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Muuseumirott Rannarahva
Muuseumile. Loe lk 6

Tähelepanu,
kaunis aed!
Alanud on 2010. aasta Kauni Kodu
konkurss.

Viimsi vaalad võtsid vastu Viimsi Raamatukogu juhataja Kristiina Puura ja Coats Eesti AS ekspordi müügisekretär Silli Kukk. Foto Arvi Kriis

Viimsi vald 91
Laupäeval, 15. mail tähistati
Rannarahva Muuseumis iseseisva Viimsi valla asutamise
91. aastapäeva.

“Viimsis on peaaegu sama palju
inimesi kui Rakvere linnas,” tõdes
vallavanem Haldo Oravas oma
tervituskõnes. Viimsi iive on positiivne – aastas sünnib siin 250
inimest. “Viimsi on Eesti noorim
osa, Viimsi on ka Eesti jätkusuutlikeim osa.” (Vallavanema sõnavõttu saab lugeda lk 2)
“Valla külaelu on elavnenud,”
sõnas vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa. “Leitakse aega ja tahtmist külaeluga tegelda.”
Valla aukodanik Tunne Kelam nimetas oma kõnes, et oleks
loogiline, kui Riigikogu liikmed
alustaks tegevust omavalitsustest.
Kelami kõne kutsus kaasa mõtlema elu üle laiemas plaanis ning
elu mõtestama. “Kas elame selleks, et saada rohkem asju või tunnetada elu mõtet?” küsis Kelam,
lõpetades sõnavõtu lootusega, et
järgmine valla eluaasta toob kaasa

rohkem naeratust, rohkem sõbralikkust.

Viimsi vaalad

Aastapäeva puhul anti välja ka
valla autasud, Viimsi vaalad, mille
seekord said kaks kollektiivi: firma Coats Eesti AS ja Viimsi Raamatukogu.
1994. aastal Viimsi vallas viie
töölisega alustanud Coats Eesti
AS on tänaseks kasvanud 125 töötajaga ettevõtteks ning valla suurimaks tööandjaks.
Coats Eesti ASi emafirma
Coats Ltd on maailma suurim
õmblusniitide tootja ja Euroopa
suurim tõmblukkude valmistaja.
Viimase 16 aasta jooksul on Coats
Eesti tehas saavutanud rahvusvahelises tööjaotuses olulise positsiooni, olles sama suur kui tehased
Türgis ja Itaalias. Tänasel päeval
toodetakse kõik OPTI tootemärgi
all Skandinaavias ja Soomes, Balti riikides ja Venemaal müüdavad
tõmblukud Viimsi tehases.
Lisaks tootmisele tegutseb
Coats Eesti AS ka õmblustarvikute

viimsi vald 91
l Viimsi vald eksisteeris aastatel 1866–1891, oli seejärel 20 aastat Nehatu valla koosseisus ning taastati Viimsi vallana 1919. aastal.
l Aastatel 1939–1945 oli Viimsi vald Iru valla koosseisus. 1945–1990
eksisteeris vald külanõukoguna ning sai taas vallaks aastal 1990. Valla
aastapäev on 11. mail ja taasasutamise päev 20. detsember. Tänavu
detsembris täitub 20 aastat valla taasasutamisest.
l 2011. aastal möödub 770 aastat Viimsi esmamainimisest Taani hindamisraamatus.
l Möödunud aastal anti valla 90. sünnipäeva puhul välja mahukas valla loodust ja kultuurilugu kajastav koguteos “Viimsi vald 90”. Raamatut
saab osta Rannarahva Muuseumist.

hulgimüüjana. Paljudes Eesti tuntumates õmblusfirmades õmmeldakse Coatsi niitidega. Käsitööhuvilised ostavad Coatsi käsitöölõngu
parimatest kauplustest üle Eesti.
Väga suur osa Coats Eesti töötajatest on Viimsi valla elanikud.
Viimsi Raamatukogu ühes oma
haruraamatukoguga Prangli saarel on valla rahvaraamatukogud,
mis on aastakümneid pakkunud
elanikele avalikku teenust. Raamatukogutööga tegeleb Viimsi
Raamatukogus igapäevaselt 6 raamatukoguhoidjat, kellest Viimsis

on ühel staaži üle 25 aasta ja kolmel
15 aastat. Pikaaegne töökogemus ja
teadmiste kogum võimaldavad ligi
200 lugejale päevas pakkuda kvaliteetset raamatukoguteenust.
Tänukirjas nimetati ka Viimsi
Raamatukogu tänavust 90. juubeliaastapäeva, mille täpset kuupäeva pole veel õnnestunud välja
selgitada.
Vallavanem Haldo Oravas, volikogu esimees Aarne Jõgimaa ja
abivallavanem Urve Palo andsid
üle ka hulga tänukirju. (Järg lk 7)

Annika Poldre

Käima on läinud 2010. aasta Kauni Kodu konkurss. Seetõttu üleskutse kõikidel viimsilastele: märgates ilusat aeda, kas või enda oma,
andke vallavalitsusele teada märksõnaga “kaunis kodu” (postiga) või elektroonselt enno@
viimsivv.ee.
Hetkel ei oska žürii veel öelda, millised
kategooriad hindamisele lähevad, need selguvad reeglina konkursi käigus. Kuid tänavu
püüame teha veidi teisiti. Soovime organiseerida kodukaunistushuvilistele ka teabepäevi, et
laiendada nende silmaringi mitmes valdkonnas
ajaloolistest arengutest tänapäeva aiakujundusnippideni. Siin löövad kaasa Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni (VEDA) naised.
Proovime asju ka nii korraldada, et aiakujundushuvilised saaks omavahel kogemusi vahetada ja üksteisel külas käia.
Kui te märkate oma aia taga, paberid käes
ja fotoaparaadid kaelas, inimesi, siis palun ärge
ässitage neile koeri kallale, sest need pole mitte maaklerid, kes kavatsevad teie elamu teie
teadmata maha müüa, vaid suure tõenäosusega
kauni kodu konkursi komisjon (loomulikult me
ka tutvustame, kes oleme).
Alanud on ka Viimsi Tõrvatilga konkurss.
Selle saab kinnistuomanik, kes viljeleb prahikultuuri ja rämpsukorjamist nii oma kinnistul
kui ka selle lähiümbruses.

Enno Selirand

Kauni Kodu konkursi komisjoni aseesimees

Abi eakatele
Alates 1. juulist jäävad tummaks ja pimedaks need telerid, millel puudub digiboks, sest sel päeval kell 5 hommikul
läheb kogu Eesti üle digitelevisioonile.
Sellest on palju räägitud viimastel kuudel Vikerraadios ja televisioonis ning kirjutatud ka ajalehtedes. Kuid ikkagi võib nii
mõnelgi, eriti eakamatel inimestel tekkida
küsimusi, mida peab selleks ise tegema,
et televiisorist ka pärast 1. juulit tuleks pilti ja heli.
Viimsi valla Pensionäride Ühendus
koostöös valla sotsiaalametiga otsustas
neile inimestele appi tulla. Neil, kes soovi
avaldavad, aidatakse osta ja ka paigaldada
vajalik digiboks.
Abivajajail palutakse helistada Pensionäride Ühendusele maikuu jooksul telefonil 606 6839 või juunis Viiu Nurmelale
numbril 51 14 528.
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Austatud viimsilased!
Iseseisva Viimsi valla
esmaasutamisest on
möödunud 91 aastat.

Mõisavallad kui haldusüksused moodustati küll juba 1816.
aasta talurahvaseadusega. Sõltumatuse mõisa otsustusõigusest said nad aga alles 1866.
aasta vallaseaduse jõustumisel.
1866. aastast kuni 1891. aastani
moodustasid Viimsi, Haabneeme ja Lubja mõisatele kuulunud külad Viimsi Mõisavalla.
Nii et vald oli praeguse Viimsi
aladel olemas juba 19. sajandil.
Kuid alles 11. mail 1919. aastal
asutati Viimsi vald Eesti Vabariigi haldusüksusena.
Lubage mul kõigepealt õnnitleda teid kõiki iseseisva Viimsi valla asutamispäeva puhul!
91 aastat on aukartust äratav iga. Teame ajalootundidest,
et nende aastakümnete jooksul
on Euroopas paljugi juhtunud.
On toimunud arvukalt katseid
Euroopa riike ühendada, küll
jõuga, küll rahumeelselt. Kõik
need katsed on otseselt või
kaudselt puudutanud ka meid.
Tõenäoliselt on Eestit kõigi nende aastakümnete jooksul vabastatud vähemalt viis korda. Ehk
oleme seetõttu vabamadki kui
mitmed teised Euroopa rahvad.
Kuid Eesti on ikka jonnakalt
alles. Viimsi on jonnakalt alles.
Milline on Eesti 21. sajandi
ühendatud Euroopas? Me alles
õpime seal olema.
Loodame siis, et mitte selliselt, nagu üks kooliõpilane
oma kirjandis on kirjeldanud
õppimist Eesti koolis: “Nii nad
siis kordasid tähti – õpetaja ees
ja lapsed järel, sest lugeda ei
osanud neist veel keegi...”.
Kuidas läheb Viimsil Euroopas? Me oleme kiiresti kasvanud. Meil on peaaegu sama

palju inimesi, kui elab Rakveres. Viimsi ei kahane. Rakvere
kahaneb. Tallinnas elas viimati
samavõrd palju inimesi, kui
nüüd meil, 1830. aastate lõpul.
Viimsi 91. sünnipäeval
võime kindlalt öelda: Viimsi
on Eesti noorim vald. Hiljuti
avaldatud statistika järgi on
keskmine eestlane 40,37 aastat

vana. Keskmine viimsilane on
ligi viis aastat noorem.
Eesti vananeb, Euroopa vananeb. Kui pärast sõda oli Euroopa noor ja särtsakas, keskmise vanusega 32, siis aastaks
2050 on kolmandik elanikest
65-aastased ja vanemad.
Eesti on üks Euroopa kõige kiiremini vananevaid riike.

Miks? Sest eestlased on arvult
kahanev rahvas. Ja see ei tulene
kindlasti mitte armastuse puudusest. See tuleneb meie rahva,
meie inimeste heaolu, stabiilsuse ja kindlustunde puudumisest.
Aga kõik see ei puuduta
Viimsit. Viimsilased ignoreerivad jätkuvalt seadusi – mõtlen
siin loodusseadusi.

