsme Viimsi Tervisesse.

Beebisid ja nende vane-
maid tervitas abivallavanem 
Urve Palo. ”Teie olete need, 
kes panevad lapse arengus esi-
mese nööbi kinni,” ütles Palo. 
”Et kuub hästi seljas istuks, 
peab esimene nööp olema häs-
ti kinni.” Ta tutvustas uusi soo-
dustusi ja toetusi, mis on vallas 
lastega peredele ette nähtud: 
tasuta lasteaiakoht ja toit vä-
hekindlustatud perede lastele; 
peredele, kus kaks last käivad 
lasteaias, on lasteaiamaks 50% 
soodsam; 1.–3. klassi lastele 
on koolitoit tasuta – vald mak-
sab vaheraha, mis riigitoetu-
sest puudu jääb. 

Urve Palo teatas ka, et 1. 
septembrist avati vallas kaks 
uut lasteaiarühma, üks neist 
lastele, kes arengus veidi maha 
jäänud – sellist lasteaiarühma 
pole Viimsis varem olnud. Abi-

Uute vallakodanike 
vastuvõtt

vallavanem soovis lapsevane-
matele palju tarkust ja arukust 
ning soovitas neil kuulata oma 
südame häält –  siis tehakse 
laste kasvatamisel õigeid asju. 
Pisikesi päevakangelasi, nende 
õdesid-vendi ja vanemaid tervi-
tasid Huvikeskuse laululapsed 
Ita-Riina Pedaniku laulustuu-
diost. Järgnes kohvilaud. 
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TITADE ÕIgUsTE DEKLARATsIooN
1. Armasta mind sellisena, nagu ma olen ja tunne minust rõõ-
mu. Olen ainulaadne!
2. Luba mul areneda minu tempos, usalda südame häält.
3. Sinuga veedetud aeg on mulle väärtuslikum, kui ükski asi 
siin maailmas.
4. Kui tahad, et mõistaksime teineteist, anna mulle võimalus 
Sind jälgida ja jäljendada. Ole minuga koos!
5. Õpi koos minuga ja minult. Jaga minuga eakohaseid muresid.
6. Lase mul osa saada Eesti kultuurist ja traditsioonidest. Tutvusta 
mulle mu esivanemaid ja sugulasi, õpeta armastama kodu.
7. Et kasvaksin terveks ja tugevaks, valmista mulle ise värsket 
kodumaist toitu.
8. Hoia õrnalt minu kehakeskkonda – minu kehabakterid on mi-
nu parimad kaitsjad. Proovi mulle loodusest abi leida.
9. Tee mulle iga päev pai. Kui olen õnnelik, arenen ja olen terve.
10. Kui ma olen paha laps, tunnen puudust arukast armastusest.
11. Luba mul teostada minu unistusi. Sinu unistused jäägu Sul-
le teostada.
12. Oled minu jaoks kõige kallim, usaldusväärsem ja hoolivam 
inimene. Oled kõik, mis mul on!
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon

Õnnitleb abivallavanem Urve 
Palo.

Päevakangelased, kaksikud Kristjan ja Kardo.

Kolmapäeval, 1. septembril 
väljus hommikul kl 9 Lepp-
neeme sadamast Pranglile 
uus liinilaev Vesta. 

“Ta on ikka raudlaev,” kiitis 
Vestat kapten Heldur Soeson, 
kes varem töötas Läänemerel 
kalalaeval. Laevas on reisija-
tele 47 kohta. Korraga on tööl 
kolm meeskonnaliiget: kapten, 
mehhaanik ja madrus. Mees-
kond töötab kahes vahetuses 
kahe nädala kaupa. 

“Laeva mahutavus on kuni 
100 reisijat,” rääkis AS Kihnu 
Veeteed juhatuse esimees Toi-
vo Kuldmäe. “Kui jääb kitsaks, 
saab päästevarustust lisada ja 
reisijaid juurde võtta.” Prang-
lisaarte Külaühingu juhatuse 
liige Lembit Tammsaar arvas, 
et ilusa ilmaga on selle laevaga 
sõita suurepärane. “Sõida nagu 
omnibussis,” ütles Tammsaar. 
Samas oletas ta, et raskusi võib 
tulla siis, kui sadam kinni jää-
tub. Tammsaar lisas, et vana 
postipaadiga võrreldes oleks 

Pranglile viib nüüd Vesta

nagu ajastute vahetus toimu-
nud. “Istud puhta riidega laeva. 
Vahe on nagu öö ja päev.”

Vesta salong on avar ja 
suurte akendega. Laevas töö-
tab puhvet, saab vaadata ETV 
programmi ning kasutada tasu-
ta Kõu Internetilevi. Vana lae-
vaga võrreldes on mugavam ka 
pileti ostmine: maksta saab nii 
sularahas kui pangakaardiga, 
ka on võimalik internetist pilet 

eelnevalt ära osta ilma bronee-
rimistasu maksmata. Paremad 
on samuti kaubaveo võimalu-
sed – laeva tagatekile mahub 
järelhaagis poekauba tarbeks. 

Sõidugraafik on uuel laeval 
sama, mis oli varem, ka pile-
tihind jäi endiseks: reisijapilet 
on 60 kr; saarele sissekirjuta-
tud inimesele 15 kr; õpilase, 
puudega lapse ja tema saatja 
pilet maksab 30 kr; samas ka-

tegoorias saareelanikule 15 kr; 
pensionäripilet on samuti 30 kr, 
kuid Pranglil elavad pensionä-
rid saavad sõita tasuta. 

Vesta teeb teisipäeval ja 
neljapäeval ühe reisi, esmas-
päeval, kolmapäeval, laupäe-
val ja pühapäeval kaks reisi 
ning reedeti kolm reisi. Sõit 
kestab 45 minutit. 

550-hobujõulise mootoriga 
Vesta on 23 m pikk, tema ahtri 
süvis on 1,37 m ja vööri süvis 1 
m. Laev valmis 1971. a Astra-
hanis ning on ehitatud reisijate 
veoks merel. Varem sõitis Vesta 
Kihnu ja Ruhnu liinidel. Viim-
si vald valis AS Kihnu Veeteed 
välja hanke korras ning leping 
on sõlmitud kolmeks aastaks.

Leppneeme ja Kelnase lii-
niga avas AS Kihnu Veeteed 
oma seitsmenda regulaarliini. 

“Vesta jääb liinile nii kauaks, 
kuni valmib riigi poolt lubatud 
uus laev, mis ehitatakse Prangli 
liini tarbeks,” ütles abivallava-
nem Endel Lepik. 
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Vesta väljub Leppneeme sadamast. Foto Endel Lepik

Soosepa täika ja 
infopäev 
25. septembril toimuvad soosepas täika ja info-
päev!

Infopäeva raames tutvustatakse Viimsi valla koolieeliku-
te vaba aja veetmise võimalusi. Osalema on oodatud kõik 
huviklubid jt lasteasutused. Vajalik eelregistreerimine 20. 
septembriks meilile info@soosepa.ee.

Täikale oodatakse kõiki müüma oma vanu ja uusi rii-
ded jm kodus enam mittevajalikke tarbeid. Müüjatel re-
gistreerida end 20. septembriks meilil info@soosepa.ee.

Avatud on heategevuslik kohvik, mille tulu läheb Soo-
sepa teadetetahvli valmistamise fondi.

Üritus toimub 25. septembril kell 10.00–14.00 laste-
aias Väike Päike, Kraavi tee 1, Pärnamäe külas.

Lisainfo: Annika Vaikla, tel 5664 7630.
Tule kogu perega ja võta naabrid ka kaasa!

Annika Vaikla

Ekstreempäev 
“ZUP“
Laupäeval, 25. septembril kell 15.00–22.00 
toimub Viimsi rambi juures Viimsi noorte eks-
treempäev “ZUP“.

Üritusele ootame osalema ekstreemspordihuvilisi ja sel-
le spordiga tegelevaid noori, kellele plaanime tutvustada 
mitmesuguseid ekstreemspordivõimalusi. Üritusele on 
kutsutud osalema ja noortele tegevusi tutvustama profes-
sionaalsed ekstreemsporditreenerid ja nende õpilased, kes 
tulevad näitama ja õpetama trikke sportbatuudil, parkuu-
ril, rulal, rulluiskudel ja bmx-i ratastel, mille jaoks on üles 
pandud spetsiaalsed hüpetekonstruktsioonid obstaaklid. 
Lisaks on võimalik joonistada grafitit. 

Üritust tuleb dekoreerima kunstnik Okeiko oma Fan-
taasiamaailma näitusega.

Üritusel nimega ZUP astuvad üles MC-d ehk räpparid, 
kes on hip-hop muusika sõnalise poole esindajad. Esineb 
J.O.C, kes on hariduselt koreograaf, aga tegelnud räppimi-
sega üle kümne aasta. Aastal 2010 võitis J.O.C iga-aasta-
se räpparite mõõduvõtuürituse nimega MC Battle. FAST 
K on noor Eesti räppar, kes on tuntud oma jutustavate ja 
vaimukate räpitekstide poolest. Mees laskis sellel aastal 
välja ka oma esimese kauamängiva albumi nimega “129 
km”. Üritusel esineb ka kuus DJ-d: Tapecut, Chill, Rans, 
Scizo, SimKares ja Erik Kuldkepp. Sellest tulenevalt saab 
kuulda väga palju erinevat muusikat alustades hip-hopist, 
electrost, dnb-st ja lõpetades dubstepiga. Jääme ootame 
kõiki huvilisi!

Viimsi Noortekeskus

Laupäeval näeb Viimsis ekstreemspordivõimalusi. 
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Jan Trei
Viimsi Valla-

volikogu korra-
kaitsekomisjoni 

esimees, 
SA Viimsi 

Kodanikukaitse 
Fondi nõukogu 

esimees

19. septembril korraldab 
sA Viimsi Kodanikukaitse 
Fond järjekordse Viimsi 
valla turvalisuspäeva, 
mis toimub juba neljan-
dat aastat ja on mõeldud 
kogupereüritusena.

Turvalisuspäeva eesmärk on 
anda viimsilastele igakülgset 
teavet, kuidas tagada enda ja 
oma lähedaste turvalisus ning 
kaitsta oma vara. Viimsi valla 
turvalisuspäeval antakse val-
laelanikele asjalikke nõuan-
deid turvalisuse, tuleohutuse, 
tervishoiu, liiklusturvalisuse, 
koduse vara kaitse, vältima-
tu abi ja muude turvalisusega 
seotud probleemide valdkon-
nas. Turvalisuspäeval tutvus-
tatakse turvalisuse tagamisega 
seotud riiklikke asutusi ja nen-
de tegevuse eesmärke.

Traditsiooniliselt osalevad 
Viimsi valla turvalisuspäeval 
Põhja Prefektuuri Ida politsei-
osakond, Päästeamet, Tallinna 

Turvalisuspäev – kogupereüritus

Kiirabi, Maanteeamet, Viimsi 
valla korrakaitse formeering, 
MTÜ Eesti Naabrivalve, tur-
vaettevõte G4S, GSM valve, 
Ohvriabi ning valla kommu-
naal- ja heakorraamet. Sellel 
aastal on üritusel lubanud osa-
leda ka Kaitseliit.

Põhja Politseiprefektuuri 
Ida politseiosakonna liiklusjä-
relevalve talitus demonstree-
rib ning tutvustab moodsaid 

liikluspolitsei autosid ja nen-
de tehnilist varustust. Kohal 
on ka Viimsi konstaablid ning 
noorsoopolitseinikud, kes tut-
vustavad oma tööd, jagavad 
praktilisi näpunäiteid turvali-
susest ja liiklusohutusest ning 
teavitavad valla elanikke sü-
gisega kaasnevatest ohtudest. 
Kohal on Lõvi Leo, kes jagab 
vallaelanikele turvalisustead-
likkust tõstvaid infomaterjale. 

Turvalisuspäeval osaleb ka 
merepolitsei ning võimalus on 
tutvuda merepatrullkaatriga, 
millega tagatakse korda merel 
ja Viimsi väikesaartel.

Tallinna Kiirabi jagab 
praktilisi teadmisi esmaabist 
ning demonstreerib esmaabi-
võtteid, kuidas inimest ohu-
olukorras päästa. Ka õpeta-
takse seda, kuidas kiirabiga 
hädaolukordades suhelda.

Päästeamet annab algtead-
misi tuleohutusest. Tuletõrju-
jad näitavad, mis võib juhtuda 
koduses majapidamises, kui ei 
järgita elementaarseid tuleo-
hutusnõudeid. Samuti on või-
malik proovida ja omandada 
pulberkustuti kasutamisoskust. 

Viimsi valla korrakaitse 
formeering (SA Viimsi Koda-
nikukaitse Fond) tutvustab oma 
tegevust ja eemärke turvalisuse 
tagamisel vallas, abipolitsei-
niku ametit ning seda, kuidas 
saada valla abipolitseinikuks. 

Maanteeamet toob kaasa at-
raktsiooni “pöörlev auto”, mil-
lel sõites saab igaüks veenduda 
turvavöö kasutamise vajalikku-
ses. Instruktori juhendamisel 
saab proovida, kuidas väljuda 
katuse peal seisvast autost. 

MTÜ Eesti Naabrivalve 
tutvustab oma organisatsiooni 
tegevust ning eesmärke vallas 
– s.o tõsta elanike turvalisust 
kodudes, samuti lähemas ümb-
ruskonnas elavate inimeste 
endi aktiivse kogukonnakesk-
se koostegutsemise kaudu. 

G4S näitab mitmeid kodu-
valvesüsteeme, nende kasuta-
mise võimalusi ning tutvustab 
oma tegevust avaliku korra 
tagamise abistamisel vallas. 
Samuti osalevad üritusel G4S 
professionaalse ettevalmistuse 
saanud vetelpäästjad, kes jaga-

Põhja-Eesti Päästekesku-
se (PEPK) päästjad käivad 
selgi sügisel külas laste-
aialastel, et rääkida tule-
ohutusest. Esmaspäevast, 
6. septembrist kuni 15. 
oktoobrini kestev projekt 
“Nublu aitab“ on suuna-
tud lasteaia viimastele 
rühmadele. selles osaleb 
enam kui 70 lasteaeda 
Tallinnast ja Harjumaalt.

Projekti üks eesmärkidest on 
tutvustada lastele, kuidas pääst-
ja välja näeb. Tööriietes, kiivri 
ja hapnikumaskiga päästja võib 
väikelapses tõsist hirmu tekita-
da. Seetõttu on oluline, et laps 
teaks, et “kole maskis olevus“ 
on talle appi tulnud ning et riie-
te ja varustuse all on tavaline 
inimene.

Päästjad õpetavad lastele, 
et ohu korral on alati esmalt 
mõistlik täiskasvanu appi kut-
suda või kui kedagi pole, siis 
ruumist kiiresti väljuda. Nad 
seletavad, mis number on 112 
ja kuidas hädaabinumbril he-
listada. Ka tuletavad nad las-
tele meelde, miks ei tohi tik-
kudega mängida ega küünalt 
järelvalveta jätta ning näita-
vad, kui kiiresti üks või teine 
materjal põlema süttib.

Veel üks teema, mis lihtsalt 
ja eakohaselt käsitlust leiab, on 
evakuatsioon ruumist nii kodus 
kui lasteaias. Päästjad on näi-

Päästjad õpetavad 
lasteaialastele tuleohutust

nud, et lapsed poevad tulekah-
ju puhkedes ruumist väljumise 
asemel peitu kas voodi alla või 
kappi ning on seal liikumatult 
ja hiirvaikselt. Nii on raske neid 
suitsu täis ruumist üles leida. 
Lahti seletatakse seegi, mis on 
suitsuandur, kuidas see töötab 
ja kus see kodus peaks paikne-
ma. Külastuse lõpus tutvusta-
vad päästjad lastele tuletõrjeau-
tot ja selle varustust.

Projektis osaleb 12 PEPK-i 
komandot: Kesklinna, Lillekü-
la, Nõmme, Kopli, Keila, As-
saku, Paldiski, Pirita, Muuga, 
Kehra, Loksa ja Kose. Lapsi 
ei õpeta mitte ainult päästjad, 
vaid ettevõtmisse on kaasatud 
kogu komando, sealhulgas ko-
mandopealik.

Kolmandat aastat korralda-
tavat ettevõtmist koordineerib 

PEPK-i ennetustöö büroo, mil-
le juhataja Dagi Dorbeki arva-
tes on projekt põnev väljakutse 
igapäevaselt operatiivtööga te-
gelevatele päästjatele. 

Lasteaedade soov projektis 
osaleda oli väga suur. “Huvi 
päästjate küllatuleku vastu oli 
suurem, kui päästjate võima-
lus igapäevase põhitöö kõrvalt 
lapsi koolitamas käia,” nen-
dib Dorbek, pakkudes “Nublu 
aitab“ projektist välja jäänud 
lasteaedadele hoopis välja või-
maluse külastada ise päästjaid 
lähimas komandos eelnevalt 
kokkulepitud ajal.

Viimsi valla lasteaedadest 
osalevad projektis Randvere 
lasteaed, Viimsi lasteaed Karu-
laugu ja OÜ Pääsupoeg koos-
töös teiste eralasteaedadega. 
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vad näpunäiteid ohutust suple-
misest.

GSM valve tutvustab oma 
juhtmevaba koduvalve süstee-
mi, mis on ainuke omasugune 
koduvalvesüsteem Eestis. 

Viimsi vallavalitsuse kom-
munaal- ja heakorraamet tutvus-
tab heakorra- ja jäätmealaseid 
probleeme ning jagab valla ela-
nikele praktilisi teadmisi hea-
korrast. Tutvustatakse ja jaga-
takse uusi vallavolikogu poolt 
kehtestatud avaliku korra, hea-
korra, kasside ja koerte pidami-
se ning jäätmehoolduseeskirju.

Ohvriabi annab asjalikku 
nõu, kuidas tegutseda ennetavalt, 
et mitte sattuda kuriteo ohvriks. 

Turvalisuspäeval on või-
malik tutvuda paljude ohutust 
tagavate vahendite ja autode-
ga. Lisaks esinevad ansambel 
Arctic Madness 2, Eksperi-
mentaalse Liikumise Kesku-
se artistid, Sensei Judokool, 
Klubi Black & White Dance 
tantsutrupp. Meelt lahutavad 
Lõvi Leo ja Päästekoer Nub-
lu. Lastele on kohapeal tasuta 
batuudid!

Üritus toimub pühapäeval, 
19. septembril kl 13–15 Viimsi 
mõisapargis.

Viimsi Turvalisuspäeva päe-
vajuht on Marko Tiidelepp. 

ÜRITUS ON KÕIKIDELE 
TASUTA!

Lapsed saavad teada, et kiivri ja maski all on tavaline inimene. 

Möödunud sügisel peetud turvalisuspäev oli rahvarohke kogupereüritus. 
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Leerikool alustas
Leerikool kestab tänavu 31. augustist 27. novembrini 2010.

Tunnid toimuvad teisipäeva õhtuti k 18.30–20.00 Viimsi 
Jaakobi kirikus.

5.–7.11.2010 toimub leerilaager.
Leeripüha on I advendil, 28. november 2010.
Leerikursuse maksumuseks on 500 krooni, mis sisaldab õp-

pematerjale ja leerilaagrit.
Registreerumine kodulehel, koguduse kantseleis või 

e-posti aadressil: viimsi@eelk.ee.

Eesti unistus
Mis on uut septembrikuus?

Suvi on seljataha jäänud, lapsed on taas kooli läinud ja ega 
täiskasvanutelgi muud üle ei jää, kui taas oma tööde-tege-
mistega edasi minna. Kooliajast meenub mulle üks salm, 
mis ütles, et kõik, kõik on uus septembrikuus. Mis on uut 
meil sel kaunil kuul, kui suvevärvid vahetuvad sügisvär-
vide vastu?

Kindlasti on meil palju eredaid mälestusi suvest. Minu 
üheks mõnusamaks mälestuseks sellest suvest jääb üks 
kaunis õhtu Riisiperes, kus kaks rännumeest vestsid muu-
sika saatel oma lugusid sellest, mida nad oma teel on ko-
hanud ja mis mõtted nendega kaasas on rännanud. See oli 
südantsoojendav õhtu ja meesteks, kes oma lugusid vest-
sid, olid Marek Sadam ja Toomas Laur. 

Suurim kild, mis minuga sellest õhtust mu mõttes 
kaasas on käinud, on nende küsimus Eesti unistusest. Me 
kõik teame väljendit American dream (Ameerika unistus) 
ja seda, et selle taga peitub palju edu- ja eikusagilt kõrgele 
jõudmise lugusid. Aga mis on Eesti unistus? See sõnapaar 
kõlab ju väga ilusalt, kuid kahjuks ei ole selle väljendi 
taga just palju sellist, mida me kõik üheselt mõistame. 
Kindlasti püüame sellele külge pookida omaenda unistusi, 
mis on aga meie ühine unistus?

Paarikümne aasta eest oli meie ühiseks unistuseks ehk 
see, et pääseksime “sõbralike“ rahvaste ühendusest priiks, 
et saaksime ise toimetada. Selle oleme saavutanud ja sel-
les unistuses juba 20 aastat elanud, kuid elu ilma unistus-
teta on päris tühi ja võib kiirelt tüütavaks muutuda.

Järgmise aasta alguses seisavad meil taas ees valimi-
sed ja ehk on juba praegu põhjust mõtelda, kellele oma 
hääl anda, sest need teod, mis lähema poole aasta jooksul 
sündima hakkavad, ei ole tõenäoliselt just kõige objektiiv-
semad õunad, mille pealt otsustada. Oma eelistus on iga-
ühel, kuid midagi peaks olema selles niisugust, mis sõltu-
mata poliitilistest vaadetest aitaks meie elul edasi liikuda. 

Selle otsustamise juures aitaks kindlasti kaasa, kui 
meil oleks Eesti unistus, et me ei liiguks sammukese edasi 
ja kolm sammukest tagasi, just nagu juhtus ühe lasteraa-
matu tegelastega.

Usun, et üks oluline oskus, mida me kõik peame endas 
arendama, on oskus kuulata. Sest tihti kujuneb elu nii, et 
kõik räägivad ja pakuvad välja oma mõtteid, kuid mitte 
keegi ei kuula neid ja nii need õhku haihtuvad. Meil on 
vaja oskust kuulata lugusid elust maailmas, kuulata oma 
sõprade lugusid ja neid endaga kaasa võtta. Nii muutub 
meie elu palju rikkamaks. Ja mitte rahaliselt rikkamaks, 
vaid vaimselt rikkamaks. Ja kuigi eestlaste hulk ei ole 
suur, saame olla suured vaimult ja võime saada vaimult 
kõige rikkamaks rahvaks maailmas.

Aga seda vaid siis, kui leiame seda, mis meie vaimu 
arendab, kuuleme ja kuulame lugusid, mis meid mõtlema 
panevad. Vaid nii saame üheskoos unistada Eesti unistust.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Kuidas säilitada ravikind-
lustuskaitse peale 
gümnaasiumi lõpetamist?

Ravikindlustuse omamine on 
oluline iga inimese jaoks, sest 
kindlustusandjana tasub ini-
mese ravikulud Haigekassa. 
Kui inimene on aga ilma ra-
vikindlustuskaitseta, tasub ta 
oma ravikulud ise nii siin kui 
välismaal. 

Suvi on möödumas ning 
oluline on teada, mil viisil 
säilitada ravikindlustus pea-
le gümnaasiumi lõpetamist. 
Sellele, kes on gümnaasiumi 
lõpetamise ajal noorem kui 
19-aastane, kehtib ravikind-
lustus kuni 19-aastaseks saa-
miseni. Vähemalt 19-aastasel 
lõpeb kindlustuskaitse kolme 
kuu möödumisel õppeasutuse 
lõpetamisest. 

Kui õpingud jätkuvad
Enimlevinud otsus on asuda 
peale keskkooli lõpetamist 
õppima kutse- või ülikooli. 
Sellisel juhul tagab riik ravi-
kindlustuse kehtivuse kogu 
õppekava nominaalkestuse 
aja ning seejärel 3 kuu jooksul 
peale kooli lõpetamist. 

Kui aga kool jääb pooleli 
või ei lõpetata seda nominaal-
kestuse perioodil, lõpeb ravi-
kindlustus 1 kuu möödumisel 
peale õppekava nominaalkes-
tuse möödumist või siis pärast 
eksmatrikuleerimist. 

Ravikindlustuse olemasolu 
on tagatud võrdsetel alustel nii 
päevases kui kaugõppes õppi-
des. Kui tudeng kasutab enda 
õigust võtta akadeemiline puh-
kus, mis algab nominaalõppe-
ajal, siis ravikindlustus peatub. 
Kui aga akadeemiline puhkus 
on tingitud isiku haigusest või 
vigastusest, siis kindlustus-
kaitse ei peatu. Kindlustus-
kaitse tekkimiseks esitab Hai-
gekassale andmed Haridus- ja 
Teadusministeerium.

Välismaale õppima
Välismaale õppima asudes tu-
leb meeles pidada, et ravikind-
lustuse jätkamiseks tuleb isi-
kul endal esitada Haigekassale 

Noore inimese ravikindlustus-
kaitse võimalused

igal aastal välisriigi õppeasu-
tuses õppimist tõendav doku-
ment. Eesti Haigekassas kind-
lustatud inimesed, kes viibivad 
teises liikmesriigis ajutiselt, 
saavad vajaminevat arstiabi 
Euroopa ravikindlustuskaardi 
alusel võrdsetel tingimustel 
selles riigis elavate kindlus-
tatud inimestega. Vajaminev 
arstiabi ei ole tasuta – maksta 
tuleb patsiendi omavastutusta-
sud (visiiditasu, voodipäeva-
tasu jne) asukohamaa hindade 
järgi.

Tööle või ettevõtjaks
Peale keskkooli lõpetamist te-
hakse valik ka tööle minemi-
seks. Sellisel juhul on endisel 
õppuril õigus ravikindlustuse-
le tööandja kaudu. Hea soo-
vitus on kontrollida mõne aja 
möödudes oma kindlustuskait-
se kehtivust, sest esineb juhtu-
meid, kus tööandjal on unune-
nud andmed esitada. 

Asudes tegutsema füüsi-
lisest isikust ettevõtjana peab 
enne tegevuse alustamist esita-
ma avalduse enda kandmiseks 

äriregistrisse ning ravikind-
lustuse saamiseks maksma 
iseenda eest sotsiaalmaksu. 
Andmed kindlustuskaitse tek-
kimiseks esitab Haigekassale 
Äriregister.

Kindlustuskaitse on taga-
tud ka oma firma loomisel, 
kui asutakse täitma juhatuse 
liikme või äriühingu kontroll-
organi liikme kohuseid. Selli-
sel juhul tuleb kindlustuskaitse 
tagamiseks tasuda äriühingul 
siiski igakuiselt sotsiaalmaksu 
1436 krooni kuus.

Ajateenistusse
Ajateenistuses olles on garan-
teeritud ravikindlustuskaitse 
riigi kaudu ning kindlustus-
andmete esitamise kohustus 
lasub Kaitseressursside Ame-
til. Peale armeeteenistuse lä-
bimist on isikule tagatud ravi-
kindlustus 1 kuu jooksul.

Ravikindlustuskaitse 
töötule
Olukorras, kus ainus võimalus 
peale keskkooli lõpetamist on 
võtta end arvele töötuna, tagab 

ravikindlustuskaitse töötus-
kindlustuse hüvitise saaja staa-
tus. Andmed kindlustuskaitse 
tekkimiseks esitab Haigekas-
sale Eesti Töötukassa.

Juhul, kui te siiski ei kuu-
lu ühtegi kindlustatud isikute 
gruppi, annab ravikindlustu-
se seadus võimaluse sõlmida 
Haigekassaga nn vabatahtlik 
kindlustusleping, mille alusel 
võrdsustatakse teid ravikind-
lustuse seaduse alusel kind-
lustatud isikuga. Lepingu sõl-
mimisel tuleb Haigekassale 
tasuda kindlustusmaksed.

Hea on meeles pidada, et 
kui kindlustuskaitse alustami-
se kande tegemiseks vajalikud 
dokumendid esitatakse Hai-
gekassale isiku kehtiva kind-
lustuskaitse ajal, jätkub kind-
lustuskaitse uuel alusel ilma 
katkemiseta. Oma ravikindlus-
tuse kehtivust saab kontrollida 
riigiportaalis www.eesti.ee. 
Lisainfot eeltoodu kohta saab 
haigekassa kodulehelt www.
haigekassa.ee ja infotelefonilt 
16363.

Eesti Haigekassa 

20. augustil tähistati 
Prangli saarel järjekord-
selt EV taasiseseisvumis-
päeva sellele pühendatud 
kontserdiga. Kontsert 
toimus Prangli rahvamaja 
terrassil.

Seekord oli saarel külas Viim-
si ja Kuusalu kooli õpilaste 
ühendorkester, keda juhendas 
valla kultuuri- ja spordiameti 
juhataja Ott Kask. 

Kui pöörata tähelepanu sei-
gale, et see n.ö vastselt loodud 
orkester pole avalikult sellises 

Pidupäevakontsert Prangli saarel
koosseisus kunagi mänginud, 
laabus kogu esinemine väga 
kenasti ning pealtvaatajate sõ-
nul oli kontsert väga elamus-
rohke. 

Eriti läksid pealtvaatajate-
le-kuulajatele hinge just rahva-
pärasemad lood, nagu näiteks 
“Suveöö”, mida rahvas ovat-
sioonide saatel korrata palus. 
Peale kontserdi lõppu kingiti 
saarerahva poolt kõigile esine-
jatele Prangli saarel valmista-
tud puidust meened. 