Erinevalt Eestist on meil
iive positiivne, mis tähendab, et
Viimsis sünnib jätkuvalt vähemalt 250 last igal aastal. Juurdekasv loomuliku iibena on 1%
rahvastikust aastas. Sellega
oleme Eestile eeskujuks.
Viimsi 16 300 elanikust
veerand on lapsed ehk iga neljas vastutulija Viimsis on laps.
Julgeksin siinkohal rõhutada:
Viimsi on Eesti noorim osa.
Viimsi on ehk Eesti kõige jätkusuutlikum osa!
Noored vajavad kiireid
muutusi. Neil ei ole aega oodata.
Me ei saa neid paluda, et lükake oma kooliaeg 5 aastat edasi,
kuni meil majanduskriis möödas ja saame uue kooli ehitada.
Noor inimene võtab kodu
jaoks laenu, sest kodu on vaja,
aga raha tuleb selle jaoks veel
elu jooksul teenida.
Kallid viimsilased, noor
olla ei olegi alati nii kerge!
Eelmine aasta oli Eestile
innovatsiooniaasta. See aasta
on lugemisaasta. Enamikule
meist ka raha lugemise aasta. Viimsi raha loevad teadagi
mitte ainult viimsilased, see
on kirjutamata seadus. Viimsi raha loeb all-linn ja Viimsi
raha loeb Toompea.
Aga kinnitan Teile, ka
Viimsi ise mõistab raha lugeda! Viimsil on palju rahalisi
kohustusi, aga Viimsil ei ole
täitmata rahalisi kohustusi.
Viimsi elab täna selgelt alla
oma võimete.
Tahaksin tänasel tähtpäeval küsida pigem meie riigimeestelt: kas Eesti riik, kelle
ajalugu on oluliselt lühem, kui
mõisavaldadest vallaseaduse
alusel välja kasvanud omavalitsustel, ikka austab Eesti
kohalikke omavalitsusi? Ja
kas ta ei liigu mitte kogemata

korraga kahes erinevas suunas:
ühtpidi Euroopa ühisraha poole, kuid teistpidi – ebaeuroopaliku võimu tsentraliseerimise
suunas?
Euroopa üks aluspõhimõtteid on valitsemise lähedus.
See tähendab, et otsused tuleb
teha võimalikult lähedal kodanikule, keda need puudutavad,
seega kõige madalamal, kõige
vähem tsentraliseeritud kompetentsuse tasemel.
Euroopa austab kohalikku
algatust, kohalikku otsustusõigust. Eestil on siin veel pikk
maa minna. Täna, 91 aastat pärast iseseisva Viimsi valla asutamist, peame küsima lasteaia
ehitamiseks luba rahandusministrilt, paadikuuri ehitamiseks
aga keskkonnaministrilt. Siin
on põhjust järele mõelda.
Täna aga võime kergendusega öelda: Viimsi vald oma
92. aasta hakul peaaegu paikneb Euroopa Liidu eurotsoonis. Need noored viimsilased,
kes kevadel astuvad välja meie
pedagoogide töötubadest, on
eurooplased de jure ja de facto
ja de dotare. Nende taskutes
krabisevad eurod ja see on neile kaasavaraks meie poolt.
Soovime Viimsile, et ta
kasvaks veel. Ei, mitte territoriaalselt, mitte ka arvukuselt
või kõrgusse, vaid pikkusesse
ajalises dimensioonis. Viimsi
on täna vapram kui ta arvab,
tugevam kui ta tundub ja targem kui ta usub! Ja mis peamine – ta on noorem kui Eesti,
ta on noorem kui Euroopa tervikuna. Tema õpib kiiremini,
lugema!
Edu Teile!
Ja Usku iseendasse!

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem

Professionaalse võlanõustaja vastuvõtt
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
4. juunil

Võlanõustamine toimub Viimsi raamatukogu (Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
seminariruumis kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval.
Esimene vastuvõtupäev 9. juunil. Järgmine vastuvõtupäev pühade tõttu erandkorras esmaspäeval, 28. juunil, vastuvõtuaeg k 10–17. Nõustamisele tulekuks on vajalik eelregistreerimine.
Eelregistreerimine alates 28. maist reedeti k 10–
14 võlanõustaja telefonil 52 12 635. Esimesele
kohtumisele võtke kaasa kõik olemasolevad võlanõuded ja võlgnevusega seotud kirjavahetus.

Miks on vaja võlanõustamist?

Keerulise majandusolukorra tõttu on paljudel
meist vähendatud töötasu, väga paljud on kaotanud töö. Seetõttu on tekkinud probleemid
laenude/liisingute tähtajalise tagasimaksega,
samuti pere toimetuleku tagamisega. Mida ette
võtta sellises olukorras, kuidas edasi elada? Üks
asi on kindel – selline olukord on ajutine ja on
olemas erinevaid võimalusi, kuidas olukorda
leevendada. Kindlasti ei peaks keegi häbenema, et on kaotanud töö või on pere sissetulekud
sedavõrd vähenenud, et ei suudeta toime tulla
edukamal ajal võetud kohustuste täitmisega.
Sellisesse olukorda sattumise eest ei ole meist
enamus kaitstud.

Võlanõustamine on teenus, mis on suunatud
finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud
üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel
on ülemäärane võlgnevus ning kes iseseisvalt ei
ole võimelised võlgasid reguleerima või võlgadest vabanema.
Ülemäärane võlgnevus on olukord, kus
võlgnikule on esitatud võlanõue, kuid ta ei suuda seda tasuda täies mahus ettenähtud tähtajaks.
Võlanõustaja on isik, kes nõustab isikut või
perekonda võlanõustamisteenuse osutamise
käigus. Võlanõustajal on riiklikult tunnustatud
kõrgharidus sotsiaaltöös, sotsiaalpedagoogikas,
majanduses või juriidiline haridus ning ta on läbinud 160-tunnise võlanõustamiskursuse.
Teenus koosneb: probleemi kirjeldusest, võlgadesse sattumise põhjuste väljaselgitamisest,

eesmärgi seadmisest, elatise kindlustamisest,
võlanõuete kontrollist, võlgniku kaitsest, sissetuleku- ja majapidamisnõustamisest, psühhosotsiaalsest nõustamisest, juhendamisest, võlgniku
eneseabipotentsiaali kindlakstegemisest ja olemasolevate ressursside aktiveerimisest, võlgade reguleerimisest. Teenuse hulka kuulub veel
abistamine maksegraafiku koostamisel, vahendamine võlgniku ja võlausaldaja vahel, võlgadest vabanemine, järelabi, uute võlgade teket
vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamine,
preventiivne nõustamine.
Teenuse hind: MTÜ Restart nõustamise tunni hind on 250 krooni.
Inimesed, kes vajavad võlanõustamisteenust, kuid kellel puudub võimalus selle eest ise
maksta, saavad pöörduda toetuse taotlemiseks
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.
Teenuse osutaja arvates ei soovi enamus
inimesi oma võlaprobleemidest teavitada vallavõi linnavalitsuse ametnikke. Tasulise teenuse
korral pöördutakse otse võlanõustaja poole ning
teenuse lepinguga tagatakse konfidentsiaalsus.
Ärge laske probleemidel kasvada üle pea,
hakkame tegutsema!

Astrid Ojasoon

MTÜ Restart juhatuse esimees,
sotsiaaltöö teadusmagister,
võlanõustajate koolitaja
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Viimsi JazzPopFest
se võimalus ka oma lemmiku
poolt hääletada ning publiku
lemmiku auhinna paneb välja
Viimsi Vallavalitsus.

Juba sel laupäeval, 22.
mail leiab Viimsi Koolis
aset Viimsi JazzPopFest.
I pop- ja jazzmuusikafestivalist võtavad osa 18
koori ja vokaalansamblit
üle Eesti. Õhtusel lõppkontserdil esineb lisaks
parimatele osalejatele
eesti muusika grand old
man Uno Loop, Otsa kooli
bigband ja solistid Siim
Aimla juhatusel.
Viimsi JazzPopFesti korraldab Viimsi Vallavalitsus eesmärgiga pakkuda kvaliteetset
kultuuri, luua Viimsisse uus
festivalitraditsioon, tugevdada
sidet erineva põlvkonna muusikute ja kuulajate vahel ning
julgustada koorijuhte võtma
repertuaari ka keerulisema
harmoonia ja rütmidega popja jazzmuusikat. Kunstiline
juht Aarne Saluveer peab oluliseks, et festival tooks kokku
kuulajaid-pöidlahoidjaid nii
koduvallast kui ka mujalt Eestist ning areneks edasi ja võimaldaks tulevikus võõrustada
ka välisesinejaid.
Viimsi JazzPopFest pakub
publikule võimaluse kuulata
tuntud kergemuusikapalu Eestist ja välismaalt. Paljud koorid esinevad koos Otsa kooli
muusikutest koosneva bändiga
ning nii mõnedki võtavad kaasa oma bändi. Elava saatemuusika kasutamine muudab etteasted kindlasti huvitavamaks

Viimsi JazzPopFesti
lõppkontsert
UNO LOOP 80

Õhtusel lõppkontserdil esineb Uno Loop.

ja professionaalsemaks. Festivalipäev on alates kella kümnest publikule avatud ja tasuta,
osalejatel on publikust ja pöidlahoidjatest palju rõõmu.
Festivalile on oma abikäe
ulatanud mitmed Viimsis tegutsevad ettevõtted. Harmoonikum paneb välja oma auhinna parimale B-kategooria
koorile ja juhendajale, Viimsi
Tervis annab oma auhinnad
parima Tulevikukoori juhendajale ning parimale vo-

kaalansamblile. Promemoria
kingib ehtekomplekti parima
vokaalansambli juhendajale ja
Viimsi Kaubanduskeskus premeerib parimat Tulevikukoori.
Rannarahva Muuseum valib
välja oma lemmiku, kellele
antakse võimalus esineda sel
suvel Rannarahva Muuseumis.
A-kategooria esikolmikule on
rahalised auhinnad vastavalt
10 000 krooni esimene, 5000
krooni teine ja 3000 krooni
kolmas koht. Publikule antak-

Festivali pidulik lõppkontsert
algab kell 19.00 Uno Loobi
80. juubelile pühendatud etteastega. Vanameister Uno
Loobi ning Otsa muusikute
esituses tulevad ettekandele
sellised kergemuusika pärlid,
nagu “Mis värvi on armastus”, “Kui käes on jaanipäev”,
“Suudlused soolaste huultega”
ja paljud teised. Kontserdi teises pooles astuvad üles Viimsi
JazzPopFestil osalenud kollektiivid, kelle esitust on hinnanud parimaks žürii koosseisus
Mare Väljataga, Siim Aimla ja
Hanna-Liina Võsa. Lõppkontserdile on müügil piletid hinnaga 75 ja 50 krooni, mis on
saadaval samal päeval Viimsi
Koolis festivali infolauas.
Viimsi JazzPopFest tahab
pakkuda nii osalejatele kui ka
pealtvaatajatele meeleoluka
päeva koos mõnusa muusika
ja huvitavate ning mitmekülgsete etteastetega. Tulge 22.
mail juba kella kümnest Viimsi Kooli ja saage osa meeldejäävast sündmusest! Lisainfo
ja täpne ajakava www.viimsivald.ee/jazzpopfest.

Kristel Pedak

festivali projektijuht

Ettevõtluskoolitused jätkuvad!
Eelmise aasta juunikuust
korraldati projekti
“Viimsi valla mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine ja tööturu
riskigruppide tööellu
integreerimine“ raames
koolitusi ja nõustamisi
Viimsi valla töötutele.
Koolitusteemadeks olid “Tööotsija ABC”, kus töötutele anti
vajalikke teadmisi ja oskusi
tööjõuturul edukamaks konkureerimiseks; müügikoolitused,
kus omandati vajalikud müügialased teadmised ja oskused; teeninduskoolitused, kus
omandati vajalikud teenindusalased teadmised ja oskused;
tööseadusandluse koolitused,
kus saadi ülevaade uuest töölepingu seadusest; ning kõige populaarsemaks osutunud
alustava ettevõtja baaskoolitused, kus omandati teadmised ja
oskused ettevõtte loomiseks.
Lisaks olid väga populaarsed
eesti keele kursused mitteeestlastele ning ka personaalsed nõustamised, kus koostöös
nõustatavaga otsiti lahendusi
tekkinud probleemidele. Töötud, kes vajasid ametialast
täiendõpet, suunati kursustele
vastavatesse
litsentseeritud
koolitusfirmadesse.
Kõiki koolitusi rahastas

Euroopa Sotsiaalfond 95%
ulatuses ja projekti läbiviija Scoopest OÜ 5% ulatuses.
Kokku registreerus projekti
tegevuste käigus Viimsi valla
tööotsijaid 212 inimest, kellest
erinevaid koolitusi ja nõustamisi sai kuni projekti lõppemiseni 15.04. k.a. 165 töötut.
Projekti üks peamine eesmärk oli aidata leida uus töö
vähemalt 35 projektiga liitunud töötul, tegelikkuses leidis uue töö projekti käigus 44
valla töötut. Seega oli projekt
edukas ja projekti tegevustes
osalenud töötud, kes pole veel
leidnud endale uut tööalast
väljakutset, on ennast paremini ette valmistanud tööjõuturul
konkureerimiseks.
Siinkohal soovin siiralt tänada oma koostööpartnereid,
tänu kellele sai võimalikuks
projekti edukas kulg ja hea tulemus:
Valentina Reinhold – Viimsi Kooli õpetaja, kes viis läbi
eesti keele õpet mitte-eestlastest valla töötutele ja pälvis
koolitatavate sügava lugupidamise ja mitmekordse kiituse.
Aet Kull – Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse Instituudi
direktori asetäitja, kes oli alustava ettevõtja baaskursuse juhtivlektor ja on seda jätkuvalt.
Erge Heido – PerCapita

OÜ juhatuse liige, kes oli koolituste tööotsija ABC, müügija teeninduskoolituste juhtivlektor ja läbiviija.
Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuameti töötajad – amet
oli projekti koostööpartner ja
tänu tema töötajatele levis teave projekti tegevustest paljudele valla töötutele.
Viimsi Raamatukogu töötajad – raamatukogu toredad
ja abivalmis töötajad eesotsas
juhataja Kristiina Puuraga olid
kogu projekti perioodi jooksul
asendamatuks
koostööpartneriks, võimaldades luua tööotsija infopunkti oma seminariruumi ja olles igakülgselt

abiks projekti õnnestumisel.
Lõpetuseks kordan pealkirjas öeldut: Ettevõtluskoolitused jätkuvad!
Kõik soovijad saavad registreeruda
veebiaadressil
www.scoopest.com.
Koolitus on paraku nüüd
tasuline, kuid hind loodetavasti taskukohane kõigile, kes
seda koolitust väga vajavad.
NB! Jätkub ka tasuta töövahenduse teenus ja kõik valla
tööandjad saavad oma tööjõu
vajaduse sisestada www.scoopest.com rubriigis Tööandja.

Sven Simson
Scoopest OÜ juhataja

Gospelkontsert Viimsis
Soome üks tuntumaid gospelansambleid Exit annab koos
ansambliga Crux Eestis kolm kontserti, neist ühe 29. mail
Viimsi Koolis.
Soome tuntumaid gospelansambleid Exit tähistab kontserdisarjaga “Nähtamatu linn” 20 aasta möödumist esimesest
esinemisest Eestis.
Exiti lugusid iseloomustavad nakatavad meloodiad ja elulähedased tekstid. Exiti üks solistidest ja paljude laulude autor
Pekka Simojoki on loonud ligi 600 vaimulikku laulu.
Ansambel Crux alustas tegevust aastal 2002 EELK LääneNigula koguduse juures. Kristliku sõnumiga pop-rokki viljelev
ansambel on välja andnud neli heliplaati. Crux on andnud üle
200 kontserdi Eestis ja ka kaugemal.
Exiti ja Cruxi kontsert on 29. mail Viimsi Koolis, Randvere
tee 8 algusega kell 18.

Rüüstatakse
karulauku

Toimetusse helistas lugeja, kes tundis muret, et Randvere tee ääres rüüstatakse astangu all kasvavat karulauku, mis peaks olema looduskaitse all: “Nad tulevad
bussi suurte kile- ja seljakottidega, mis on karuluagust
pungil. Kogu buss on haisu täis,” kurtis helistaja ja tundis
huvi, kas selliseid looduserüüstajaid saaks trahvida.
Kommenteerib valla keskkonnaameti juhataja Viljar Kirikal: “Karulauk on III kaitsekategooria taim. Toon
välja asjakohased väljavõtted looduskaitseseadusest:
“LKS § 46 lõike 3 alusel arvatakse III kaitsekategooriasse:
1) liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad
nad sattuda ohustatud liikide hulka;
2) liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse,
kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu.
LKS § 55 lõike 8 kohaselt on keelatud III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine
ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist
selles elupaigas.
LKS § 56 lõike 2 kohaselt on keelatud tehingud I, II
ja III kaitsekategooria liigi isendiga, välja arvatud nende
tehistinigmustes kasvatatud järglastega.
LKS § 56 lõike 1 kohaselt on tehing liigi isendiga looduskaitseseaduse tähenduses isendi ostmine, ostupakkumine, tulu saamise eesmärgil omandamine, müük, hoidmine müügikohas, müügikoha hoiu- ja laoruumides ning
teistes müügikohaga seotud ruumides, müügiks vedamine,
müügipakkumine või muul viisil tulu saamise eesmärgil
kasutamine.”
Ka kasvukoha hävitamine (s.t isendi välja kaevamine
või juurtega välja võtmine) ei ole põhjendatud. Ja loomulikult jookseb kusagil inimlikkuse ja terve mõistuse piir
– kahju on inimestest, kes hakkavad viite kilekotti murulauku sööma.”

Püütakse
heauskseid

Toimetusse kirjutas lugeja hoiatamaks heauskseid:
Mulle helistas tundmatu number (minu mobiilinumber oli
kuidagi hangitud, ma ei tea, kuidas) ja meeldiv meeshääl
teatas, et nad teevad veeuuringut ja soovivad meie kraanist tulevat vett analüüsida ja proove võtta. Mina saan
laboratoorsed proovid (just nii head tulemust lubati!), nemad aga teabe ja tagasiside. Püüti jätta muljet, et asi on
väga kohalik ja ametlik.
Natuke hakkas agent kokutama, kui uurisin, kas nad
töötavad Viimsi Veega. Ei, päris partnerid nad pole. Mina
siis ütlesingi, et ma ei saa aidata, kuna me ei tarbi trassivett (Talu teel). See ei tähenda, nad teevad piirkonna
uuringut ja me sobime hästi, vastati. Tuleb tütarlaps Liis
Kõiv, pildiga töötõendiga. Ja kohe samal päeval, sest neil
on uuringuga kiire. Tuligi.
Rääkis tund aega jama, ajas füüsika ja keemia segi ja
kui ma siis ütlesin, et vee struktuur ja bakterid ei ole nagu
päris üks ja sama, siis arvas, et olen pahatahtlik.
Kahjuks keeldus töötamast ka tema teine mõõteriist,
nii et tegelikult jäi ta jänni ja lahkus pettunult. (Muidugi sai ta aru, et ma pole klient, kui ütlesin, et töötan teadusajakirjas Horisont ega ole nõus sellega, mis rumalust
ta räägib.)
Jutt, mida ta ajas, oli ikka täielik jamps, kuhu aga oskuslikult olid sisse põimitud tavainimesele võõrad sõnad
(pöördosmoosist kolibakterini, mis mind siin eelmise elaniku kuivkäimlast ootamas). Ja muidugi oli mu vees kolm
korda rohkem lubatust raskemetalle, nii et umbes viie aasta pärast peaksin surema, kui ma tema 25 000-kroonist
filtrisüsteemi ei osta.
Nüüd internetis surfates leidsin, et kõnealune firma
pahandab inimesi juba mullu sügisest, mulle polnud aga
teema enne ette jäänud ja seega sain haneks veetud.
Vt www.aqualife.ee (kodulehel pole ühtegi isikunime!)

Viimsi elanik
(nimi on toimetusel teada)
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Horton läks
täissaalile

Vallavalitsuse sekretär Irja Roots

Kolmel maiõhtu täitus Viimsi Huvikeskuse teatrisaal tihedalt publikuga, laval etendati koguperemuusikali “Seesama Horton – kogu lugu”.
Paarisajapealises saalis oli iga kord publikut
sülelastest pensionärideni.