Carmen ott

19aastastel ja vanematel lõpeb ravikindlustuskaitse kolme kuu möödudes peale kooli lõpetamist. 

Viimsi ja Kuusalu kooli ühendorkester. 
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Reedel, 3. septembril oli 
Rannarahva Muuseum rah-
varohke. Esitleti mahukat 
uurimust – Raimo ja Risto 
Pullati teost “Viinameri”. 

“See oli elulaad, mis polnud 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
ega õiguslikult reguleeritud,” 
tõdes president Arnold Rüütel, 
kellele anti raamatu esitlusel 
sõna kõigepealt. Vallavanem 
Haldo Oravas meenutas valla 
ajalugu seose ülemerekauban-
dusega: “19. sajandil veeti siit 
salakaubana soola, hiljem li-
sandusid tikud, kohv, riided. 
Kui 1932. aastal keeluseadus 
Soomes kadus, hakati üle lahe 
vedama puuvilju. Hiljem lisan-
dusid sõjapõgenikud. Sõbra-
kaubandus käis keskajast peale. 
Eesti riik sai aru, et Soome lah-
te kasutatakse hinnaerinevuste 
pärast. Eks siis riik seadis sisse 
tollimaksu. Neilt, kes polnud 
tolli maksnud, nõuti trahvi.”

Vallavanem rääkis, kui in-
novatiivsed olid eestlased sala-
kauba pakendamisel ja transpor-
timisel ning meenutas ka seda, 
kui eluohtlik salakaubavedu oli. 
Ta tõi näiteks Prangli surnuaial 
oleva hauaplatsi, kuhu on 1924. 
aastal maetud terve piirituseku-
ninga pere, kes tapeti röövimise 
või arvete klaarimise käigus. 

“Meie pikad arutelud viisid 
selleni, et hakkasime teise pil-
guga vaatama salakaubaveole,” 
tõdes raamatu üks autoreid, 
professor, ajaloo- ja filosoofia-
doktor Raimo Pullat. “See oli 
siiski organiseeritud kuritege-
vus. Geograafiliselt on piiritu-
sevedu palju laiem, kui ainult 
Eesti ja Soome vaheline tege-
vus. Salapiirituseveoks kasutati 
isegi Saksa allveelaevu ja len-
nukeid. Meil õnnestus ümber 
lükata seisukoht, et kogu sala-
piiritus voolas Soome Eestist,” 
lisas Pullat. Eestist veeti Soo-
me salapiiritusest vaid 15%. Et 
Kesk-Euroopas oli vilja ületoo-
dang, ehitati Danzigisse ja Stet-
tinisse suured piiritusetehased, 
sealt veeti seda kraami Eestisse, 
Rootsi ja Norrasse. Saksamaalt 

saabusid laevad Eesti rannave-
tesse ja nii jõudis siia tulivesi 
Euroopast. 

Raamatu teine autor, Rai-
mo Pullati poeg Risto kaitses 
möödunud aastal samal tee-
mal rahvusvahelise õiguse 
ja kriminoloogia alal doktori 
väitekirja. “Kuritegevus, mis 
on ebaseaduslik äri, on seo-
tud vägivalla, suurte rahade ja 
inimohvritega,” sedastas Risto 
Pullat. Tänapäeval on tema sõ-
nul salapiirituse asendanud ui-
mastid. “Loodan, et meil pole 
põhjust kirjutada raamatut 
“Mare narcoticum””, lisas ta. 

Mahuka teose kirjutami-
seks töötati terve aasta Soome 

sügisest alustab Ranna-
rahva Muuseumis käelise 
tegevuse ring, mida juhib 
MTÜ Metsatuka Kunstiait.

Kunstiait on loodud eesmärgiga 
pakkuda suures valikus mitme-
suguseid käsitöötube üle Harju-
maa ja seda nii noortele, keskea-
listele kui ka eakatele. Pea kahe 
aasta jooksul on Kunstiait alus-
tanud mitme käsitööringiga ning 
tegutseb aktiivselt Keilas, Arukü-
las, Jüris, Tallinna kesklinnas ja 
mujal. Tegevus on populaarsust 
kogunud lasteaedades, koolides, 
päevakeskustes, rahvamajades, 
firmades ja kodudes. 

Tulge 
ubinapäevale!
Viimsi Taluturg alustab laiendatud teemapäeva-
de korraldamist ja kutsub kõiki tavapärasel lau-
päevasel turupäeval 25. septembril kell 10–15 
osa saama suurest õunateemalisest päevast – 
ubinapäevast!  

Kuna sügis on tulemas ja päeva-
korda tõuseb õunasaagi korista-
mine, soovime taluturu raames 
korraldada lisaks tavapärasele 
turupäevale suure õunateemali-
se pereürituse, kus tutvustatakse 
kõike õuntega seonduvat, paku-
takse mahlategemise võimalust, 
propageeritakse õunasöömist nii

lastele kui täiskasvanuile ning õunakasvatust koduaeda-
des.

Kui koduaia õunad ei ole piisavalt head pikemaajali-
seks säilitamiseks või puudub perel mahlapressimiseks 
vajalik aparatuur, leiavad õunad kahjuks peagi nukra tee 
kompostihunnikusse. Et seda ei juhtuks, on Viimsi Ta-
luturg õunapäeva peamise eesmärgina tellinud 25. sep-
tembriks Hiiumaalt Viimsi Vabaõhumuuseumisse suure 
iseliikuva mahlapressi. Mahlapress teeb väikese teenusta-
su eest hetkega teie õuntest mõnusa ja tervisliku mahla. 
Kaasa tuleks võtta vaid õunad ja puhtad kanistrid/ämbrid, 
et mahl koju transportida!

Ubinapäeval on kavas palju erinevaid õutega seotud 
tegevusi:

Õunamahla pressimine. Kohale veereb iseliikuv suur 
mahlapress Hiiumaalt (ainulaadne mahlapress Eestis). Kel 
õunad on, aga mahlapressimise võimalused puuduvad, 
võivad tulla kohale oma õuntega. Kohapeal pressitakse 
neist väikese teenustasu eest valmis mahl, mida kodus 
kuumutada ja pudelisse valada. Juhul, kui mahlategemise 
huvilisi palju, jääb õunapress muuseumisse kaheks päe-
vaks.

Tutvustatakse ka erinevat mõõtu ja tüüpi õunapresse 
ja -purustajaid (peamiselt Eestis toodetud). Nendega saab 
tutvuda ja neid saab ka osta.  

Istikute müük. Saadaval suures valikus õuna-, ploo-
mi- ja kirsipuude istikuid ning marjapõõsaid.

Õunakorvid. Õpetatakse korvi punuma, müüakse õu-
nakorve, õunapuulõikusvahendeid jne.

Õunad. Kõik õunakasvatajad on teretulnud müüma, 
kinkima ja vahetama oma aia vilju! Oodatud on nii kodu-
aiapidajad kui ka suurte õunaistanduste esindajad.

Õunapuu lõikuse koolitus. Koolituse käigus teevad 
vabaõhumuuseumi iidsed õunapuud läbi noorenduskuuri, 
samas istutatakse taluhoovi ka mõned uued noored õuna-
puud ja marjapõõsad (näidatakse täpselt, kuidas istutada, 
millist mulda kasutada, räägitakse sortidest, mis sort mis 
saagi annab jne).

Õunapiruka küpsetamise võistlus. Osalejad annavad 
pirukad-koogid žüriile koos retseptidega, toimub degus-
teerimine ja seejärel võitja selgitamine. Täpsemad reeglid 
leiate muuseumi kodulehelt. 

Õunakoorimisvõistlus vanaemadele. Õun tuleb koo-
rida ühe pika koorega! 

Lõbusad ja harivad õunateemalised tegevused las-
tele. Õunamahla joomise võistlus, õunakorvi hoidmise 
võistlus, õunaseemnetest ehete valmistamine, kuivatatud 
õunte tegemise töötuba jne.

Ideevõistlus. Ohoo, vot mida kõike õunast teha saab!
Ürituse kohta saab täpsemalt lugeda www.rannarahva-

muuseum.ee
Seniks varuge mahlategemiseks õunu!

Eha-Kai Mesipuu 
Viimsi Taluturu projektijuht

Täikale!
Rannarahva Täika kutsub 18. septembril kell 10–15 kõiki 
taas ostma, müüma ja vahetama. seekordne teema: las-
tele ja lapsemeelsetele!

Täika toimub seoses sügise saabumisega nüüdsest iga il-
maga Viimsi Vabaõhu Muuseumis aadressil Rohuneeme tee 
53/Muuseumi tee 1, Pringi küla! Tule ise ja kutsu sõbranna ka 
kaasa! Kauplejate registreerimine: ehakai@rannarahvamuu-
seum.ee või telefonil 510 0281.

Salaviinavedu oli 
organiseeritud kuritegevus

Raimo Pullat luges raamatust ette tähelepanuväärse luuletuse “Älkää te ostakaa virolaista viinaa” 
(“Ärge ostke eestlaste viina”).

Tegevust alustab Kunstiait

Kunstiaida peamiseks te-
gevuseks on ehete meisterda-
mise töötubade läbiviimine, 
sest selle järele näib Eestis 
kõige suurem nõudlus olevat. 
Lisaks on võimalik õppida ka 
jalanõude, riiete ning klaasi 
peale joonistamist, seebi val-
mistamist, siidisalli värvimist, 

polümersavi tehnikaid ja paljut 
muud huvitavat. 

Viimsis on plaan alustada 
regulaarse ringiga septembri 
teisest poolest. Esimene töötu-
ba toimub 22. septembril kell 
17.30 Rannarahva Muuseu-
mis. Esimene töötuba kannab 
nime “Kõrvarõngaste valmis-
tamine”. Õpitoas on võimalik 
meisterdada 2–3 paari erineva 
tehnikaga kõrvarõngaid. 

Töötuppa on oodatud kõik, 
kel vähegi huvi, eelnev koge-
mus pole vajalik. Eelregistree-
rimine on kindlasti vajalik, sest 
lauapind on piiratud ning juhul, 
kui huvilisi rohkem kui ruumi, 

saame moodustada lisagrupi. 
Osalustasu on 150 krooni ini-
mene, hind sisaldab ka tööriis-
tade ja materjali kasutamist.

Registreerimine ja lisainfo: 
Maris Viires, 5556 5210, ma-
risviires@gmail.com

Täpne töötubade plaan on 
üleval Rannarahva Muuseumi 
koduleheküljel www.ranna-
rahvamuuseum.ee 

Kunstiaida töötuba saab 
tellida ka muuseumi ruumides 
korraldatavatele perekondlike-
le kokkusaamistele, sünnipäe-
vadele ja firmaüritustele.

Rõõmsa meisterdamiseni!
Maris Viires

Tee oma ehe ise.

arhiivides, kus Raimo Pullati 
sõnul on üle 6000 lehekülje 
mälestusi piirituseveost. Auto-
rid töötasid läbi ka kogu Eesti 
piirivalvearhiivi, milleks kulus 
pool aastat. Selle töö tulemu-
sena on raamatu keskel kroo-
nikaleheküljed. Raimo Pullat 
avaldas lootust, et “Viinameri” 
tõlgitakse ka soome keelde. 

Annika Poldre

Mari-Ann ja Tunne Kelam 
saavad autoritelt kingiks värske 
raamatu. 

Risto ja Raimo Pullat jagavad 
autogramme.

Vallavanem Haldo oravas ning raamatu autorid Raimo ja Risto Pullat. 
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Kodutütarde 
merelaager 
Püünsi kodutütardel oli sel suvel 23.–25. juulini 
imetore merelaager Laokülas, mis asub Paldiski 
lähedal lahe kaldal. 

Laagri põhitegevusteks olid ühe- ja kahemehe svertpaa-
tidega purjetama õppimine, sõudmine ja ujumine. Lisaks 
muud laagritegevused, nagu võistlused ja loengud, samuti 
disko ja karaoke. 

Merelaagri eluoluline külg on küllaltki skautlik: ela-
takse telkides, mis näevad välja nagu kummuli paadid. 
Laagril on ka tihedad sidemed Eesti mereväe, Paldiski 
piirivalvurite ning skaudiorganisatsioonidega. Samas pole 
laagri kord sõjaväeliselt karm ega sportlikult pingutav, en-
nekõike on tegemist siiski aktiivse suvise puhkusega, mis 
on ette nähtud 13–20-aastastele. Merelaagrit korraldab 
igal aastal MTÜ Albu Noortekeskus. 

Meie osavõtule sellest merelaagrist eelnes aga suur aru-
telu rühmas, tutvumine laagri tegevustega, ajakava koos-
tamine, projektide kirjutamine Viimsi valda ja Kaitseliidu 
Tallinna Malevasse osavõtutasu rahastamise kohta, teated 
lastevanematele (ankeedid osavõtu kohta), helistamised ja 
kokkulepped lastevanemate ja merelaagri korraldajatega. 

Merelaagri eesmärk oli noorte vaba aja sisustamine ja 
mitmekesistamine, meeskonnatöö kasvatamine ja arenda-
mine ning merehariduse kui rannarahva pärimusteadlikkuse 
tundmaõppimine. Samuti oli eesmärk õppida purjetama, sõu-
da ja ujuda, teha sporti, vaadata merefilme, laulda karaoket. 

Niisiis alustasimegi 23. juulil rongisõiduga teekonda 
Paldiski poole, kaasas 13 kodutütart (neli neist siiski tu-
dengineiud – endised kodutütred), kodutütarde juht ja en-
dine kotkaste juht Leho. 

Merelaager oli lihtsalt oivaline. Noored omandasid ül-
latavalt kiiresti sõiduoskused purjepaadil, ka sõit süstadel 
ei valmistanud raskusi, kuigi merel oli üsna tuuline ja oht 
ümber minna küllaltki reaalne. Huviga vaadati mereteema-
lisi filme ja kuulati loenguid purjetamise ajaloost ning saadi 
uusi teadmisi veespordi oskustest. Eriliselt põnev oli aga 
sõudepaadi nimede valik, sest merelaagri paadiregistrisse 
kuulusid sõudepaadid nimedega Parm, Heeringas, Haug, 
Säinas, Koha, Rääbis, Säga. Meeleolukaks kujunesid õh-
tutel nii karaoke kui ka disko. Tore oli! Üle pika aja olid 
jälle koos praegused ja endised kodutütred. Kõige selle hea 
ja ilusa eest täname Viimsi valda, Tallinna malevat ja kõiki 
lapsevanemaid.

Viivi Jõgisu
Kodutütarde juht

Noor Ballett 
Tallinnas tegutsev tantsukool Noor Ballett kolis 
uue õppeaasta eel avaratesse ja kaunitesse ruu-
midesse Mere puiesteel. 

Tantsukool loodi 2003. a endise Fouetté Balletikooli pe-
dagoogide ja lastevanemate poolt. 2004. a sai tantsukool 
huvikoolitusloa. Koolil on tihedad sidemed Peterburi bal-
letiakadeemiaga, kust sõidavad spetsialistid Tallinna noori 
õpetama ja juhendama. 