Kübaraga Kass – Margus Toomla (vasakul), lavastaja Raigo
Saariste (paremal), keskel dzungliloom Raul Aljas.
v

Ameerika kirjaniku Dr. Seussi lasteraamatutel põhinev lõbus muusikal räägib elevandist Hortonist, kes kuuleb ühel
päeval tolmukübemelt hääli. Kuigi teised džunglielanikud
suhtuvad leidu väga umbusklikult, astub Horton kontakti
tolmukübemel elavate Kessedega. Kessede linnapea kardab nimelt, et nende õrn elupaik võib hävida ja Horton
asub džunglielanike pahameelest hoolimata Kessesid
kaitsma.
“Laval on loomad ja linnud, igaühel oma karakter
ja iseloom, nagu inimestel. Loomade ja lindude kaudu
tuuakse vaatajani väga tähtsad tõeterad ja omadused,
nagu hoolivus, sõbralikkus, julgus unistada, olla erinev.
Ja iga elusolend on tähtis, olgu ta nii pisike kui tahes,”
võtab muusikali sisu kokku ahvist vigurvända rollis üles
astunud Kerstin Unt.
Lavastuses teeb kokku kaasa paarkümmend harrastusnäitlejat vanuses 8–45. “Seltskond pööraseid, kes ei
ole nõus arvamusega, et mänguaeg lõpeb koos esimesse
klassi minekuga,” iseloomustab teatritruppi Valmo Vider
(Kessede linnapea), kes tavaelus töötab IT-spetsialistina.
Laulu ja tantsu täis lavastuses mängib nimitegelast
Hortonit Sulev Võrno. Üles astuvad veel viimsilastele muusikalidest “Winnifred ja hernetera” ja “Barnum”
tuttavad Margus Toomla, Kristel Pedak, Marili Salujärv,
Eddy Kont jpt. Ohtlikult palju mõtleva poisi Jossu rollis
astub üles 8-aastane Kaarel Tamuri. Lavastaja on Raigo
Saariste, koreograaf Kati Ald ja produtsent Kalle Erm.
Kuna käes on eksamite ja koolilõpu aeg, etendas trupp
praegu Hortoni lugu vaid kolm korda. Kuid sügisel astub
Horton koos seltskonnaga taas Viimsi Huvikeskuse lavale, sest siis on plaanis vähemalt viis etendust ja võib-olla
ka mõni festivalikülastus.
“Oleme Eesti ainus täiskasvanute harrastustrupp, kes
toob lavale muusikale,” ütleb produtsent Kalle Erm. Ta
on tuleviku suhtes optimistlik, sest nii kaua kui on tegijaid-entusiaste, leiab ka muusikale, mida lavale tuua. Produtsent nendib siiski, et ilma valla rahalise toetuseta pole
Viimsi Muusikateater jätkusuutlik. “Kõik kolm etendust
läksid täissaalile, mis näitab, et viimsilastele läheb meie
tegevus korda. Loodame, et ka Viimsi valla ametnikele.
Muusikalide lavastamisest võiks kujuneda Viimsi valla
oma Nokia,” on Erm lootusrikas.

Kersti Saarma

Uus näidend Jaan Tättelt!
Juuni lõpus esietendub Naissaarel Jaan Tätte uus näidend
“Lendajad”.
Nargen Festivalile kirjutatud näitemängu etendatakse
Omari küünis 8 korda: 27.–30. juunil ning 4.–7. juulil algusega
kell 19.30.
Osades: Piret Kalda (Tallinna Linnateater), Väino Laes, Lauri Nebel ja Teet Hanschmidt. Lavastus ja muusikaline kujundus Tõnu Kaljustelt. Kunstnikud Maret Tamme, Maarja Naan ja
Piia-Berta Piir (EKA stsenograafiatudengid).
Tantsuseade: Kristina Paskevicius.
Etenduse pilet sisaldab ka laevapiletit. ML Monica väljub
etenduspäevadel kell 17.00 Admiraliteedi basseinist.
Piletid Piletilevist. Täpsem info: www.nargenfestival.ee.

Sekretär on igas asutuses nagu
omamoodi visiitkaart, kellega
inimene tihti esimesena kokku
puutub. Oled siin, Viimsi Vallavalitsuses töötanud juba 16
aastat. Kuidas on õnnestunud
läbi muutuvate aegade ja inimeste vastu pidada?
Olen tõesti töötanud siin
vallavalitsuses aastast 1994.
Enne seda, alates 1984, olin
neli aastat ka külanõukogus.
Inimestest saab nii häid kui
ka halbu emotsioone, aga häid
kindlasti rohkem ning eks see
aitabki vastu pidada. Ega see
ametikoht pole ka ainult minu
tahtest sõltuv, iga kord pärast
valimisi tuleb ju uus juhtkond,
kuid alati on palutud mul tööle
jääda. Ise olen ma apoliitiline, minu töös on ikkagi kõige
tähtsam, et oskaksin inimestega suhelda.
Üks kolleeg iseloomustas Sind
kui ideaalsekretäri, kes on ülimalt täpne, korrektne ja nõudlik, samas rõõmsameelne ja
alati uuendustega kaasa tulev.
Mida pead ise sekretäritöös
selleks võluvõtmeks, mis maailmaga lahkelt suhelda laseb?
Olen sellest töökaaslase ütlusest väga meelitatud, ei tea, kas
see alati nii välja kukub. Täpsus
meeldib mulle küll. Minu töös
on ka see väga oluline, et teaksin
asju ette, et end näiteks mingiks
koosolekuks ette valmistada.
Mu tööpäev koosneb tihti ühekordsetest asjadest, posti registreerimine on küll rutiin, aga iga
kiri on ka erinev.
Vallavalitsuse
sekretäri
tööd ei saa võrrelda mõne firma sekretäriga, kus on üks või
mõni valdkond. Meil on elu
sünnist surmani ja kõik, mis
sinna vahele jääb, tuleb kohalikul omavalitsusel lahendada.
Kui külanõukogus ehk Viimsi
Küla RSN Täitevkomitees oli
omal ajal neli töötajat, siis nüüd
on viiekümne ringis. See räägib
iseenda eest, et funktsioonid on
põhjalikult muutunud. Minu
tööülesannete hulka kuulub ka
veel kirjade jaotamine meie
töötajateni, kes neid lahendama hakkavad. Tööülesanded on
kasvanud, kuna elanikkond on
märgatavalt kasvanud.
Eks teinekord tekib ka
väikeseid ütlemisi seoses korrektsuse ja nõudlikkusega, sest
oleme erinevad ja keegi teine

tähitud kirju saatma, näiteks
detailplaneeringud,
maaga
seotud küsimused, aadressi
muutused.

Irja Roots tööpostil. Foto Endel Lepik

ei pruugi nii arvata nagu mina.
Töö ja see keskkond hoiab paratamatult reipana. Pärast valimisi tuleb alati arvestada muutustega, seda umbes poole kuni
aasta jooksul. Aastas tuleb üle
4000 kirja. Kõik neist vastuseid
ei vaja, osa aga selle eest mitmekordselt. Lisaks e-mailid,
mida alati ei kanna registrisse,
kui see eeldab lihtsat vastust.
Uuendustega tuleb lihtsalt
kaasa minna, muidu ei saa töötada. Meie kollektiiv on pidevalt noorenenud, aga eks see
tee endal ka elu huvitavamaks
ja lõbusamaks.
Kui tuleb mõni ärritunud
kodanik, siis meie maja inimesed on väga mõistavad, küsivad ja aitavad. Tegelikult tuleb
ka palju positiivset tagasisidet.
Mitme vallavanemaga Sa üldse oled koos töötanud?
Praegu on kuues, mõni on
olnud ka mitu valimisperioodi.
Mida inimesed Sinu käest
kõige rohkem küsivad?
Töö on muutunud, all on
nüüd vastuvõtusekretär, kellega kõigepealt kohtutakse.
Minu käest tahetakse näiteks
juhtkonna vastuvõtule regist-

ARMAS PÜÜNSI KOOLI SÕBER!!!
OOTAME SIND
PÜÜNSI KOOLI KEVADKONTSERDILE

reerimist. Vahel inimesed ka
solvuvad, kui küsin, mis küsimuses nad tulevad. Aga seda
on vaja teada, et kodanik õige
inimese juurde suunata. Kodanik, kes tahab vallavanema või
abivallavanema jutule, võiks
enne vastavas ametis ära käia,
sest tihti saab juba seal küsimusele lahenduse leida.
Räägi mõne sõnaga oma ühest
kõige tavalisemast tööpäevast.
Või polegi selliseid?
Tööpäev algab vallamajas
pool üheksa, mina tulen tavaliselt kell kaheksa, et teha veidi
ettevalmistusi, tuba tuulutada,
kohvi keeta. Mulle meeldib, et
õhtul ei jää reeglina lõpetamata
asju. Kui esimene hommikune
tuhin möödas, siis tuleb juba
postiga tegelema hakata. Põhiline on mu töös ikka jooksvate
küsimuste lahendamine.
Kõige pingelisemad on
vastuvõtupäevad, siis liigub
majas palju rahvast. Kui on
ühe küsimusega vallamajja
tuldud, on tavaliselt ka teisi.
Päev läbi on muidugi telefonile vastamine, kirjavahetus,
paljundustööd, dokumentide
äramärkimine, kirjade registri
pidamine... Peame väga palju

Kindlasti on selle pika tööaja
jooksul mällu kogunenud värvikaid ja humoorikaid juhtumeid – ehk jagad mõnda ka
meiega?
Kodanikega toimunud naljakatest juhtumitest poleks
sobilik lehes rääkida, aga eks
neid ikka ole. Ükskord on meid
siit majast välja aetud, kui tehti
kondiitriärile pommiähvardus
1990ndatel. Seisime siis veidi
aega õues, kuni lubati tuppa tagasi. Pommi ei leitud.
Külanõukogu ajast veel selline seik. Külanõukogu ruumid
olid siis praeguse Esmari peahoones. Teatavasti käis näidiskalurikolhoosis palju tähtsaid
külalisi, ka NSV Liidust. Oli
siis see kõige tähtsam külaline,
NLKP Keskkomitee peasekretär, NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidiumi esimees Juri Andropov. Maja oli julgeolekumehi
täis, meil kästi tubades püsida ja
vait olla. Aga Kirovi majandusosakonnas ehk meie naabertoas
oli sünnipäev ja šampanjapudeli kork tuli pealt suure mürtsuga. Meil oli ikka paras hirm
naha vahel, mida KGB meiega
teeb, aga õnneks läks kõik hästi
ja seda ei kuuldud.
Sul on kaks tütart. Kuidas neil
läheb? Millega vabal ajal oma
meeli kosutad või kust hingepidet leiad?
Ilusti läheb, tütardel on kummalgi kaks last, kõige vanem läheb kooli ja noorem on 10-kuune. Mu lapsed ja lapselapsed on
ka kõik Viimsi elanikud. Ise elan
1984. aastast Haabneemes, nii
et päris pikalt olnud viimsilane.
Olen siin Viimsi Vallavalitsuses
töötades vanaemaks saanud, aga
kaotanud ka oma kaks kõige
kallimat meest, abikaasa ja isa.
Vabal ajal toimetan aias,
vastavalt aastaajale on kõiksugu kodutöid maja ümber.
Olen õppinud õmblejaks, nii
et õmblen ka vahetevahel, et
koolis õpitu ei ununeks. Ja
muidugi lastelaste hoidmine.
Ükskõik, kui halb tuju ka pole,
lapsele naeratad ikka ja sellega
saad ka enda muredest võitu.
Küsis

Jüri Leesment

Lahtiste uste päevad
Viimsi Kunstikool (Miiduranna küla, Madise tee 2) on avatud tutvumiseks kõikidele huvilistele 11. juunil k 11–15!
Võimalus joonistada, maalida, voolida. Lisainfo www.viimsiart.edu.ee, e-post kool@viimsiart.edu.ee või tel 50 10 472.

“KEVAD SÜDAMES”
24. mail kell 18.30
Püünsi kooli pere

Tähelepanu, pensionärid!
Esimene suvine bussiekskursioon toimub 3. juunil (mitte
2.06, nagu varem teatati).
Sõidetakse Lääne-Harjumaale!
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Viimsi Kool tunnustab
tublisid õpilasi tänuüritusega
Juba kolmandat aastat
tunnustab Viimsi Kool
tublimaid õpilasi tänuüritusega, kuhu on
kutsutud ka õpilase
pereliikmed. Tänavusele
pidulikule sündmusele on
oodatud ligi 290 õpilast
ning parimatest parimatel surub kätt Viimsi Kooli
vilistlane Hanna-Liina
Võsa. Ligi viiskümmend
aasta tegijaks valitud õpilast saavad mälestuseks
“Aasta tegija 2010“ kauni
klaasist kuju.
Tunnustamisürituste traditsioon
sai Viimsi Koolis alguse kolm
aastat tagasi, kui otsiti võimalust, kuidas tänada neid tublisid
õpilasi, kes on vabariiklikel ja
maakondlikel üritustel Viimsi Kooli esindanud, seda nii
olümpiaadidel, spordivõistlustel kui ka kultuuriüritustel.
Tublisid õpilasi on olnud
väga palju ning varasematel
aastatel oleme korraldanud
koguni kolm tunnustusõhtut:
olümpiaadidel käinutele, sportlastele ja kultuuritegelastele.
Tänavu toimub vaid üks tänuüritus ning kutsutute ring on
senisest koomale tõmmatud.
Kutse üritusel osaleda saavad
need Viimsi Kooli õpilased,
kes on lõppenud õppeaastal
esindanud Viimsi Kooli mõnel
vabariiklikul või maakondlikul üritusel ning jõudnud
kolme esimese hulka. Olulise
tähtsusega on ka õpilase õppeedukus, sest lisaks kooli esindamisele peavad ka hinded
korras olema.
Tänavu saavad kõik kutsutud enne ürituse toimumist
kutse, mis on ühtlasi ka tänukiri, kus peal on välja toodud,
milliste saavutuste eest õpilane
üritusele on kutsutud.
Tunnustamisüritusel saab
nautida kaunist kontserti ja
maitsta torti, kõik kutsutud on
oodatud koos peredega!
Viimsi Kool tänab kõiki lapsevanemaid, õpetajaid

Inimestena on meil mitmeid omadusi, mis
muudavad meid teiste elusolenditega võrreldes
ainulaadseks.
Neid omadusi, mis meis on, nimetatakse Piiblis meie jumalanäolisuseks. Need on võime otsustada, võime mõelda, võime vastutada. See, et me oleme loomisvõimelised,
luues midagi täiesti uut ja enneolematut. Ükskõik, kui
palju loomi või asju meid ei ümbritse, vajame me enda
kõrval teist inimest ning nii, nagu meie vajame kedagi,
vajab keegi meid endale toeks. Inimest ei suuda asendada
miski muu meie kõrval.
Üks minu lapsepõlve multifilme oli lõvipojast, kes ärkas ega teadnud, kes ta on. Nii kuulis ta ühelt loomalt, et
ta on kõige tugevam, teiselt, et ta on kõige julgem, kolmandalt, et ta on kõige targem. Nii jooksiski ta maailmale
vastu teadmisega, et tema on kõige, kõige, kõige. Mõne
aja pärast aga õppis ta, et ükskõik kui tark ta ka pole, on
kuskil keegi alati targem ning keegi alati tugevam. Samuti
avastas ta oma heade võimete juurde kuuluvad kohustused, mida temalt kui loomade valitsejalt oodati.
Eelmisel aastal käis parimatest parimatel sportlastel kätt surumas Gerd Kanter.

ning juhendajaid, tänu kellele
on koolis väga palju andekaid
õpilasi ning kes on näinud tohutut vaeva, et õpilaste andeid
avastada ning edasi arendada.
Kõige suurem tänu kuulub
loomulikult õpilastele endile,
kes pingelise koolitöö kõrvalt
leiavad aega ja tahtmist Viimsi
Kooli väärikalt esindada. Me
oleme teie üle väga uhked!

Õpilased, kes on
esindanud Viimsi Kooli
väga edukalt:

l Raul Gross (7A) – Koidu-

lauliku etluskonkursi piirkonnavooru 2. koht, maakondliku
eesti keele olümpiaadi 1. koht,
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, matemaatikavõistlus “Nuputa”, emakeeleolümpiaadi lõppvoor, saksa keele
olümpiaad, Harjumaa Kooliteatrite Festivali Grand Prix`
etendusega “Üks lugu”.
l Liisa Kams (8A) – Kalju
Lepiku VII luulevõistluse 1.
koht,
geograafiaolümpiaad,
maakondlik mälumänguturniir,
maakondliku füüsikaolümpiaadi
3. koht, keemiaolümpiaadi piirkonnavooru 3. koht, matemaa-

tikaolümpiaadi piirkonnavoor,
bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, piirkondlik loodusteaduste
olümpiaad, matemaatikavõistlus Känguru, Harjumaa koolidevahelise teateujumise 2. koht.
l Grete Jürgenson (9A) – Koidulauliku etluskonkursi piirkonnavooru 1. koht, maakondlik
mälumänguturniir, õpilasetlejate riigikonkursi Harjumaa vooru 1. koht, üle-eestilise etlejate
konkursi 1. koht, piirkondlik
ajaloo-olümpiaad, Liivide etluskonkursi Harju maakonna
1. koht, mitmete eripreemiate
omanik ülevabariigiliselt etlejate konkursilt.
l Karin Kreekman (9B) –
geograafiaolümpiaad, kodanikupäeva üleriigiline viktoriin,
maakondliku eesti keele olümpiaadi 2. koht, keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor,
kodanikupäeva viktoriini lõppvooru 1. koht.
l Marianne Ormus (9B) –
geograafiaolümpiaad,
maakondlik eesti keele olümpiaad,
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoor, bioloogiaolüm-

piaadi piirkonnavoor, maakondliku vene keele olümpiaadi 1. koht.
l Ekke Sakkov (10B) – geograafiaolümpiaadi 1. koht,
maakondlik mälumänguturniir,
mälumänguvõistlus “Kultuur ja
Tallinn”, Harjumaa koolinoorte mälumäng “Mõttemeister”,
piirkondlik ajaloo-olümpiaad,
koolinoorte mälumängu finaali
2. koht.
l Karl Normak (8B) – geograafiaolümpiaad, maakondlik
inglise keele olümpiaad, keemiaolümpiaadi piirkonnavoor,
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, piirkondliku
loodusteaduste olümpiaadi 3.
koht,
matemaatikavõistluse
Känguru kadett.
l Tõnis Pool (12A) – geograafiaolümpiaad, maakondlik mälumänguturniir, kodanikupäeva
üleriigiline viktoriin, maakondlik eesti keele olümpiaad, matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, kodanikupäeva viktoriini
lõppvoor.
Tunnustamisüritus toimub
20. mail kell 18.

Annika Remmel

Hiiumaal toimub põnev inglise keele laager
5.–12. juulini toimub
Hiiumaal inglise keele
laager, mille korraldajateks on Viimsi Kooli
inglise keele õpetajad.
Laager on mõeldud kõikidele
algkooli ja põhikooli õpilastele, kes on huvitatud suvel veidi
mängulisemalt ja loovamalt keeleõppele lähenema, kui koolipingis istudes.
Keelelaagri põhiline eesmärk on mõnusalt aega viita,
hästi puhata ning muuhulgas
õppida inglise keelt. Laagri peakorraldaja ning Viimsi
Kooli inglise keele õpetaja on
Monika Turu.

Märka enda
kõrval inimest!

Mullu suvel keelelaagris.

Laagrisse oodatakse kõige
enam algklasside ja põhikooli
esimeste klasside (5.–6. klass)

õpilasi. Alati on kõige suurem
elevus tekkinudki sellest, et
ühes vahetuses on koos erinevates klassides õppivad lapsed.
Peale keeletundide saab
laagris veel kunstitundides osaleda, pannkoogiõhtust osa võtta,
ujuda, läbi viiakse loodusmatk,
ratsutamispäev ja maastikumäng. Kindlasti ei puudu laagrist ka üks vahva karneval ja
moeshow, sest ka need on keelelaagrit korraldades juba traditsiooniks kujunenud.
Õpilastega tegelevad laagris vastava erihariduse saanud
õpetajad. Laagrisse on õpetajaks lubanud tulla ka Viimsi
Kooli õpilaste hulgas väga po-

pulaarne Kanadast pärit inglise
keele õpetaja Jody Mann.
Laager toimub tänavu ühes
vahetuses ning on tasuline.
Lisainformatsiooni saamiseks
tuleb ühendust võtta korraldaja
Monika Turuga e-mailiga monika@viimsi.edu.ee. Lisainfot
saab ka Viimsi Kooli koduleheküljelt: www.viimsi.edu.ee
– Õppetoolid – Inglise keel.
Miks mitte ühendada meeldiv kasulikuga ning mahutada
lisaks põnevatele ja sportlikele
tegevustele ka väike annus keeleõpet oma suvesse, sest uusi
sõpru ja suvemälestusi saad
laagrist nagunii!