Koolis õpib lapsi enam kui kaheksast rahvusest nii Tal-
linnast kui ka linna lähiümbrusest. 

VT 

Püünsi kodutütred merelaagris, vasakult kotkaste juht Leho 
Rohtla, kodutütred Mirell Nõmm, Lisett Marmei, Elisabeth 
Raudsepp, Meeri Lembinen, Mairi Lembinen, Tiina Veskioja, 
Karoliyna Pekkenen, Merliin grauberg, Mirle Lembinen, 
Laureana Laev, Mariell Nõmm, Marie Kõiver. Foto Erakogu

Viimsi Kooli matkaringi 
7.–12. klassi õpilased 
käisid juuni keskel koos 
juhendaja Külli Tähega 
Alpides mägimatkal, kus 
kõrgeim vallutatud punkt 
oli 2100 m kõrgusel. osa-
lejad said matkast fantas-
tilise elamuse ning soovi-
tavad kõigil eneseületuse 
ja väärtuslike kogemuste 
saamiseks matkamisega 
tegelda.

Hanna-Stina Lepik: “Hetk, kui 
me sõna otseses mõttes kalju-
serval rippusime, oli parim, see 
andis adrenaliini!” Matkarin-
gi uljas seiklus viis kõigepealt 
Saksamaale Münchenisse, kust 
sõideti rongiga edasi Garmisch-
Partenkirchenisse ja sealt bussi-
ga üle piiri Austriasse. 

Esimesed päevad olid kõi-
ge väsitavamad, sest pidevalt 
tuli harjuda tõusude ja langus-
tega, mis võtsid võhmale. Li-
saks tuli kogu varustus selja-
kotiga kaasas tassida. Õnneks 
küll mitte telke, sest ööbiti mä-
gionnides. Matka eelviimasel 
päeval käidi raftingul käresti-
kulisel mägijõel.

Mis jäi reisisellidele 
kõige eredamini 
meelde?
Hanna-Stina Lepik: “Minule 
jäi matkast meelde ilus vaade 
mäeservalt – loodus oli seal 
tõesti imeline. Me kõndisime 
jala nii kõrgele, et jõudsime 
suvel lumeni.” 

Kaisa Junninen: “Viimase 
reisi peale mõeldes tuli mulle 
esimese mõttena pähe kolmas 
ja kõige pikem päev, kui pidi-
me õhtul pimedas kiviklibust 
alla laskuma. See jäi mulle vist 
kõige paremini meelde seetõt-
tu, et oli päris hirmuäratav. Raf-
tingul rääkis meie parvejuht 
jõel varitsevatest ohtudest nii, 
et ma ei tahtnud vette minna-
gi. Lõpuks oli see ikkagi väga 
lahe ja ma tahaksin seda kuna-
gi veel teha.” 

Andri Jääger: “Esimese 
päeva hilisõhtul mägionni jõud-
mine, kui ümberringi lõi välku 
ja müristas, maja ei paistnud 
kusagil ja viimane, 400-meet-
rine tõus oli päris ränk. Kõige 
eredamalt jääbki meelde ekst-
reemsem läbielamine ja see 
pole tingimata negatiivne ko-
gemus.”

Viimsi Kooli matkaring 
Viimsi Kooli matkaring on 
ametlikult kolm aastat vana, 
aga tegutsetud on veidi kauem. 
Mõned aastad tagasi tekkis 
Külli Tähel, kes oli siis 5. 
klassi klassijuhataja, mõte, et 
matkahuvilised õpilased võiks 
kokku koondada, et siis koos 
midagi huvitavat teha. Kuna 
üheskoos oldi väiksemaid retki 
juba ette võetud, oli õpilastel 
huvi olemas. Küllil on ka palju 
abilisi, kes alati nõu ja jõuga 

Viimsi Kooli matkaring käis 
suvel Alpides

appi tulevad, kui noortega vaja 
tegelda. Vahel käiakse õpilas-
tega koos põnevaid loenguid 
kuulamas, mõnikord tuleb 
keegi kooli oma kogemustest 
rääkima. Enne Alpidesse rei-
simist jagas tervele grupile 
häid näpunäiteid alpinist Ül-
lar Põld. Ettevalmistusi tehti 
seljakottide pakkimises ning 
proovimatkal testiti  matkasaa-
baste mugavust. 

Külli enda matkapisik on 
alguse saanud lapsepõlvest, kus 
algselt väikesed käigud maal lä-
himetsadesse ja järvede-jõgede 
juurde kaugenesid õige pea juba 

nii piirkondade kui kilomeetri-
te poolest ning nii sai ajapikku 
lihtsalt sihitust matkamisest 
organiseeritum tegevus – koos 
pakkimise, marsruudi kindlaks-
määramise ja reisiseltskonna 
komplekteerimisega.

Matkaringi iganädalane 
tegevus näeb välja aga nii, et 
kui tunnid toimuvad klassiruu-
mides, siis saavad õpilased sel-
jakotte pakkida, kaarti tundma 
õppida ning kuulata huvitavaid 
lugusid kõige kohta, mis mat-
kamise ja loodusega seotud. 
Need tunnid on meeldinud 
eriti matkaringi noorematele 

Hanna-stina Lepik ees ja Maimo Leipalu tema järel.

liikmetele. Mart Kallaspoolik 
ja Randar Kuuskmäe: “Mat-
karingi kaaslased on väga la-
hedad. Kõige põnevamad olid 
sõlmede tegemise tunnid. Ja 
üldse on õppimine niiviisi to-
redam – kergesti jäid meelde 
näiteks lõkketüübid.”

Kord veerandis toimub 
tavaliselt ka mõni matk või 
rännak. Nii on sõidetud ratas-
tega Ahvenamaal, Rootsis ja 
Saksamaal. Kolmanda klassi 
matkaringi aga aitasid eelmisel 
aastal läbi viia juba seitsmenda 
klassi õpilased ise ja need tun-
nid olid alati väga oodatud. 

Külli ise peab matkaringi 
kõige suuremaks saavutuseks 
seda, kui tänapäeva mugavus-
tega harjunud laps matkale 
minna tahab, ise oma koti kok-
ku pakib, ei virise ning suudab 
ebamugavate olukordadega 
kohanduda. Parim tasu tehtud 
töö ja nähtud vaeva eest on 
see, kui näed, et oled suutnud 
noore inimese maailmapilti 
ühe mõõtme juurde tuua.

Kui kellelgi tekkis mat-
karingi tegevuse vastu huvi, 
tasub tulla 14. septembril kell 
17.00 Viimsi Koolis toimuvale 
infolaadale, kus teiste huviala-
ringide ja klubide kõrval ka 
matkaringi noored oma koge-
musi jagavad.

Matkaringil on ka kodu-
leht www.matkaring.blogspot.
com.

Annika Remmel 
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

Ülespoole rühkides! Ees on 2100 meetrit. 

Terve päeva imetleme uduseid 
vaateid. 

Kogu meie matkagrupp.



8 10. september 2010

Rahvusvaheline 
noorsoovahetus “Reaching 
Equilibrium” Viimsis
Aastavahetusel leiab Viimsis aset rahvusvaheline noorsoovahetus “Reaching 
Equilibrium – youth Ngos in inclusion & integrating youth immigrants”. seits-
me päeva jooksul uurivad vahetuses osalevad noored migratsiooni ja immig-
rantide teemat ning nende kaasatust nii ühiskonnas kui ka noorsootöös. 

Vastavalt Rahvusvahelisele Migratsiooniametile elab Euroopas 64,1 miljonit migranti, kes 
moodustavad 8,8% kogu Euroopa elanikkonnast. Praegune Euroopa sündivus ei ole piisav 
rahvastiku loomulikuks uuenemiseks. Uuringute kohaselt on aastaks 2030 Euroopas 18 mil-
jonit last ja noort vähem kui praegu ning üks aktiivne inimene kahe mitteaktiivse kohta. 

Kuigi migratsioon ei suuda probleemile pakkuda pikaajalist lahendust, oleks ilma migrat-
sioonita Euroopa rahvastik juba vähenema hakanud. Sellest lähtuvalt leiame, et migrantidest 
noored toovad Euroopale lisaväärtust ning mitmekesisust ja aitavad ära hoida rahvaarvu jär-
su vähenemise. Migrantidest noored peaksid olema rohkem kaasatud ühiskonda ning üheks 
selliseks võimaluseks on noorsootöö ja noortega tegelevad organisatsioonid. 

Käesolev vahetus toob kokku 35 noort vanuses 18–25 aastat seitsmest riigist – Kreekast, 
Poolast, Eestist, Türgist, Ukrainast, Egiptusest ja Tuneesiast. Kõik projekti käigus elluviida-
vad tegevused põhinevad mitteformaalse hariduse põhimõttel.

21.–23. septembrini toimub projekti ettevalmistav kohtumine, kuhu kogunevad iga grupi 
juhid, et üheskoos paika panna projekti detailid. 

Projekti viib ellu Viimsi Noortevolikogu koostöös rahvusvahelise noorteorganisatsiooni-
de võrgustikuga Youth For Exchange and Understanding ja seda rahastab programm Euroopa 
Noored. 

Triin Rebane
Viimsi Noortevolikogu

Juuni lõpus toimus Viimsi 
Noortevolikogu ja Youth 
for Exchange and Unders-
tanding (YEU Internatio-
nal) koostöös rahvusva-
heline meediakoolitus 
kohalikele noortele ja 
noorsootöötajatele. 

Koolitusel osales 16 noort 
ning koolitus kestis kaks päe-
va. Osalejate seas oli nii ees-
ti kui vene noori ning ka üks 
Erasmuse programmi raames 
Eestis viibinud Saksamaalt pä-
rit noorsootöötaja. 

Koolitusel käsitletud teema 
– noorte osaluse suurendamine 
veebivahendite abil oli piisa-
valt universaalne, et puuduta-
da kõiki koolitusel osalenuid 
ning erinev keele- ja kultuuri-
taust ainult rikastas koolituse 
keskkonda. Selliste rahvus-
vaheliste projektide puhul on 
kultuuridevaheline õppimine 
alati üheks olulisemaks ees-
märgiks.

Koolitusel osalenud 
Viimsi noortevolikogu lii-
ge Ingvar Arst vaatab toi-
munule tagasi niimoodi: “
 YEU Academy koolitus oli oma 
vormilt väga kaasahaarav. Pä-
rast tutvumismänge sai meist, 
koolitatavatest hea tiim, kellega 
koos oli väga meeldiv täita hi-
lisemaid ülesandeid. Need olid 
aga üle ootuste paeluvad ja ak-

tiivset osalemist soodustavad. 
Eriliselt tooksin esile kaup-

luse külastamise, mille käigus 
õppisime tundma teatud turun-
dus- ja inimpsühholoogiaala-
seid tarkusi. Lisaks meeldisid 
mulle väga videoklipid, mis 
panid maailma avaramalt vaa-
tama. Kuid koolitust läbiva 
teemana selgitati interaktiivse-
te vahendite kasutamise eeli-
seid ja kasu noorte kaasamisel.

Koolitajate jaoks oli oma-
moodi üllatus see, et siinsed 
noored (siinkohal pean sil-
mas koolitusel osalenuid) on 
IKT vallas niivõrd arenenud, 
et veebivahendite kasutamise 
tehniline pool tuli koolitusest 
hoopis välja jätta (nt on Eesti 
noortele väga hästi selge see, 
kuidas Facebooki ja Twitteri 

kaudu oma tegemisi reklaami-
da). Seega keskendus koolitus 
enam sisulistele teemadele. 

Mu enda jaoks on üks koo-
litusel üles tõstatatud küsimus 
aga siiani hinge peal – “Kui 
sa ei aita leida lahendust, oled 
ise osa probleemist!“ Kokku-
võttes oli minu jaoks tegemist 
ühiskonna kirjusust peegelda-
va koolitusega.”

Viimsi Noortevolikogu 
koolituse korraldajana jäi väga 
rahule nii projekti raames toi-
munud rahvusvahelise koostöö 
kui ka koolituse sisu ja sellel 
osalenute panusega! Täname 
Viimsi Vallavalitsust ja Viimsi 
Kooli koolituse läbiviimisele 
kaasaaitamise eest!

Karin Pool 
Viimsi Noortevolikogu

Tule noorsoovahetusse
Viimsi Noortevolikogu otsib Viimsi noori, kes soovivad 
osaleda rahvusvahelistel noorsoovahetustel “Fukiyama” 
ja “Reaching Equilibrium” .

Kui oled huvitatud käesoleval leheküljel tutvustatud noor-
soovahetustest ning soovid neis osaleda, võta julgesti ühendust 
e-maili teel triin.rebane@gmail.com hiljemalt 25. septembriks!

Viimsi Noortevolikogu

29. novembrist 9. det-
sembrini leiab Viimsis 
aset rahvusvaheline noor-
soovahetus “Fukiyama”, 
mis on jätkuprojekt eel-
misel aastal Hispaanias 
toimunud rahvusvaheli-
sele noorsoovahetusele 
“street extreme”, kus 
osalesid ka Viimsi noored. 

Noorte algatusel kirjutati ühes-
koos käesolev vahetusprojekt, 
mis sai toetust programmilt 
Euroopa Noored. 

Projekt toob kokku 30 
noort vanuses 18–25 eluaastat 
viiest riigist: Serbiast, Make-
dooniast, Hispaaniast, Prant-
susmaalt ja Eestist. Üheskoos 
uuritakse tänavakultuuri ja 
ekstreemspordi teemat ning 
seda, kuidas mainitud alad on 
mõjutanud noori, nende mõtle-
mist ning elustiili ja kogu ühis-
konda tervikuna. 

Vahetuse eesmärk on välja 
selgitada, kas Euroopa Liidu 
ning selle naabruspiirkonna 
riikides on noortel piisavalt 
võimalusi, et harrastada talvel 
tänavakultuuri ja ekstreems-

Kui sa ei aita leida lahendust, 
oled ise osa probleemist

porti ning milliseid ettepane-
kuid teevad noored otsustaja-
tele-spetsialistidele olukorra 
muutmiseks ja parendamiseks. 
Lisaks soovime välja töötada 
meetodid, kuidas parandada 
nende alade mainet ühiskon-
nas ning kasvatada tolerantsi 
tänavakultuuri ja ekstreem-
spordi ning neid harrastavate 
noorte vastu. 

Noorsoovahetus toimub 
mitteformaalse õppimise teel: 
tegutsevad töötoad, korralda-
takse vestlusringe-arutelusid, 
presentatsioone, simulatsioo-
ne jm. Üheksa päeva jooksul 
tutvuvad noored nii Viimsi ja 
Tallinna kui ka Lõuna-Eestiga. 