Annika Remmel

Mõtle hetkeks, kas saaksid täna teha heateo. Foto Matton

Olen mõnedki korrad kuulnud, et inimesed ütlevad,
et neil pole võimalik teisi aidata, kuna nad pole piisavalt
rikkad või teised on rikkamad. Meil on kalduvus mõelda
tihti nende inimeste peale, kellel läheb paremini. Paraku
on alati neid inimesi, kellel läheb meist kehvemini, kes
vajaksid just meie head tegu.
Peaksime vaatama endast kaugemale – kirik, vald või
riik koosneb inimestest, meist endist, kes siis veel peaks
kaasinimest märkama, kui mitte meie. Vaja on vähe – head
tegu või head sõna, et muuta kaasinimeste ja ka meie päev
paremaks ning elu mõtestatumaks. Armastada inimest,
kes meile ka alati ei meeldi, pole meile tegelikult raske.
Meie elus on üks inimene, kelle pärast oleme kannatanud rohkem, kui teiste inimeste pärast, aga me armastame
teda ikkagi, sest see olen mina ise. Keegi teine pole põhjustanud meile rohkem tuska ja valu, kui mina ise. Ometigi poputame ning hoiame seda inimest üle kõige, harva
keelame talle midagi, mida ta väga soovib.
Piibel ütleb: “Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele
on see patt” (Jakoobuse kiri 4:17). See kontekst ei käsi
meil teha midagi üle meie jõu, vaid jõudumööda. Öelda
mõni hea sõna, märgata, et naaberautos või meie kõrval
istub inimene, mitte üks kuju.
Olen vahel vaadanud oma last lasteaeda viies vanemaid, kuidas nad oma lapsi riidest lahti aitavad. Alguses
pahurad hommikusest ärkamisest ja lapse mängimishimust, aga siis siseneb paar lapsevanemat, kes teisi rõõmsalt teretavad ning nii head edasi andes muutuvad veel
väsinud lapsevanemadki rõõmsateks. Pärast seda lähevad
nad oma päevale vastu uutmoodi, rõõmsalt ja heatujuliselt.
Kui me saame, siis võiks teha heateo või öelda lahke
sõna siirast südamest ka võõrale inimesele. Ja neil päevil,
kui me seda ei suuda, saadetakse ehk selline inimene meie
teele.

Raido Oras

EEKBL Viimsi Vabakoguduse pastor
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Kingitus Kingu
talust
Viimsi Vabaõhumuuseumis asuvas Kingu talu
rehielamus on nüüdsest avatud suur käsitöö ja
suveniiripood, kus leidub palju vahvaid kingitusi
ja meeneid nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Uus pood Kingu talus.

Muuseumipoes on saadaval lai valik osavate näputöömeistrite peenemat käsitööd. Poes on suur valik kvaliteetset ja kõrgetasemelist keraamikat – kausse, tasse,
vaagnaid –, samuti erinevaid dolomiidist ning puidust
valmistatud esemeid, viltimistehnikas valmistatud mütse,
salle. Samuti on saadaval suur valik käsitööehteid, mida
ei leia kuskilt teistest käsitööpoodidest. Nii leiab poest
vilditud ja roositikanditega kaunistatud kõrvarõngaid,
rinnaprosse, võtmehoidjaid, sõrmkindaid – kõik valmistatud käsitöömeistrite osavate näppude, kannatliku meele
ja erilise korrektsusega.
Paljud poes müüdavad esemed on mereteemalised ja
seega on poest lihtne leida meelepärast kingitust merd armastavale sõbrale. Samuti on poes hea valik raamatuid,
mis paljud seotud samuti mere, kalade, rannarahva või
ajalooga. Veelgi põhjalikuma valiku erialast kirjandust
leiate Rannarahva Muuseumis asuvast muuseumipoest.
Suveniirivaliku koostamisel on muuseum püüdnud
hoida stiilipuhtust, saadaval on valik parimatest suveniiridest, mida oleks Eestimaale külla tulnud turistidel hea
kaasa osta või ise kaugemale reisile minnes, endalgi hea
kingituseks kaasa viia.
Muuseumipoe erilist tootevalikut on kiitnud ka mitmed giidid, kes koos välisturistidega poodi on külastanud
ja kel olemas hea võrdlusmoment teiste kingipoodidega.
Viimsi Vabaõhumuuseumi käsitöö ja suveniiripood
rõõmustab külalisi kolmapäevast pühapäevani kell 12–17.
Rannarahva Muuseumis asuv muuseumipood on avatud kolmapäevast laupäevani kell 12–17.
Head kingimõtted leiad meie muuseumipoest!

Eha-Kai Mesipuu
SA Rannarahva Muuseum

Muuseumiöö
Pranglil
15. mail tähistati üleeuroopalist muuseumiööd.
Tänavu esimest korda tegi seda ka Pranglisaarte
Muuseum.
Muuseumisse olid kutsutud toredad lõõtsamehed ja viiuldaja Orava Rahvamajast, kus
juba neljandat aastat järjest korraldatakse
külapillimeeste päeva.
Sealse rahvamaja juhataja Külli Pähna
eestvedamisel asuti kaugest piiriäärsest Orava külast teele
Prangli poole juba poolest ööst ning 15. mai hommikul
oldi Prangli saarel kohal.
Muuseum oli avatud kuni südaööni ja kõik huvilised
said muuseumit külastada. Toredad lõõtsamehed sisustasid õhtut mõnusate pajatuste, anekdootide ja väga hea
muusikaga. Muusika osutus nii heaks, et mitmeid külalisi
võttis see õuel jalga keerutama.
Muuseumi juhtkond tänab Orava Rahvamaja juhatajat
Külli Pähnat ja toredaid muusikuid, kes nii kauge ja pika
reisi ette võtsid.

Carmen Ott
Pranglisaarte Muuseumi juhataja

Muuseumirott Rannarahva
Muuseumile

gedes” idee autor, kunstnik ja
kujundaja on Rannarahva Muuseumi arendusjuht Alar Mik.
Alar Mik on kaheteistkümnendat põlve randlane, kellele rannaelu puudutav temaatika on
hingelähedane olnud terve elu.
Kuigi Võrgu ilu lahkus
suurest saalist, et teha ruumi
Endel Saarepuu puuskulptuuridele, on suurem osa võrkudest leidnud eksponeerimist
muuseumi teisel korrusel endises kaasaegse kunsti galerii
saalis. 22. septembrist kuni 30.
jaanuarini 2011 leiab näitus
“Võrgu ilu” koha Eesti Meremuuseumi näitusesaalis. See
on Rannarahva Muuseumile
suur tunnustus.

17. mail jagati Valgas
toimunud muuseumiühingu aastakokkutulekul
kätte 2010. aasta Muuseumirotid. Muuseumirott
on mitterahaline auhind
muuseumide igapäevatöö
ühe osa – näitusetegevuse – tunnustamiseks.

Rannarahva Muuseum kandideeris Muuseumiroti tunnustusauhinnale kahe näitusega
– “Hülgeküttide jälgedes” ja
“Võrgu ilu”. Kokku kandideeris 18 näitust. Kümne tugevama näituse hulka osutus valituks Rannarahva Muuseumi
näitus “Võrgu ilu”. Muuseumirott 2010 žürii valis näituse
“Võrgu ilu” nende viie näituse
hulka, mis tulid tutvustamisele
Valgas toimunud tseremoonial. Näituse “Hülgeküttide
jälgedes” kohta leidis žürii,
et näitus sobib suurepäraselt
muuseumi temaatikaga ja kiideti põhjalikku uurimistööd.
Aasta parimaks näituseks
tunnistati Kumu Kunstimuuseumi näitus “Ülo Õun. Kunstnik katkeval avastusrajal”.
Parima uue või renoveeritud
muuseumi auhinnaga pärjati
Tallinna Linnamuuseumi filiaal
Miia-Milla-Manda. Rannarahva Muuseumi näitus “Võrgu
ilu” sai auhinna parima kuraa-

VT

Alar Mik, võidu toonud näituse autor, kunstnik ja kujundaja.

toritöö eest. Kõrge tunnustus
pälviti põhjaliku kogumis- ja
uurimistöö tulemusena valminud näituse eest, mis tutvustab
ühte rannarahva olulisemat
töövahendit – kalavõrku. Tä-

nukirjast võib lugeda: “Võrgu
elutsükkel kajastub suurepärases kujunduses, näitust rikastab
hea haridusprogramm”.
Mõlema näituse, nii “Võrgu
ilu” kui ka “Hülgeküttide jäl-

Auhind – Muuseumirott.

Asjad kapist välja
Rannarahva Muuseumis
avati 13. mail näitus
“Naissaar. Saatused”.
“Asjad kapis ei räägi midagi.
Muuseumieksponaadina nad
räägivad,” ütles Rannarahva Muuseumi tegevjuht Riina Aasma näituse avamisel.
“Need esemed, mis näitusel,
on maailma läbi rännanud ja
peaaegu koju tagasi jõudnud.”
Kui Naissaarel saab muuseum valmis, siis jõuavad need
esemed päris koju, lubas Aasma.
Teadur-kuraator
Külvi
Kuusk nimetas seda näitust
muuseumi auvõlaks, mida tehes on muuseumipere ise palju
teada saanud.
Näitusel on palju põnevaid
fotosid ja stendimaterjali. Kõnekad on aga esemed: ehted,
rõivad, voodilinad, padjapüürid, kleidid, kindad, fotoalbumid, rahad, toidunõud ja
loomulikult kalanduse ning
merepüügiga seotud asjad.
Need kõik muutuvad elavamaks ja kõnekaks, kui mõelda
sellele, mitu korda on Naissaare rahvas pidanud oma kodupaigast välja rändama.
Näituse avamisel oli hulk
endisi naissaarlasi, eakaid ja
nooremaid järeltulijaid. Silvia
Joon jutustas, kuidas ta 1940.
aastal 7-aastase lapsena saarelt
pidi lahkuma, saksa okupat-