Lisaks noorsoovahetusele 

leiab 27.–29. septembrini aset 
projekti ettevalmistav kohtu-
mine Viimsis. Ettevalmista-
val kohtumisel osalevad iga 
partnergrupi juhid. Kohtumise 
eesmärk on saada omavahel 
paremini tuttavaks, vaadata 
läbi projekti programm, tege-
vused, meetodid ja logistilised 
üksikasjad ning jagada laiali 
ülesanded edasisteks tegevus-
teks noorte ettevalmistamisel 
kodumaal. 

Rahvusvahelist noorsoova-
hetust viib ellu Viimsi Noorte-
volikogu koostöös Haabersti 
Huvi- ja Spordiklubiga. 

Triin Rebane
Viimsi Noortevolikogu

Rahvusvaheline noorsoovahetus 
“Fukiyama” Viimsis

Koolitusel osalenud Viimsi noored Merily Remma ja Ingvar Arst.
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Vana-Hiinast pärit enam 
kui 2500 aastat kasutusel 
olnud ravimeetod nõelra-
vi on haigustest tingitud 
vaevuste leevendajana 
omal kohal ka tänapäe-
val. 

Nõelravi filosoofia põhineb 
kehas kulgeva energia qi ta-
sakaalustamisel. Organismi 
energia kulgeb kindlaid kana-
leid mööda, mida kutsutakse 
meridiaanideks. 2008. aastal 
avaldati meditsiiniajakirjas 
uuringu tulemus, kus rühmal 
Hiina teadlastel õnnestus ra-
dioaktiivse aine ja magnet-
resonantstomograafia (MRI) 
kooskasutamisel visualiseeri-
da inimese nõelravipunktidest 
lähtuvad kanalid, mida senini 
peeti müütiliseks substantsiks. 

Häired meridiaanides
Hiina meditsiinis seostub hai-
gus energia liikumise häirega 
meridiaanides. Paranemine on 
võimalik vaid siis, kui energia-
vool reguleeritakse. Nõelravi 
ajal mõjutatakse meridiaani-
del olevaid punkte. Milliseid 
punkte ja kuidas mõjutada, 
sõltub juba diagnoosist. Põ-
himõtteliselt on nõelravi abil 
võimalik mõjutada neid hai-
guslikke seisundeid, mille 
puhul kudedes või elundites 
on muutused veel tagasipöör-
duvad. Nõelravi mobiliseerib 
haiguse vastu organismi enda 
jõud – immuunsüsteemi ja ke-
hasisesed biokeemilised prot-
sessid. Uurijad on selgitanud, 
et akupunktuur paneb keha 
tootma valu leevendavat sero-
toniini ja endorfiine.

Lai kasutusvaldkond
Nõelravi kasutatakse edu-
kalt valusündroomide korral 
(kaela-, selja-, pea-, närvivalu 
jms). Ajakirjas British Medical 
Journal tutvustatud uurimis-
tööst ilmneb, et akupunktuur 
aitab alaseljavalu käes kan-
natavaid patsiente ning annab 
pikema aja vältel kasutades 
koguni väga häid ravitulemusi. 
Nõelravi kasutusvaldkonnad 
on ka allergia, nohu, põskkoo-
papõletik, köha, astma, kõhu-
vaevused (puhitus, kõhuvalu, 
-lahtisus ja -kinnisus), ärritu-
nud soole sündroom, krooni-
line gastriit (mao limaskesta-
põletik), haavandtõbi, algav 
kõrgvererõhuhaigus, menst-
ruatsioonihäired, viljatus, kli-
makteerilised vaevused, une-
tus, stress, krooniline väsimus, 
akne, sõltuvusseisundid jms. 

Ka lapsed alluvad nõelra-
vile üllatavalt hästi (eeskätt 
juhul, kui probleemiks on al-
lergilisus, öine allapissimine, 
nohu, köha), ehkki see sõltub 
lapse valmidusest lubada en-
dale nõelu sisse pista ning ta-
luda seansi ajal väikest valu. 

Silmas tuleb aga pidada 
seda, et Hiina meditsiini diag-
noosid erinevad oluliselt lää-
nemaailma omadest. Pealtnäha 
kummaline diagnoos “maksa 

Kõnnime elu 
ilusaks! 
Just sügisilmadega vajame sõbra toetust, et endi-
selt regulaarselt liikuda. Käi Jala! Tervisekõnni sü-
gisvõistlus on selleks suurepärane võimalus, sest 
kolmandat hooaega on algamas tervelt neli näda-
lat kestev motiveeriv sammulugemise üritus.

Sügisilmade saabudes on lihtne leida vähesele liikumisele 
vabandusi: ilm, pimedus, väsimus, palju tööd. Käi Jala! 
Tervisekõnni sügisvõistlus soovib olla osalejatele toeks, et 
säilitada rõõmus tuju ja tugev tervis ka talvekuudeks ning 
tunda sealjuures mõnu aktiivsest liikumisest.

Käi Jala! sügisvõistlus toimub sel aastal juba kolman-
dat korda ning iga aastaga saame osalejatelt aina enam ta-
gasisidet selle kohta, kui palju abi on sügisel võistlusest 
selleks, et ennast liikuma meelitada. 

“Kevadel on kõik indu täis, et loodusesse kõndima 
minna. Minu jaoks on aga tõeliselt nauditav osalemine 
just sügisel, sest siis tunnen eriti lisamotivatsiooni, mida 
võistlusmoment pakub,” ütleb Pille, kes on mitmekordne 
võistlusel osaleja. 

Võistlus on aktuaalne ka alanud tervisesõbraliku töö-
andja konkursi raames – olemasolevat keskkonda on ak-
tiivselt kasutamas ettevõtted, kes koondavad sinna oma 
töötajaskonna. Nii muutuvad tervisesõbralikud ettevõtted 
ja nende töötajad tervisesaadikuteks, kes oma eeskuju ja-
gades näitavad teed ka teistele.

Olles olnud riikliku Töökoha Terviseedenduse Aren-
gukava koostamise töögrupi liige, oleme juhtinud tähe-
lepanu, et tööandjatel on laialdased võimalused töötajate 
füüsilise ja vaimse heaolu mõjutamiseks töökeskkonna ja 
-kultuuri kujundamise kaudu.

Käi Jala! võistluse omapära on see, et koht ja aeg ei ole 
kindel – kogud samme siis ja seal, kus sulle meeldib. Võist-
lus toimub nelja nädala pikkusel perioodil, mis on täpselt 
paras selleks, et osalejad vaataksid kriitiliselt üle oma lii-
kumisharjumused, hakkaksid senisest rohkem käima jala 
ning säilitaksid selle harjumuse ka pärast võistluse lõppu. 
Seejuures on oluline, et võistlus on kõigile jõukohane.

Võistlusindu lisavad iganädalaselt loositavad väär-
tuslikud auhinnad tervisesõbralike ettevõtete poolt, mille 
võitmiseks on võimalus kõigil, kes treeningpäevikusse tu-
lemused sisse kanavad. 

Sügisvõistluse start on 15. septembril ning võistluse vii-
mane päev on 15. oktoober. Osalejatel on võimalus valida 
Omroni sammulugejaga või ilma sammulugejata stardipaki 
vahel.

Registreerimine juba käib: www.kaijala.ee 
Käi Jala! loodi eesmärgiga aidata koostöös tööandjate 

ja avaliku sektoriga kaasa liikumiskultuuri loomisele ja 
arendamisele, muutes liikumise teadvustamise lihtsaks, 
motiveerivaks ja arusaadavaks. Püüame mõjutada tervis-
like eluväärtuste kujunemist ühiskonnas ning oma posi-
tiivse eeskujuga olemasolevaid ja järeltulevaid sugupõlvi. 
Õppida ise ja õpetada teistele tervislikku liikumist.

Nõelravi Viimsi Tervises

NÕELRAVI soBIB
l peavalu, migreen, kaela- ja alaseljavalu, ishias, artriidid (lii-
gesepõletikud), artroosid, “külmunud õlg“, tunnelsündroomid, 
epikondüliidid, lihaspinged
l rasvumine
l akne
l interkostaalneuralgia (roietevahelise närvi valu), n trigemi-
nuse neuralgia (kolmiknärvivalu) jt närvivalud, n facialise pa-
rees (näonärvi halvatus), insuldijärgsed seisundid
l vertiigo (pearinglus), tinnitus (kumin kõrvades), stress, dep-
ressioon, ärevus, unetus, krooniline väsimus
l allergiad, krooniline nohu, sinusiit (ninakõrvalkoobaste põle-
tik), köha, bronhiit, bronhiaalastma
l krooniline gastriit (mao limaskestapõletik), mao- ja kaksteist-
sõrmiksoole haavandtõbi
l meteorism (kõhupuhitus), diarröa (kõhulahtisus), obs-
tipatsioon (kõhukinnisus), colon irritabile (ärritunud soole 
sündroom), urineerimishäired, enuresis nocturna (öine voodi-
märgamine), krooniline prostatiit (eesnäärmepõletik)
l ebanormaalne külmatunne, käte-jalgade külmetamine
l algav hüpertooniatõbi (kõrgvererõhutõbi)
l algodüsmenorröa (menstruatsioonihäired, valulikud mense-
sed), klimakteeriline sündroom, viljatus, sõltuvusseisundite ravi

tuli leegitseb üleval” käsitleb 
inimesi, kellel esinevad suruv 
valu peas, pearinglus, kohin 
kõrvus, näopunetus, puneta-
vad silmavalged, mõru mait-
se suus, suukuivus, ärritatus, 
unehäired, kuiv väljaheide, 
kõrvavalu ja mädaeritus kõr-
vadest. Selliseid sümptomeid 
esineb nii kõrgvererõhutõve, 
sapipõiepõletiku, pankreatiidi, 
Menieri tõve, silma sidekesta-
põletiku, klimakteerilise sünd-
roomi kui ka keskkõrvapõleti-
ku korral. 

Individuaalne ravi
Nõelravi on äärmiselt indi-
vidualiseeritud ravimeetod. 
Raske on leida kahte inimest, 
kellele sobiks sama raviskeem, 
samad akupunktuuripunktid, 
nõelte sisseviimise tehnika, 
protseduuri kestus ja sagedus. 
Tavaliselt koosneb ravikuur 

4–10 protseduurist, mille vahe 
on 1–7 päeva. Nõelravi efek-
tiivsus oleneb ka patsiendi 
enda panusest, tähtis on ravi 
toetav tervislik eluviis ja toitu-
misharjumuste muutmine.

Sellest sügisest on Viimsi 
Tervis Spa Hotelli mitmekülg-
sesse ravivalikusse lisandunud 
ka nõelravi. Akupunktuuri tee-
vad tõelised oma ala korüfeed 
ning nõutud spetsialistid Hei-
no Tiik ja Urmas Heinmets.

Heino Tiik
on lõpetanud Tartu Ülikoo-
li arstiteaduskonna, töötanud 
dotsendina Tartu Ülikooli 
arsti- ja kehakultuuri teadus-
kondades ning Tallinna Peda-
googilises Instituudis (nüüdne 
Pedagoogika Ülikool). Aas-
tatel 1985–1994 oli ta WHO 
traditsioonilise meditsiini töö-
rühma nõuandja. Heino Tiik 

on nõelraviga tegelnud alates 
1970. aastast. Ta on nõelra-
vi õppinud Londonis, Hiinas 
Tjan shinis ja Pekingis Tra-
ditsioonilise Hiina Meditsiini 
Instituutides, Leningradi Ars-
tide Täienduse Instituudis ning 
täiendanud end Lyonis. Heino 
Tiik on filosoofiadoktor, kellel 
teaduslikke publikatsioone üle 
200. Ta on Soomes töötanud 
nõelravi eraarstina 1990. aas-
tast alates. 

Urmas Heinmets 
on nõeltega ravinud pea 20 
aastat. Ta lõpetas 1981. aas-
tal Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis kehakultuuri tea-
duskonna. Nõelravi juurde 
viis teda sealne õppejõud dr 
Heino Tiik, keda Urmas loeb 
Eesti kõige tugevamaks nõe-
lraviterapeudiks läbi aegade. 
80ndate aastate keskel otsis 
just Heino Tiik Urmasele välja 
kontaktid Soomes. Nii lõpe-
tas Urmas Heinmets õpingud 
Kairon Instituudis Helsingis 
nõelravi terapeudina. Seejärel 
viibis ta praktikal Pekingis 
Hiina Traditsioonilise Medit-
siini Ülikooli kliinikutes ning 
sooritas seal ka lõpueksamid ja 
sai diplomi, mis annab WHO 
egiidi all loa töötada nõelravi-
terapeudina kõikjal maailmas. 
Pärast õpinguid Hiinas käis 
Urmas täiendamas end Prome-
theuse Instituudis Soomes.

25. septembril kell 15.00 
toimub Viimsi Tervises 
loeng “Nõelravi: kas 
alternatiiv lääne me-
ditsiinile?” Lektor nõel-
raviarst dr Heino Tiik.

Nõelravi on individuaalne ravi, mille tulemus oleneb ka patsiendi panusest. Foto Matton

Hingele ja kehale on kosutav käia mere ääres. Foto Matton
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Viimsi valla aktiivsete 
eakate juba traditsioo-
niks kujunenud suvine 
ekskursioon suundus sel 
suvel setomaale. 21. juuli 
ilusal suvehommikul asus 
bussitäis lõbusalt vadista-
vaid pensionäre teele.

Vaatamata bussi ventilatsiooni 
pidevale sahisemisele küttis 
päike meie bussi kuumaks ja 
rahva tungival nõudmisel tehti 
peatus Kärevere söögikohas, 
kus sai nautida karastusjooke 
ja jäätist. Nii mõnigi maius-
tas koogikese ja kohviga ning 
pikk päev oli ilusasti alanud.

Väikese Illimari radadel
Ahjal ootas juba Setomaa giid 
Kaja Tuul, kellelt saime teada 
nii mõndagi huvitavat sealse 
rahva elu ja elukäigu kohta. 
Paljukest meie Viimsi inimes-
tena sellekandi inimeste elust-
olust ikka teame. Nüüd siis tänu 
Kaja asjatundlikkusele oleme 
ka selles osas rohkem haritud. 

Alustuseks aga kogune-
sime armastatud kirjaniku 
Friedebert Tuglase mälestuski-
vi juurde, kus Elle Toomingas 
luges ette katkendi “Väikesest 
Illimarist”. Saime taaskord 
kaasa elada väikemehe suu-
rele üritusele – virtinal kosjas 
käimisele. Oli mõnus hetk seal 
puude vilus.

Kiire ülevaade Ahja mõi-
sast ja selle võimalikust tule-
vikust ning meie buss vuras 
Räpina poole. Meie teadmis-
tepagasit täiendas samal ajal 
giid mitmesuguste lugudega 
neist paigust, kust parasjagu 
läbi sõitsime. Sipelgate elu-
korraldusega tutvuda meil see-
kord ei õnnestunud, kuna Aak-
re vastav kaitseala on sealsete 
pisikeste elanike kaitsmiseks 
suletud. Ja polnudki meil sinna 
tallama vaja minna.

Tulemas on mälu-
mänguvõistlus
Viimsi Pensionäride Ühendus korraldab lau-
päeval, 2. oktoobril valla küladevahelise mälu-
mänguvõistluse. seekord toimub see Randvere 
külakeskuse ruumides algusega kell 12. 

Erinevalt varemtoimunud mälumängudest on seekord li-
saks kahele seeniorile võimaldatud nais- või meeskonda 
kaasata ka kolm külanoort, võistkonnas kokku viis ini-
mest. See muudab võistluse huvitavamaks, pingelisemaks 
ja osavõturohkemaks. 

Viimsi Pensionäride Ühendus loodab, et aleviku- ja 
külavanemad ning külaseltsid kasutavad võimalust küla 
väärikaks esindamiseks. Külade võistkondade hulka ei 
piirata. Mälumängu küsimused on Eesti, Viimsi, krooni ja 
mõned ka Euroopa Liidu kohta. 

Kolmele auhinnalisele kohale jõudnud võistkonnad 
saavad meened.

Pöördun siinjuures kõigi aleviku- ja külavanemte poo-
le üleskutsega juhtida võistkondade moodustamist külas 
ja teatada mulle hiljemalt 29. septembriks Teie võistkonna 
liikmete nimed ja esindusnimi. 

Viiu Nurmela
Viimsi Pensionäride Ühenduse esinaine 

Kadumas on paljud vanad 
kohanimed, sest teadjaid 
peaaegu et polegi enam.

Sellest ajast, kui mina käisin 
Viimsi 7-klassilises koolis – 
praeguse Jakobi kiriku kõrval 
asuvas kahekorruselises puu-
majas, on möödunud palju 
aega ja Viimsi poolsaar ise 
tundmatuseni muutunud. Va-
nad kalurimajad on enamasti 
kadunud – minugi kodu nende 
seas – ning heina- ja karjamaad 
on täis ehitatud uhkeid eluma-
ju ja suvilaid. Kogu poolsaare 
rand on sisuliselt muutunud 
üheks suureks aedlinnaks. Ja 
inimesed on ka uued.

Kõige sellega seoses on 
kadunud või kadumas paljud 
vanad kohanimed, sest teadjaid 
peaaegu et polegi enam. Võiks 
ju arvata, et mis siis ikka, ajad 
muutuvad ja kõik muu ühes 
sellega, aga kui näiteks minu 
koduküla Rohuneeme vähe-
malt 460 aastat vana nimi ka-

Seto Kuningriiki avastamas 

Räpina Paberivabrik – 
ainulaadne tööstusar-
hitektuuri näide
Räpinas, Eesti pikima jõe, 
Võhandu kaldal asuv Räpina 
Paberivabriku hoone kuulub 
Euroopa ainulaadsemate töös-
tusarhitektuuri näidete hulka. 
Osa paberist Eesti Vabariigi 
esimeste rahatähtede jaoks too-
deti selles vabrikus. 

1924. aastal asutatud Rä-
pina Aianduskooli dendropark 
ja kollektsioonaiad jätsid reisi-
seltskonnale unustmatu mulje. 
Viimsilased on ju tuntud aian-
dushuvilised ning neilgi on 
kaunid ja hooldatud koduaiad.

Pihkva järve kaldal asuv 
Lüübnitsa küla on tuntud oma 

sibula- ja kalalaatade poolest. 
Sel aastal augusti viimasel lau-
päeval toimus laat juba seits-
mendat korda. Meie ülekuu-
menenud kehi oli nüüd mõnus 
jahutada Pihkva järve vees. 
Sulistasime seal mõnda aega 
ja nautisime vaadet Pihkva 
järvele. Vaatetornist nautisime 
imeilusat Eestimaa loodust, 
üle vee paistis ka Venemaale 
kuuluv Kolpini saar, mis 1920. 
aastast kuulus Eesti Vabariigi 
Petseri maakonna Kulje valda. 

seto kuningriigis
Edasi liikusime läbi ilusate 
Võõpsu ja Mikitamäe külade 
Värska poole. Saime teada, et 
valmistutakse Seto kuningriigi 

ülemsootska valimisteks. Täna-
vu juba 17. korda kuulutati üheks 
päevaks välja Seto kuningriik ja 
valiti jumal Peko uus maapealne 
esindaja, ülemsootska.

Meie aga jõudsime Värs-
kasse, mida peetaks kaasaegse 
Setomaa keskuseks. Üriku-
tes on Värskat mainitud juba 
1585. aastal. Vaatasime üle ka 
Värska sanatooriumi. Hingasi-
me imelist männimetsa õhku 
ja proovisime erineva “kan-
gusega” Värska mineraalvett. 
Seda sai ka kaasa võetud, et 
hüva märjukest veelgi nautida.

Talumuuseum ja tsäi-
maja
Seto talumuuseumis saime päris 

põhjaliku ülevaate setode elust 
ja tavadest, talupidamisest, pul-
ma- ja kosjakommetst, riietumi-
sest ja laste kasvatamisest. Kõik 
oli väga huvitav ja kui oleks roh-
kem aega, võiks seda lugu päris 
kaua kuulata ja vaadata.

Päike näitas lõunat ja pi-
kast matkast olid kõhud ka 
päris tühjaks läinud. Aga kus 
siis mujal keha kinnitada, kui 
võtta üks “hüä seto süük tsäi-
majah’“, kus menüüs suuliim, 
paks pudõr, mar‘a piirak ja 
küümne tsäi. Sai söödud seda, 
mida me tavaliselt kodus ei 
söö. Maitses hea!

Programm oli pingeline ja 
pärast kehakinnitamist tuli taas 
bussi istuda ning sõit läks edasi 

Piusa poole. Uudistasime Piusa 
koopaid. Koobastiku loodus-
kaitseala on loodud, kaitsmaks 
Piusa liivakoopaid kui Eesti, 
aga ka Baltimaade suurimat 
nahkhiirte talvitusala. 

Piusa savikoda on avatud 
keraamikaateljee, kus külasta-
jate silme all valmistatakse nii 
traditsioonilisi kui ka unikaal-
seid kunsti- ja käsitööesemeid. 
Meeldima hakanud eseme 
saab ka kaasa osta. Nii mõnigi 
ese sai uue omaniku. 

Setomaa maastikupilti kuu-
luvad ainulaadsed õigeusu kü-
lakabelid ehk tsässonad. Tsäs-
sonad on üldiselt väikesed, 6–10 
m2 suurused lihtsad palkhooned, 
Meremäe vallas on ka kaks ki-
viseintega tsässonat. Mikitamäe 
vana tsässona oletatav ehitusaeg 
on 1694. a. 

Käisime ka Setomaa laulu-
ema Taarka mälestuseks püs-
titatud kuju uudistamas. Kuju 
vaatab väärikalt alla Obinitsa 
järvele ja meenutab möödakäi-
jatele kunagist osavat ja oma-
näolist riimimeistrit.

Vastseliina linnusel  
Meie väsinud meeled said veel 
päeva lõpus turgutust Vastselii-
na piiskopilinnuse varemete ja 
muuseumi külastamisest. Piis-
kopilinnuse ehitamist alustati 
juba 1342. aastal. Vastseliina 
linnus asus vana Riia-Pihkva 
kaubatee ääres ja etendas li-
saks tähtsat osa palverännakute 
sihtpunktina. Põhjasõda muutis 
1702. aastal linnuse varemeteks. 
Meie giid Kaja oli aga vahepeal 
muundunud kauniks keskaeg-
seks lossiemandaks, kes meenu-
tas meile piiskopilinnuse lugu ja 
jutustas kohaga seotud legende.

Koju jõudsime hilja. Väsi-
nud, kuid õnnelikud ja rahul 
kordaläinud päeva üle.

Volli Kallion
Enn Teimann

Viimsi valla aktiivsed eakad setomaal. Foto Enn Teimann

Vanade kohanimede kaitseks
duma hakkab, siis on kahju. Ta 
on juba kadumas koos paljude 
teiste kohanimedega, sest ini-
mesed räägivad ainult Viimsist. 

Isegi president Meri ei 
tahtnud tunnistada, et elas Ro-
huneemes, vaid kasutas enda 
poolt välja mõeldud Kabeli-
neeme nime. Tõele au andes 
olevat seal Neeme otsas – nii 
nimetasid Rohuneeme ela-
nikud vanasti seda maanina 
– kabel kunagi ka olnud, kui 
toetuda ennesõjaaegse Tartu 
Ülikooli rootsi keele professo-
ri Per Wieselgreni andmetele. 
Aga need andmed sai ta tollal 
Püünsis elanud (ja ka praegu 
elava) Säinase perelt. Seda 
nime kinnitab osaliselt ka tõ-
siasi, et Neeme tipu lähedalt 
läheb idapõhja Kabelikari. 

Kui ma omal ajal isa käest 
küsisin, kas tema sealsest ka-
belist midagi teab (ta oli sün-
dinud 1899), oli vastus eitav. 
Aga seda, et seal kõrts oli ol-
nud, isa teadis. Kõrtsi kuna-

gisele olemasolule vihjab ka 
minu tädi talu nimi – Kõrtsi, 
mis oli kaua aega Rohuneeme 
küla kõige põhjapoolsem maja.

Mäletan, et mõned head 
aastad tagasi vaidlesin ühe 
ajakirjanikuga, kes oli lehte 
pannud loo sellest, et Viimsi 
elanikud nurisevad ülelendava 
Helsingi kopteri müra pärast. 
Püüdsin talle selgeks teha, et 
Viimsi elanikel pole sellest 
kopterist sooja ega külma, sest 
nemad elavad kopteri trassist 
7–8 km lõuna pool. Nurisevad 
hoopis Rohuneeme elanikud 
koos president Meriga. Mulle 
tehti selgeks, et Rohuneemest 
pole lehelugejatest kellelgi õrna 
aimugi, aga vaat Viimsist küll.  

Või teine juhtum Kelvingi 
küla nimega. Vene raketiväe-
laste polügonile ehitatud kena 
küla vajas loomulikult nime. 
Kuuldavasti tehti ettepanek 
nimetada küla Rohulepaks, 
kuna see asub Rohuneeme ja 
Leppneeme vahel. Õnneks jäi 

peale kaine mõistus ja meil 
on olemas ilusa vana nimega 
uus küla. Huvitav on see, et 
Wieselgren, kes on põhjali-
kult uurinud Ida-Harjumaa ja 
Naissaare kohanimesid nende 
võimaliku rootsi päritolu tõttu, 
väitis, et Kelvingi nimi pole 
midagi muud kui rootsi Käll-
vik ehk siis Allikalaht. Laht 
on seal ju kindlasti ja oli ka 
allikas, vähemalt vanasti. Eest-
lased mugandasid selle meie 
kõrvale võõra susinaga nime 
palju kodusemaks Kelvingiks.  

Selliseid näiteid Viimsi 
poolsaare kohta on kümneid, 
üks huvitavam kui teine. Kõik 
nad tõestavad kindlalt, et 
rootslased on keskajal meie 
randu asustanud ja andnud pal-
judele kohtadele nimed, mille 
meie suupärasemaks oleme 
teinud. Kuid see ei tohiks anda 
põhjust vanadest nimedest loo-
bumiseks. Hoidkem neid, sest 
see on meie ajalugu. 

Tõnu Viik
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Viimsi valla kultuurikalender
10. september – 3. oktoober

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
“Põgenemine kodumaalt 
1942–1944“ 
Harjumaa Muuseumi näitus
16. oktoober kl 12 
Avatud K–L 11–18, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“ 
Näitus “Võrgu ilu“(Väikese 
Muuseumiroti auhinna 
laureaat)
Püsiekspositsioonid Ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu. Tõsilood ja 
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Muuseum, näitused ja käsitöö-
pood avatud K–P 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste 
elu-olu“
Muuseum avatud E–P 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “Naissaare 
militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24 h
Naissaare Muuseumis

Kuni 30. september
Kirik avatud teeliste kirikuna 
T ja N 10–18 ja P 10–13
Tiina Tammetalu isikunäitus 
EXODUS (Moosese II Raamat)
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 20. september
Raamatunäitus “Kui peas on 
töömõtted”
Lastele kuni 30. september 

“Tahan saada targaks”
Viimsi Raamatukogus

Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti 10–14
Müügisoovidest teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Raamatunäitus “Õppimise ja 
õpetamise rõõm“
20. september–19. oktoober
Lastele „Hea lapse kombed“
30. september–19. oktoober
Viimsi Raamatukogus

Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Alates 23. septembrist igal 
neljapäeval kell 10
lastele vanuses 1,5 kuni 
3 eluaastat
maalime ja mökerdame, 
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

Kunstiaida töötuba muuseumis
Alates 22. septembrist 
Rannarahva Muuseumis
Erinevad põnevad töötoad 
käsitööhuvilistele
Registreerimine ja lisainfo: 
Maris Viires, 5556 5210, 
marisviires@gmail.com

10. september kell 22
Öine orienteerumine 
13–18-aastastele
Korraldab Randvere 
Noortekeskus

11. september kell 21
Esineb Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

12. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12. september kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

12. september kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

13. september kell 17
Vaatame filmi!
Viimsi Noortekeskuses

13. september kell 17–20
Kitarriõpingud
Registrerimine: 
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

14. september kell 17 
Viimsi Kooli infolaat 
Osalevad huvi- ja spordi-
ringide, -koolide, trennide jt 
vaba aja sisustajate esindajad, 
samuti kontori- ja koolitarvete 
ning raamatute müüjad 
Eelregistreerimine: Eva Kalbus, 
tel 623 5114, eva@viimsi.edu.ee
Viimsi Koolis 

16. september kell 18
Võistluspäev 7–12-aastastele
Randvere Noortekeskuses

16. september kell 17
Piljarditurniir!
Osavõtt 10 kr
Eelregistreerimisega noorsoo-
töötaja juures
Viimsi Noortekeskuses

16. september kell 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. september kell 21
esinevad Kurvits ja Krall – 
mehed kitarridega!!!
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

18. september kell 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18. september kell 10–15
Rannarahva täika “Lastele ja 
lapsemeelsetele”
Kauplejate registreerimine: 
ehakai@rannarahvamuuseum.
ee või tel 510 0281
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18. september kell 13
Tallinna Loomaaia külastus 
giidiga
Osavõtt tasuta
Kohti on piiratud arv!
Registreerimine: noorsoo-
töötaja juures või 
viimsinoortekeskus@gmail.com

19. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. september kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

19. september kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

19. september kell 13–15
Viimsi turvalisuspäev
Nõuandeid jagavad: Põhja 
Prefektuuri Ida politseiosa-
kond, Tallinna Kiirabi, Pääste-
amet, Viimsi valla korrakaitse 
formeering, Maanteeamet, 
MTÜ Eesti Naabrivalve, turva-
ettevõte G4S, GSM valve, 
Ohvriabi ning valla kommu-
naal-ja heakorraamet
Esinevad: ansambel Arctic 
Madness 2, Viimsi taidlejad ja 
spordiklubid
Korraldaja: SA Viimsi Kodaniku-
kaitse Fond
Üritus on kõigile tasuta!
Viimsi mõisa pargis, Statoili vastas

20. september kell 17
Vaatame filmi!
Viimsi Noortekeskuses

20. september kell 17–20
Kitarriõpingud
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

21. september kell 18.30
Loovus- ja k  unstiring
Tasuta
Randvere Noortekeskuses

22. september kell 17.30 
Kunstiaida töötuba “Kõrva-
rõngaste valmistamine“ UUS!
Osalustasu 150 kr sisaldab ka 
tööriistade ja materjali kasuta-
mist (valmistatakse 2–3 paari, 
erinevas tehnikas)
Registreerimine ja lisainfo: 
Maris Viires, 5556 5210, 
marisviires@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

23. september kell 10 
Rannarahva Muuseumi 

Kunstiköök 
Lastele vanuses 1,5 kuni 
3 eluaastat 
maalime ja mökerdame,
laulame ja lustime 
Kohtade broneerimine: katrin.
mustonen@gmail.com 
Rannarahva Muuseumis

23. september kell 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. september kell 14
Hooaja avamine eakatele
Viimsi Päevakeskuses

25. september kell 15–20
Ekstreemspordi üritus ZUP!
Kohal rulluisu-rula-BMX profid, 
trampliiniässad, tänavakorv-
palli kuningad ja paljud teised. 
Mussi teevad house-dubstep-
techno-dnb-reggae DJ’d ja 
häält tuleb tegema ka J.O.C!
Osavõtt tasuta
Tule ise ja võta sõbrad ka kaasa 
– täpsem info peagi tulekul!
Toimub Viimsi Rampi juures!