Huvilised on vallutanud näitusesaali. Foto Alar Mik

siooni ajal koju tagasi sai ja
hiljem uuesti pidi ära tulema.
Irma Lumberg, kelle ema
oli rootslane, meenutas, kuidas tema sai saarel veel rootsikeelses koolis käia. Saarel elas
palju segaperesid, kus lastel oli
kaks keelt suus.
Irma, Silvia ja teisedki endised naissaarlased kohtuvad
Tallinna Rootsi Mihkli kirikus,
mille koguduse liikmete seas
on palju endisi saareelanikke.
“Kõik on eakad, 80. aastates,
paljud ei pääse enam liikuma,”
rääkis Silvia Joon.
Margit Rosen, Rootsi Naissaare Ühingu asutaja, käib samuti tihti Rootsi Mihkli kirikus, et noorepõlve kaaslastega
kohtuda. “Noori on meil seal
vähe, sest neil on tööd ja pe-

red,” rääkis ta.
Kirjanik Aarand Roos, kes
sündinud Tartus ja olnud EV
konsul USAs, on samuti juurtelt naissaarlane, kellel elas
saarel hulk sugulasi. Tema
esivanemad olid sunnitud saarelt lahkuma 1914. aastal ning
vanaema sai Eesti vabariigilt
kompensatsiooni saarele jää-

nud kodu eest. Selle rahaga
ostis ta Tallinnas puumaja.
“Elan vanaema majas tema
korteris,” rääkis Roos, kes 1996.
aastast alates elab Eestis. “Kõnnin samu tänavaid pidi, kus mu
ema ja vanaema on kõndinud,
ning olen sama Kalju koguduse
liige, kus olid nemad.” Naissaarele satub ta nüüd vaid turistina
ning peab plaani ükskord tervele
saarele ring peale kõndida.
Saarele said endised elanikud tagasi siis, kui Eesti Vabariik oli juba taastatud, kuid
nõukogude sõjavägi veel kohal.
“Vene sõdurid olid saarel ja
meie tohtisime vaid sadamas
olla,” meenutas Irma Lumberg.
Igal suvel sõidavad endised
saareelanikud ja nende järeltulijad Naissaarele kirikupühale.
Siis tuleb neid üle ilma USAst,
Saksamaalt, Rootsist, Norrast,
Kanadast jm kokku umbes 70
inimest.

Annika Poldre

Rannarahva Täika:
Kevadlaat – aed, kodu
22. mail kell 10–15 Rannarahva Muuseumi hoovil
Täikale müügiplatsi registreerimiseks palume saata sooviavaldus e-posti aadressil ehakai@rannarahvamuuseum.ee
või helistada tel 51 00 281. Müügikoht maksab eraisikutele
25 krooni, suurematele kaupmeestele 50 või 100 krooni, lastelt täikamaksu ei küsita.
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Viimsi vald 91
(Algus lk 1)

Viimsi Vallavalitsuse
tänukirjad said:
l Maie Keskküla, Viimsi
Raamatukogu bibliograaf, kellel 1. septembril täitub 15 tööaastat.
l Meelike Saarna, tunnustust
vääriv vabakutseline kirjanik,
kelle teoseid raamatukogust
sageli laenatakse ja kiidusõnadega tagastatakse.
l Zinaida ja Heino Einer,
tunnustust väärivad Viimsi Raamatukogu kauaaegsed
truud lugejad ja toetajad.
l Raivo Piirsalu, Viimsi Vabaõhumuuseumi administraator,
kes on tegelnud ka giiditööga
ning aidanud üritusi läbi viia.
15 aastat on ta olnud Kingu talule tõeliseks peremeheks.
l Aivi Raudver, MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse
juhatuse liige, keda tänati pikaajalise ja kohusetruu töö
eest Viimsi valla pensionäride
heaks.
l Peeter Saar, Rannapere
Pansionaadi tegevdirektor, kes
on 12 aastat kohusetundlikult
ja eeskujulikult pansionaati
juhtinud.
l Sven Simson, Scoopest OÜ
projektijuht, keda tänati tõhusa
töö eest Viimsi valla mitteaktiivsete inimeste tööhõivesse
toomisel ja tööturu riskigruppide tööellu integreerimisel.
l Olev Reim, MTÜ Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool treener sai tänukirja pikaajalise ja eduka treeneritöö
eest Eesti jalgpallurite ning
Viimsi noorte jalgpallurite
kasvatamisel.
l Ene Mets, MTÜ võimlemisja tantsuklubi Keeris treener,
sai tänukirja koolitantsufestivalil “Koolitants 2010” estraa-

Valla aastapäeva tähistamisele järgnes muuseumiöö, kus Haapsalu

harrastusteater mängis Jüri Tuuliku etendust “Meretagune asi”.
l Tiiu Harvo, Viimsi Kooli

Valla 91. aastapäev Rannarahva Muuseumis. Fotod Arvi Kriis

ditantsude kategoorias 7.–9.
klasside grupis laureaaditiitli saavutamise eest tantsuga
“Plutonium”.
l Helgi Sard, eakate lauatennise käivitaja Viimsi Päevakeskuses, võttis vastu tänukirja eduka tegutsemise eest
eakate lauatennise arendamisel
Viimsis.
l Karin Raja, MLA Viimsi
Lasteaiad, Karulaugu Lasteaia
õpetaja, võttis vastu tänukirja
selle eest, et on näidanud väga
häid tulemusi õppe- ja kasvatustöös Viimsi Lasteaias ning
teinud suurepärast koostööd
lastevanematega.

l Eva Laasma, MLA Viimsi
Lasteaiad, Pargi Lasteaia õpetaja, sai tänukirja sell eest, et
on teinud tänuväärset ja pühendunud tööd Viimsi Lasteaias alates 1979. aastast ning
olnud aktiivselt abiks ürituste
korraldamisel.
l Hiie-Tuuli Alas, Viimsi
Kooli matemaatika õpetaja,
keda tänati selle eest, et ta on
õpetanud Viimsi lastele 50
aastat matemaatikat, peamiselt
põhikooli õpilastele. Viimastel
aastatel aitas ta õpilastel koolipäeva lõpus koolitöös järje
peale saada kõigis õppeainetes.

Kohtumine Jüri Tuulikuga
Muuseumiööl sai Rannarahva Muuseumis kuulata
Jüri Tuulikut ja vaadata
Haapsalu harrastusteatri
etendust “Meretagune
asi” Jüri Tuuliku jutustuse
ainetel.
“Jüri Tuuliku raamatud on
nagu hea vein,” ütles kirjastaja Agu Veetamm. “Mida aeg
edasi, seda paremini need rahvale peale lähevad.”
Jüri ja Ülo Tuulik olid 12
000 Nõukogude Liidu kirjanike seas ainsad kaksikud-kirjanikud. Ajakirjaniku diplomiga Jüri Tuulik meenutas oma
tööd Edasis ja Noorte Hääles
ning äkilist otsust lõpetada
juhtkirjade kirjutamine ja hakata kirjanikuks.
“Kui sina süüa annad,
hakkan aastaga kirjanikuks,”
öelnud ta Abrukal emale. Nii
ilmusidki peagi ajalehtedes ja
ajakirjades muhedad Abruka
lood, kuid autoril kripeldas sü-

Üks valla tänukirja saajaid oli
Viimsi Koolile ajalooõpetajana
kogu oma elu pühendanud Tiiu
Harvo, kes selles ametis alustas
1963. aastal.

Jüri Tuulik jagas autogramme.

damel romaan, mis peagi valmis
pealkirjaga “Meretagune asi”.
Seejärel tulid kuulemängud, millest kujunes Jüri Tuuliku lemmikžanr, sest talle
meeldib, “et kuulaja saab kaasa mõtelda”. Kuus aastat pole
ta kuuldemängu kirjutanud,
kuid nüüd on peas üks algus.
Vend Üloga on neil teemad
erinevad ja seetõttu ei tunta

end konkurentidena. 1986.
aastal said mõlemast ENSV
teenelised kirjanikud.
Aastast 1968 vabakutselise
kirjanikuna leiba teeninud Jüri
Tuulik peab oma töö eeliseks
vabadust ja võimalust ise oma
aega seada. “Aga kirjanikul
peavad olema väga head silmad ja kõrvad, sest kõike, mida
näed ja kuuled, tuleb meeles pidada,” ütles Jüri Tuulik.
Saalitäis kuulajaid sai jutuajamise järel osta Jüri Tuuliku
raamatuid ning seejärel vaadata
Haapsalu harrastusteatri muhedat lavalugu laulude ja pillimänguga, mis oli kokku pandud Jüri
Tuuliku esimese romaani “Meretagune asi” järgi. Muuseumis
oli sel õhtul avatud ka kohvik,
kus pakuti hõrgutavaid kooke.
Muuseumiööl käis Rannarahva Muuseumis ja Viimsi vabaõhumuuseumis kokku
umbes 350 külastajat.

Annika Poldre

l Jolanthe Kudeviita, Viim-

Maitsvat mulgi putru pakkusid
Pauline Cateringi kokad.

si Kooli inglise keele õpetaja,
kelle käe all on keskkooli lõpetanud kolm lendu ja kelle
õpilased on edukalt osalenud
konkursside ja olümpiaadidel,
pälvis tänukirja elutöö eest.
l Laura Kaare, Viimsi Kooli
inglise keele õpetaja, kes on on
Viimsi Koolis töötanud alates
1970. aastast, suure osa oma
teadliku “elu”. Tema käe all
on keskkooli lõpetanud kolm
lendu. Paljud tema õpilased
on saavutanud inglise keele
olümpiaadidel suurepäraseid
tulemusi. Õpetaja Kaare sai tänukirja elutöö eest.

ajalooõpetaja, kes on Viimsi
Koolis töötanud alates 1963.
aastast ja pühendanud Viimsi
Koolile kogu oma elu. Tema
käe all on keskkooli lõpetanud kolm lendu, neist viimane
möödunud aastal. Sai samuti
tänukirja elutöö eest ajalooõpetajana.
Neli külavanemat said vallalt külavanemamärgid. Need
olid Metsakasti külavanem
Toivo Urva, Miiduranna külavanem Sirkka-Liisa Parika, Prangli saare saarevanem
Valter Puuström ja Randvere
külavanem Priit Robas. Saarevanem aga ei saanud ebasoodsate tuulte tõttu kohale
tulla.
Et valla sünnipäev langes
seekord kokku üleriigilise
muuseumiööga, siis läks pidulik üritus üle muuseumikülastuseks, kus giidina juhtis
külastajaid muuseumi kuraator
Külvi Kuusk.