25. september kell 10–15
Viimsi Taluturu teemapäev 
“SUUR UBINAPÄEV!”
Harukordne mahlapressimis-
võimalus kõigile!
Õuntega kauplemiseks palume 
registreeruda: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee 
Tegevusi kogu perele
Osavõtt tasuta
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

25. september kell 21
Esineb Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

26. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. september kell 11
Pühapäevakooli algus, 
perejumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus

26. september kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus

27. september kell 17
Vaatame filmi!
Viimsi Noortekeskuses

27. september kell 17–20
Kitarriõpingud
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

29. september kell 13
Hooaja avamine eakatele
Maie Martini maalinäitus 
“Enese avastamine“ 
(29.09.–10.11.)
Randvere Päevakeskuses

30. september kell 10 
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök 
Lastele vanuses 1,5 kuni 
3 eluaastat 
maalime ja mökerdame, 
laulame ja lustime 
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com 
Rannarahva Muuseumis

30. september kell 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. oktoober kell 18
Tüdrukute õhtu
Osavõtt 15 kr
Randvere Noortekeskuses

2. oktoober kell 12
Küladevaheline mälumäng
Randvere Päevakeskuses, 
Kibuvitsa tee 1

3. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. oktoober kell 11
Jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. oktoober kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib A. Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

Looduskeskus
kutsub
26. septembril kell 11–
17 toimub RMK Viimsi 
looduskeskuses (Rohu-
neeme tee 29) sügise-
ne üritus. 

Lisainfo ürituse koh-
ta leiad juba lähipäevil 
meie kodulehelt www.
rmk.ee/loodusegakoos

VIIMsI VALLAs REgIsTREERITUD sÜNNID sEIsUgA 06.09.2010

l Terje Tiidol ja Rasmus Arumäel sündis 31. juulil tütar Tiare.
l Epp ja Indrek Kuusikul sündis 9. augustil tütar Isabel.
l Birgit Seppikul ja Tarmo Innol sündis 15. augustil tütar Merilin.
l Pille Terestalil ja Hanno Reintamil sündis 17. augustil poeg Cristofer.
l Pille Kobinil ja Gert Lilleorgil sündis 17. augustil tütar Isabella Kätriin.
l Katri Mölderil ja Rauno Glooril sündis 25. augustil poeg gert.
l Pirko Saartsil ja Kristjan Kantil sündis 25. augustil poeg Kris Robin.
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Võimlemis- ja tantsuklubi 

Keeris
ootab nii vanu kui ka 
uusi huvilisi järgmistesse 
rühmadesse:
 
l mudilased
l 1. klassi tütarlapsed
l 2.–3. klassi tütarlapsed
l 4.–5. klassi tütarlapsed
l 5.–7. klassi tütarlapsed
l 8.–9. klassi tütarlapsed
 
Treeningud toimuvad Viimsi KK 
spordikompleksi ruumides.
 
Info tel. 609 1646, 5650 2669 
Ene Mets

HoMMIKUsED PILATESE TRENNID 
VIIMSI HUVIKESKUSES!

Oled teretulnud osalema pilatese trennides 
Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1) 

alates esmaspäevast, 6. septembrist!

Võimlemistrennid toimuvad esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti k 9.15–10.10.

Trennidesse on võimalik väikelaps kaasa võtta!
Treeningutes osalemine toimub eel-

registreerumisega e-mailile eva@pilatesstudio.ee.

Lisainfo telefonil 5342 6382 (E–R 10.00–18.00) või 
meie kodulehel www.pilatesstudio.ee.

TERE TULEMAsT!

6.–7. augustini toimusid 
Prangli saarel järjekord-
sed traditsioonilised 
Prangli spordipäevad.

Esimesel päeval oli laskevõist-
lus, mida juhendasid Kaitselii-
du Harju Maleva mehed – leit-
nant Heiki Pajur, lipnik Aivar 
Tikenberg ja nooremleitnant 
Jaanus Tabun, kes juba neljan-
dat aastat järjest on aidanud 
Prangli saarel spordipäeva läbi 
viia. 

Seekord tulistati automaa-
dist AK-4. Osalejaid oli jälle 
üle ootuste palju, kokku 94 
laskjat. Ilmselgelt oli huvilisi 
rohkemgi, kuid pimedus tuli 
peale ja kõik soovijad ei saa-
nudki kätt proovida.

Teisel päeval algas vaata-
mata väga kuumale ilmale tihe 
rebimine tavapärastel kerge-
jõustikualadel. Päeva lõppe-
des autasustati tublimaid ning 
õhtusel tantsupeol Prangli rah-
vamajas aitas jalga keerutada 
menubänd “Hellad Velled“. 

Kahepäevasest üritusest 

võttis osa kokku üle 300 ini-
mese, mis on väikese Prangli 
saare jaoks väga suur rahva-
hulk. Seega võib tunnistada, et 
Prangli spordipäevad on üheks 
menukaimaks ja oodatuimaks 
Prangli saare ürituseks kogu 
suve jooksul. Spordipäeva toe-
tas Viimsi vallavalitsus. Üli-
mad tänud Viimsi valla spordi-
koordinaatorile Tiia Tammele, 
kelle abiga kogu üritus korda 
läks.

Laskmisvõistluse paremus-
järjestus oli järgmine: Neiud: 
Kärolin Luik (24 p), Cärol Ott 
(22 p), Evelin Lembinen (8 
p). Naised: Grisse Koppel (52 
p), Külli Kilkans (47 p), Mairi 
Lembinen (42 p). Naised 35+: 
Pille Pajunurm (60 p), Virge 

Spordipäevad Prangli saarel

Laskevõistlusel osalejad laske-
positsioonidel. Foto: Kaitseliidu 
Harju Malev

Keidla (56 p), Kaie Koor (54 
p). Naised 45+: Helje Viliberg 
(56 p), Maime Linholm (55 p), 
Liivi Vähesoo (43 p). Noor-
mehed: Ragnar Lembinen (41 
p), Carl-Martin Nisu (40 p), 
Vahur Kahro (33 p). Mehed: 
Pelle Kuusk (80 p), Mauno 
Kauponen (76 p), Toomas Tali 
(68 p). Mehed 40+: Tae Lau-
rand (68 p), Jaanus Karu (68 
p), Elmo Haabu (62 p). Mehed 
50+ Lembit Tammsaar (91 p), 
Arvo Tann (54 p), Endel Klaa-
mas (40 p).

60 m jooksus võitsid esi-
mese koha oma vanuseklas-
sides: Raili Asi, Vanessa-Ly 
Säde, Raili Lembinen, Meeri 
Lembinen, Kirli Lembinen, 
Andi Tõnisson, Mark Nisu, 

Toomas Pugri, Johannes Ku-
kebal, Ken Tali ja Veiko Lem-
binen. 

Hoota kaugushüppes olid 
võidukad oma vanuseklassi-
des: Lidett Lembinen, Maa-
rja-Liisa Pintmann, Raili 
Lembinen, Meeri Lembinen, 
Kirli Lembinen, Kevin Klo-
pets, Mark Nisu, Toomas Pu-
gri, Ragnar Lembinen, Ronald 
Rotenberg ja Andre Juhanson.

Tennispalliviskes pälvisid 
esikoha oma vanuseklassides: 
Raili Asi, Maarja-Liisa Pint-
man, Raili Lembinen, Kevin 
Klopets, Reimo Klopets ning 
Karl Maisoon. 

Vanuseklasside parimad 
kuulitõukajad olid: Vivika 
Rüü, Carmen Ott, Sven Nuut-

mann, Ronald Rotenberg ja 
Andre Juhanson.

Võrkpallis oli võidukas 
meeskond Jaava Küünal (Mee-
lis Ventsel, Toomas Tali, Ken 
Tali, Enary Ventsel, Rivo Re-
andi, Johannes Kukebal, And-
re Aduson, Margus Herman), 
teise koha saavutas Prang-
li (Kaido Lembinen, Indrek 
Säde, Andre Juhanson, Alvar 
Mändla, Jaanus Säde) ning 
kolmanda võstkond Haabnee-
me (Raldi Vellau, Jaanus Koni, 
Margus Herman, Viivika Paul-
man, Siirika Paulman).

Jalgpallis õitis võistkond 
Vahejärve võrratud punktisei-
suga 8:3. 

Carmen ott
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Juba kümnendat korda 
toimunud laagris osales 
ka Viimsi Korvpalliklubi 
ja Eesti Noortekoondiste 
treener Tanel Einaste.

17.–23. augustini toimus Põh-
ja-Kreekas Kolindrose linnas 
järjekorras kümnes FIBA Eu-
roopa rahvusvaheline laager 
U15 poistele. Eestit esindasid 
Kreekas Sten Olmre (KK Pär-
nu), Rainer Pastimäe (Rak-
vere SK), Saimon Sutt (Salva 
Tartu) ja treener Tanel Einaste 
(Viimsi KK). Lisaks Eestile 
olid laagris treeneri ja kolme 
mängijaga esindatud Serbia, 
Makedoonia, Soome, Gruusia, 
Albaania ja Türgi. Korraldaja-
maa Kreeka pani välja 24 män-
gijat ja 4 treenerit.

Laagri eesmärk on edenda-
da noortekorvpalli üle Euroo-
pa. Programmi panid kokku 
Kreeka noortekoondiste tree-
nerid ning laagrit juhatas Kree-
ka U15 koondise peatreener 
Nikos Tofas. 

Laagrist on läbi käinud 
mängijaid üle terve Euroopa. 
Eelmistel aastatel on osalenud 
teiste seas ka tänased Euroliiga 
mängijad Nikos Zisis (Siena 
Montepaschi), Giorgos Prin-
tezis (Malaga Unicaja), Pa-
nagiotis Vasilopoulos (Olym-
piakos) ning “Baby Shaq” 
Sofoklis Shortsanitis (Tel Avi-
vi Maccabi).

Mängijad jagati kahte tree-
ningrühma, mida juhendasid 
kaks Kreeka ja neli välistreene-
rit. Õhtusteks võistlusmängu-

Eestlased käisid FIBA 
Euroopa laagris Kreekas

deks jagati poisid nelja mees-
konda, iga grupi juures kolm 
treenerit. Viie päeva jooksul 
õpetati mängijatele korvpalli 
põhialuseid, tiimitööd ja sport-
laslikkust. Laagri põhirõhk oli 
sel aastal viskamisel ja viske-
tehnika arendamisel. 

“Noormängijatele oli see 
hea võimalus võrrelda oma os-
kusi eakaaslastega teistest Eu-
roopa riikidest ning omandada 
ja täiendada oma oskusi erine-
vate treenerite käe all,” rääkis 
laagris osalenud treener Tanel 
Einaste.

Treenerid said väärtusliku 

kogemuse, juhendades män-
gijaid erinevatest Euroopa rii-
kidest, viies läbi treeninguid 
ning juhendades mänge. “Sel 
aastal oli esmakordselt tree-
ningute sisu korraldajate poolt 
ette valmistatud ning treenerid 
viisid treeningud läbi vastavalt 
play-bookile. Küll oli vajalik 
lisada oma nägemus drilli läbi-
viimisest ja selgitada mängija-
tele oma nõudmisi ning detai-
le,” jätkas Einaste.

Lisaks korvpallitreeningu-
tele ja võistlusmängudele peeti 
laagris ka All-Star mäng. Män-
gijad valiti treenerite hääletuse 

Eesti esindus FIBA laagris.

põhjal ning kõik eestlased osu-
tusid All-Star mängule valituks. 
All-Star mängu üheks treene-
riks valiti ka eestlane Tanel Ei-
naste, kelle “Valge” meeskond 
võitis All-Star kohtumise. Rai-
ner Pastimäe valiti laagri süm-
boolsesse viisikusse.

Tavapärasele laagrielule 
vahelduseks korraldati poiste-
le ka ekskursioon Makedoonia 
kuningate matmispaika Vegi-
nasse, kus asub ka Aleksander 
Suure isa Philip II hauakamber.

Vaata ka www.basket.ee, 
www.err.ee.

VT

Õpi ujuma inter-
neti vahendusel 
Eesti Ujumisliidul valmis koostöös Tallinna Üli-
kooli ja turvaettevõttega g4s mõni aeg tagasi 
internetis õppekeskkond aadressil www.swim-
ming.ee/opiujuma. 

"Opiujuma" internetikeskkonnast leiab kaks õppefilmi 
ning eesti- ja venekeelset lühiinfot selle kohta, mida võiks 
teada igaüks, kes veekogu äärde satub ning kellest sõltub 
nii tema enda kui ta pereliikmete ohutus ja elu. Lisaks 
leiab praktilist infot ja kontakte selle kohta, kus saab ala-
nud kooliaastal alustada ujumistreeningutega.

Eesti Ujumisliit

Jaanus Mugu sai 
Eesti meistriks
Viimsi elanik ja Kaitseliidu laskurklubi MäLK 
sportlane Jaanus Mugu sai 2010. aasta hooaja 
skooriks Eesti meistritiitli ja Eesti Karikasarja 
võidu 50 m ditsantsilt liikuva märgi (jooksva 
metssea) laskmises sportpüssist.

Jaanus Mugu soovib oma edasistes plaanides täita 2011. 
aastal laskesportlase meistrinormi ning võtta osa rahvusva-
helistest võistlustest ka raja taga. Eesti meister tänab oma 
laskurklubi ja Kaitseliitu jätkuva toetuse eest.

VT

spordiüritustest tulemas
16. september Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
STAADIONI TEATEJOOKSUDES (5. kl, 6.–7. kl, 8. kl, 10.–12. kl) / 
Kose / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

20. september–1. oktoober Harjumaa koolidevahelised meist-
rivõistlused JALGPALLIS (poisid 7. kl, 8.–9. kl, 10.–12. kl) / Har-
jumaa / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

selleks, et rulluisuklubiga 
liituda, ei pea oskama 
uisutada. 

Treeningutesse oodatak-
se 8–14-aastaseid tüdrukuid. 
Esialgu õpivad kõik algajad 
üldarendavas rühmas. Hiljem 
on võimalus valida, kas soo-
vitakse tegelda üksiksõidu või 
rühmakavadega. Klubi töö 
põhieesmärk on arendada rul-
liluuisutamist kui sportlikku 
tegevust, andes võimaluse ui-
sutreeninguteks igale lapsele, 
keda huvitab rulliluuisutamine 
ning kes soovib tegelda selle 
alaga nii tervise-, harrastus- 
kui ka võistlusspordi tasemel.

Algajaterühma põhisuu-
naks on füüsiliste võimete 
igakülgne arendamine, julgus-
tamine, huvi tekitamine ja rulli-
luuisutamise põhialuste tutvus-
tamine. Esimesel aastal tehakse 
pisut algust ka sammude, hü-
pete ja piruettide õppimisega. 
Algajaterühma uisutajad võta-

Rulluisuklubi Rullest ootab uusi huvilisi

vad osa klubis korraldatavatest 
üritustest ja esinemistest.

Hooaeg lõpeb esinemisega, 
kus lapsed näitavad õpitud ele-
mente. Juhul, kui uisutamis-
oskused võimaldavad, võivad 
algajad soovi korral  osaleda 
ka võistlustel vastavates tase-
meklassides.

Lapsed harjutavad nii spor-
dihallis, kui ka saalis (üldfüü-

siline ettevalmistus, ballett ja 
tantsutreeningud). Rulluisu-
tamise treeningud algajatele 
toimuvad kolmapäeviti ja pü-
hapäeviti Viimsi spordihallis 
ning koreograafiatreeningud 
teisipäeviti ja neljapäeviti 
Viimsi Koolis.

Rulliluuisutamine on väga 
sarnane iluuisutamisele ning on 
paljuski seotud muusika, koreo-
graafia ja tantsuga, kuid nõuab 
ka head vastupidavust ja jõudu. 
Meie klubis tegutseb hetkel 
ligi 80 last. Klubis on sõbralik 
seltskond, rõõmsameelsed lap-
sed ja lapsevanemad.

Rullest alustas tegevust 
1995. aastal ja kuulub Eesti 
Rulluisuliitu (ERUL), mille 
presidendiks on Evelin Ilves. 
Klubi tegutsemise esialgseks 
eesmärgiks oli tutvustada lapsi 
atraktiivse spordialaga ning esi-
neda ilurulluisukavadega mit-
mesugustel kultuuriüritustel. 
Hiljem lisandus soov osaleda 
rahvusvahelistel võistlustel. 

Alates 1995. aastast on 
rulluisuklubi Rullest osa võt-
nud nii rühmakavadega kui ka 
kujunduisutamisega Euroopa 
ja Maailma meistrivõistlus-
test ning rahvusvahelistest 
karikavõistlustest Hispaanias, 
Portugalis, Horvaatias, Saksa-
maal, Itaalias, Prantsusmaal, 
Taanis, Hollandis ja Belgias. 
2006. aastal Hispaanias toi-
munud EM-il tulid Rullesti 
kadetid rühmakavaga Euroo-
pa meistriks, kahel korral on 
saavutatud II koht ning 2007. 
aasta EM-il saavutati juuniori-
de kujunduisutamises III koht. 
Sügiseti Euroopas toimuvatel 
showprogrammide võistlustelt 
on kolm aastat järjest toodud 
koju üldvõidu rändkarikas. 

Täpsem info ja algajate 
treeningusse registreerumine: 
piret@rullest.ee, 5662 8180, 
www.rullest.ee.

Piret Rink 
Rulluisuklubi Rullest treener 

(IV kutsetase)

oodatakse 8–14aastaseid 
tüdrukuid.

Jaanus Mugu.

Sensei Judokool 
kutsub lapsi 

judo treeningutele
Trennid lasteaialastele 

Põnnipesa Lastekeskuses.

Trennid koolilastele Viimsi 
Keskkoolis.

www.judoklubi.ee
e-mail: tonis@judoklubi.ee

Tel: 5620 8500

Aeroobika-
treeningud 

Püünsi KooLis 
esmaspäeval ja 

neljapäeval 
kl 19.00–20.00

Alustame 
6. septembril
Tiina Rebane

Tel 5690 8100
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ERAKUULUTUsED

Hille Kangro Lillekool
alustab 27. septembril lilleseadekursustega 

algajatele ja edasijõudnuile. 
on veel vabu kohti, kiirusta! Tunnid toimuvad 

Haabneemel. Täpsem info tel 5551 4445, 
www.loomelill.ee, HillePille Loomelill oü.

VIIMSI PUUKOOLIS
müügil soodsalt 
igas suuruses 
(5–500 cm) 

ISTIKUd. Võimalus 
tellida kojuvedu, 

istutamist ja muid 
haljastustöid. info 
tel. 5564 7029.                                         

Avatud 
õMbLUSSALOng

Haabneeme
Heki tee 6- 61
tel: 529 8020 

609 1490
õmblusteenused

parandustööd

Võtame tööle inimese, 
kes omab vaakumvor-

mimismasinal töötamise 
kogemust või häid 

teadmisi elektroonikas.
Töö ühes vahetuses 
asukohaga Viimsis.
CV saata aadressil 
kkcv2010@gmail.

com soovitavalt koos 
palgasooviga.

KRIssU KÄsITÖÖTUBA
Tarbekunstiringid 
Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1
Esmaspäeviti 16.30–17.30  250 EEK/15,97 EUR 
kuus
Kolmapäeviti 16.30–17.30 250 EEK/15.97 EUR 
kuus
Mõlemal päeval osaledes on maksumus 400 
EEK / 25,56 EUR
Info ja registreerimine: 55 615 413 või
kristiina.puudersell@gmail.com

2010/2011 õppeaasta teemad tarbekuns-
tiringis:
Tunnid on enamasti praktilised, kuid iga uue 
teema juurde käib ka kerge teoreetiline osa, 
mis saab vormistatud paberile, siis on lapsel 
võimalik hiljem õpitut meelde tuletada. Iga 
teema lõpus saab lapsediplomi, mis näitab, 
mida ta on õppinud ja selgeks saanud.

Viimsi Lasteaiad otsib 
oma toredasse kollektiivi 

ÕPETAJA ABI. 
Huvilistel palume saata 

CV aadressile 
mirje@viimsilasteaiad.ee

Kontakt telefon: 
5622 0121

Kolme päeva jooksul kuuleme et-
tekandeid nimekatelt teadlastelt ja 
õppejõududelt nii idast kui läänest 
– Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, 
Rootsist, Peterburist, Saksamaalt, 
Inglismaalt ning Taist, Mongooliast 
ja Nepaalist. 

Kõne alla võetakse kvantfüüsi-
ka teooriad budistlikust aspektist 
(Andrei Terentjev, ajakirja “Bu-
ddhism of  Russia” peatoimetaja), 
Khampa nunnad Tiibetis tänapäe-
val (tibetoloog Mitra Härkönen, 
Helsingi ülikool), eestlaste esma-
tutvus budismiga – Karl Tõnisson 
ja Voldemar Lustig (Mait Talts, 
Tallinna Tehnikaülikool), Kagu-Aa-
sia budistlik haridussüsteem (Zhen 
Chan, Tai Rahvusvaheline Bu-
dismi Kolledž), chan(zen)-budism 
(sinoloog Pei-Ying Lin, Londoni 
ülikool), budism lähinaabrite juures 

(Allan Fotheringham Rootsi-Tii-
beti ühingust, Pekka Airaksinen 
Soome budistlikust liidust, Marika 
Laudere Daugavpilsi ülikoolist jt), 
dzogtshen ja Põhjaga seotud elemen-
did (budistlik õpetaja Rigdzin Dor-
je), budistliku kunsti kollektsioonid 
Venemaal 18.–20. saj (A. Andrejev, 
St. Peterburi P. Kozlovi muuseumi 
direktor), Lääne psühhoteraapia 
ja budistlik teadvustamisprotsess 
(Audrius Beinorius, Vilniuse Üli-
kooli Aasia õppetooli dekaan) jpm.

Oodatud on kõik, kellel soov 
oma teadmisi ja maailmapilti avar-
dada!

Töökeel on inglise keel. 
Aeg: 23.–25. september 2010
Koht: Tallinna Ülikool, Uus 

Sadama 5, Tallinna saal
Kava: www.budcon.com

IV rahvusvaheline konverents 
“Budism ja Põhjala 2010”

23.–25. septembrini on idahuvilised taas teretulnud 
Tallinna Ülikooli võtma osa Eesti Njingma IV rah-
vusvahelisest konverentsist “Budism ja Põhjala”.   

Püünsi Kool otsib 
JUHIABI-PERSONALITööTAJAT 
(1 ak) ja sotsiaalpedagoogi (0,5 ak). 

Avaldus ja CV saata hiljemalt 15. septembriks 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, 

Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile: birgit@pyynsi.edu.ee

l Keraamika - erinevad voolimistehnikad, 
voolime, põletame ja glasuurime

l Klaasimaal (vitraaz)- kasutades, erinevaid 
tehnikaid  maalime klaasile ja meisterdame 
klaasitükkidest vitraazi, sulatame klaasi.

l Siidimaal – erinevad tehnikad, kortsutamine, 
sidumine, batika, maalimistehnikad  jne.

l Viltimine – erinevad viltimisvõtted, teeme 
nõelviltimist ja märgviltimist. Valmivad erine-
vad kaunistused, ehted ja tarbeesemed.

l Pärlitest meisterdamine – ehted ja pärliloo-
mad, mida saab kasutada nt. võtmehoidjateks.

l Tekstiil – tekstiili värvimistehnikad, valmivad 
pluus, kott, pinal jne.

l Seebi valmistamine – valmistame seepe 
seebikivist

l Küünalde valmistamine – vahaküünlad, geel-
küünlad, süüteroosid jne.

l Otsime heasüdamlikku hoidjat 3-aastasele 
tüdrukule Püünsi külla Viimsisse. Hoidjat 
soovime siis, kui lapsel ei ole vöimalik 
tervislikel pöhjustel lasteaeda minna. 
Rohkem infot tel 506 3963, Margot.

l Müüa 3 imearmsat emast lühikarvalist ilma 
tõupaberiteta taksikutsikat. Kutsikad on mus-
tad pruuni piirdega. Sünd 04.07.2010. Loovu-
tamisel on kutsikad saanud ussirohu, esmase 
vaktsiini ja on mikrokiibitud. Tel 5622 6621.

l Lastega pere soovib vahetada 2-toalise 
korteri Haabneemes 3-toalise vastu. Korter 
võib olla renoveerimata. Tel 5192 5378.

l Müüa Viimsi vallas Lubja külas 2-toal ahik.
mugavustega korter, 565 000 kr. Tel 5841 7373.

l Ostan garaaži Viimsis, Tel 5666 5535.

l Hoian teie last oma kodus Viimsi alevikus. 
Tel 516 0117.

l Mahlapressid al. 2790 kr ja õunapurustajad 
al. 990 kr. www.cidermill.ee. Tel 5351 6054. 
Pärnu. 

l Kasutatud autode kokkuost (1988–2006). 
Võib pakkuda kõiki automarke ja ka romusid. 
Vormistamine ja maksmine kohapeal. Tööta-
me ka nädalavahetusel. Tel 5819 0200.

l Langetame Teile ohtlikke puid, puhasta-
me territooriume võsast ja puidujäätmetest. 
Teostame raietöid. Kontakt tel 525 0893 või 
5626 0344, e-mail: info@vahergrupp.ee

l Ilul on uus nimi – püsimeik. Küsi lisa tel 
5694 4828 või kordamed@kordamed.ee, 
vaata www.kordamed.ee. Kordamed kliinik, 
Pärnu mnt 80, Tallinn.

l 46-aastane aus ja korralik naine otsib 
koristamistööd korterites ja eramajades. 
Tel 5391 5426, Olga. 

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni 
(ca 8 m3). Must kasvumuld on suure huumu-
sesisaldusega, turba ja sõnnikuga kom-
postitud ning ilma kivideta. Hind 1500 kr. 
mullavedu@hot.ee, tel 525 2632.

l Professionaalne massaaž 1,5 h alates 280 
kr Viimsis Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0kor-
rusel). Info ja broneerimine 5558 7538.

l Soov leida kompetentset inimest 140 m2 
elamispinna koristamiseks ja pesutriikimiseks. 
Vastutasuks pakume häid töövahendeid ja 
tehtud töö eest väärilist tasu! Kontakttelefon 
518 4659.

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust 
ning puude langetamist. Tel 5563 7666.

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi 
või garderoobi projekteerimisel. Parimad hin-
nad. www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 
522 1151.

l Kodude koristus ja akende pesu, tel 
5809 8230.
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OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD 
SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.143
Tel. 60 66 863

E-mail info@viimsiarendus.ee

Eripakkumine 
Viimsi valla elanikele!

Diivani keemiline puhastus
(kuni 5-kohaline) – 700 krooni

Madratsi keemiline puhastus 
(max 180x200 mm) – 400 krooni
Tellides mitu teenust korraga 

hind KOKKULEPPEL

FiliClean OÜ – SÜGISENE SUURPUHASTUS,  
AKENDE PESU, PÕRANDATE HOOLDUS (va-
hatamine, õlitamine), KODUKORISTUS, KOJA-
MEHETEENUSED 

www.filiclean.ee                             
tel: 6051 255 / 56 604 678 / 
50 19 264

KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 55 26 281

- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide 

puhastust

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

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud E–R 10.00–18.00,  L – P suletud. 

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

Viimsi Autohooldus
AUTODE HOOLDUS, REMONT, 

VARUOSAD, DIAGNOSTIKA
E-R 9.00-18.00

Aiandi tee 26, Viimsi
Tel 62 11 060, GSM: 52 22 844

e-post: vah@vah.ee
www.vah.ee
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Nüüd veelgi soodsamad hinnad!
l Kõik  Ilupuud- ja põõsad -30%

l Siberi kontpuu -50%

l Kõik roosiistikud -40%

l Ja lisaks palju muid hinnaüllatusi...

Külasta Viimsi Aiakeskust oma kodu lähedal
Merivälja-Viimsi piiril raudtee ääres!
Avatud E-R 9-19, L 10-19, P 10-16
oÜ selteret Muuli tee 8 Viimsi, tel 600 3686

www.selteret.ee