Annika Poldre

Lillekasvatajate kokkutulek
Möödunud laupäeval oli
Viimsi Huvikeskuses Pirita
Lillekasvatuse Näidissovhoosi endiste töötajate
kokkutulek.
Üle 20 aasta on möödas sovhoosi lagunemisest. Kokkutulekuni jõuti alles nüüd esmakordselt.
“Kokkutulemisest
on
ammu juttu olnud,” rääkis üks
korraldajaid Vilve Reisenbuk.
“Ikka räägitakse Viimsist ja
Kirovist, aga ei midagi lillekasvatusest. Kui pensionäride jõulupeol näidati dokfilmi
Viimsist, siis otsustasime Eino
Pedanikuga, et teeme selle
kokkutuleku ära.”
Sovhoosi kunagine ametiühingu esimees Eino Pedanik,
kokkutuleku korraldaja, ütles,
et loodeti 30–40 inimest, aga
tuli üle 70.
Ka Rannarahva Muuseumi esindaja Alar Mik kutsus
inimesi üles täitma näidissov-

hoosi osas olevat tühimikku
Viimsi ajaloost. “Saame oma
mälestuste, kirjutiste, fotode
ja esemetega seda osa Viimsi
ajaloost täita,” arvas Pedanik.
Kokkutulekul meenutati
sovhoosi kauneid aegu, kui
valmisid Lillepaviljon ja näidisaed ning kui korraldati rahvusvahelisi lillepidusid.

“Oluline, et tutvustasime
muuseumit, et rahvas sai kokku oma kontoris, mille ehitamiseks tegime hoogtööpäevi,”
rääkis Pedanik. “Haabneeme
kohvik tegi meile väga kena
laua – täname neid selle eest,”
lisas Reisenbuk. “Sügisel hakkame mälestustega pihta.”

Endise lillekasvatussovhoosi pere tuli üle pika aja kokku oma
kunagisse majja. Foto Arvi Kriis
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU ÕIGUSAKTID
11.05.2010 ISTUNGI OTSUSED
nr 19 Munitsipaallasteaiale sobivate kinnistute üürimiseks tehtud pakkumiste heakskiitmine
nr 20 Osalemine EL struktuurivahendite
elukeskkonna arendamise rakenduskava
prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja
tasakaalustatud areng” meetme “Linnaliste
piirkondade areng” välisprojektis “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine”
nr 21 Metsakasti külas asuva Metsakasti tee
peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 22 Prangli saarel asuvate teede peremehetuteks ehitisteks tunnistamine
nr 23 Muuga külas asuva Mustasauna tee peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 24 OÜ Rentar Grupp kinnistute omandamine
nr 25 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Pärnamäe
küla, maaüksused Järsaku ja Vainu
nr 26 Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine

AMETLIKUD TEADAANDED
11. mai 2010 nr 25
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Pärnamäe küla,
maaüksused Järsaku ja Vainu
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1, “Viimsi valla
ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et
detailplaneering on kooskõlastatud Harju Maaparandusbürooga, Põhja-Eesti Päästekeskusega,
Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna Tervisekaitsetalitusega (praeguse nimega Terviseamet),
Harjumaa Keskkonnateenistusega ja Maa-ametiga ning on koostatud koostöös olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega,
samuti arvestades asjaolu, et Harju Maavalitsus
ei pidanud vajalikuks täiendavaid kooskõlastusi
detailplaneeringule määrata, ning Vallavolikogu
maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viimsi
Vallavolikogu
o t s u s ta b :
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi vallas Pärnamäe külas maaüksuste
Järsaku ja Vainu detailplaneering (Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ töö nr 29-07), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast
ärimaaks ja perspektiivsest väikeelamute maast
hajaasustusviisil kaitsehaljastuse maaks ning
ehitusõiguse määramiseks ärihoonete püstitamiseks suurima lubatud ehitusaluse pindalaga kuni

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
07.06.2010–04.07.2010 tööpäevadel k 8.30–17 (esmaspäeviti k 18-ni ja reedeti k 16-ni, välja arvatud 22.06, kui vallamaja on avatud k 14-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul
Pärnamäe külas asuvate maaüksuste Järsaku ja Vainu detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Pärnamäe tee ääres ning piirneb Pärnamäe tee 190
kinnistuga ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga.
Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast ärimaaks ja perspektiivsest väikeelamute maast hajaasustusviisil kaitsehaljastuse maaks ning ehitusõiguse määramiseks ärihoonete püstitamiseks suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga kuni 739 m² ja kõrgusega 10,5 meetrit.
Lisaks on detailplaneering tutvumiseks välja pandud valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
07.06.2010–20.06.2010 tööpäevadel kella 8.30–17.00 (esmaspäeviti 18ni ja reedeti kella 16ni) on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas asuva Ehala tee 3 detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Ehala tee ja Haugi tee vahel ning piirneb Tammneeme tee 14, Silla, Ehala tee 5 ja Kalda VI kinnistutega.
Planeeringuga tehakse ettepanek maa-alale tenniseväljaku ja polüfunktsionaalse spordi- ning
mänguväljaku ja mänguatraktsioonide ning abihoone ja parkla rajamiseks. Abihoone suurim lubatud ehitusaluse pindala on 200 m² ja kõrgus 5 meetrit.
Lisaks on detailplaneering tutvumiseks välja pandud valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

Harju
Maavalitsus
teatab:
Harju maavanem algatas oma 27.04.2010 korraldusega nr 665-k Harju
maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “Harjumaa
kergliiklusteed“ ja antud
planeeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku
planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku
sidumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringualaks on kogu Harju
maakond, välja arvatud
Tallinna linn. Planeeringu kehtestajaks on Harju
maavanem.

739 m² ja kõrgusega 10,5 meetrit.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
11. mai 2010 nr 26
Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 17, § 461
ja “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1
punktist 17 ning arvestades Rein Madissoon’i
30.04.2010. a esitatud avaldust tagasiastumise
kohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Vabastada Rein Madissoon abivallavanema
ametikohalt ja valitsuse liikme kohustest alates
12.05.2010. a.
2. Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks
punktides 1 nimetatud isikule ning avaldada otsus
Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLA VALINISKOMISJONI OTSUS
12. mai 2010 nr 23
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste taastumine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 201 lõigete 1 ja 2, Viimsi
Vallavolikogu 11.05.2010 otsuse nr 26 “Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine” ja Rein Madissooni 11.05.2010 avalduse (reg. nr 9-2.2/1520)
alusel:
1. Taastada Rein Madissooni Viimsi Vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel alates 12.05.2010.
2. Rein Madissooni volikogu liikme volituste
taastumisel lõpevad asendusliikme Ingrid Tõniste volitused.
3. Teha otsus teatavaks Rein Madissoonile, Ingrid Tõnistele ja Viimsi Vallavolikogu esimehele
ning avaldada Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
5. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Katrin Jalast
Viimsi valla valimiskomisjoni aseesimees

Mis on hooldusravi?
Hooldusravi on õendustegevus, mida osutatakse nii statsionaarselt
(haiglas) kui ka ambulatoorselt (koduõendus,
vähihaigete kodune
toetusravi).
Õendushooldusravi on teenus,
mida pakuvad erinevad tervishoiuteenuse osutajad patsiendile
parima võimaliku elukvaliteedi/
toimetuleku saavutamiseks või
säilitamiseks.
Hooldusravi
näidustuse
hindab ja hooldusravile suunab
patsiendi eriarst pärast aktiivravi statsionaaris või perearst
kodust või hooldusasutusest
saatekirjaga.
Hooldusravile
suunatakse eelnevalt uuritud
stabiilses seisundis haiged, kes
ei vaja aktiivravi, küll aga ööpäevaringset õendushooldust
tervise ja toimetulekuprobleemide lahendamiseks.
Haiglatingimustes osutatavas hooldusravis on omaosaluse kehtestamine olnud
päevakorras mitmeid aastaid.
Juba 2004. aastal heaks kiidetud Eesti hooldusravivõrgu
arengukavas peeti oluliseks
hooldusravi rahastamist mitmest allikast (omavalitsus,
haigekassa, inimene ise), sest
ainult haigekassa vahenditest
ei jätku kõigile ravivajajatele.
Arengukava eesmärkideks on
parandada hooldusravi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti
ning pakkuda mitmekülgsemaid, sh eriti koduse hooldusravi teenuseid.
Alates 1. jaanuarist 2010
kehtib statsionaarsele hooldusravile patsiendi omaosalus 15%
ja haigekassa osalus 85%.
Haigekassa maksab ühe
hooldusravi päeva eest raviasutusele 632,62 krooni ja 30

Statsionaarne hooldusravi on alates 1. jaanuarist tasuline.
Foto Matton

päeva ravi eest 18978,6 krooni.
Patsiendi poolt tasutav
osa ühe voodipäeva kohta on
94,90 krooni ja 30 päeva ravi
eest 2847 krooni.
Ka hooldusravis kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 25 krooni päevas ning
seda tohib võtta esimese kümne ravil oldud päeva eest ehk
maksimaalselt 250 krooni ühe
haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi
kõrval peetakse eriti oluliseks
koduse õendusabi teenuste
arendamist, see on inimesele
mugavam, ta saab edasi elada
oma kodus ning tuleb rahaliselt
nii ühiskonnale kui ka inimesele või tema omastele odavam.
2010. aastal võimaldab
omaosaluse kehtestamine statsionaarses hooldusravis rahastada kvaliteetseid hooldusraviteenuseid 13% enam võrreldes
eelmise aastaga. Muudatus
võimaldab pakkuda 14% roh-

kem ambulatoorset hooldusraviteenust.
Ambulatoorsed hooldusravi teenused, sh koduõendusteenus, on inimesele tasuta,
nende eest maksab tervishoiuteenuse osutajale haigekassa.
Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad:
õendushooldusplaani koostamine, õendusalane nõustamine,
patsiendi põetamine, raviprotseduuride ja teatud laboriuuringute
tegemine. Iseseisvalt osutatavad
õendusabi tervishoiuteenused
on sotsiaalministri määrusega
määratletud.
Koduõendusteenuse saamise aluseks on arstlik otsus, nii
teenuse osutamise alustamiseks
kui ka lõpetamiseks. Koduõendust vajavad krooniliste haigustega patsiendid, kes ei tule iseseisvalt kodus toime õe oskusi
nõudvate toimingutega. Enamasti on tegemist üle 65-aastaste inimestega.

Eesti Haigekassa
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Olümpiamängud Saja Aakri Metsas

kaarikusõit, kilbiga jooks, käsikutega kaugushüpe, lendavate
taldrikutega täpsusvisked, tõkkejooks ja Christopher Robini
lemmikspordiala tõukerattasõit.
Olümpiamängude põhiosa
toimus küll 30. aprillil, aga suure töö tegid lapsed ja õpetajad
ära juba eelneva kuu jooksul.
Lapsed uurisid olümpiamängude ajalugu ning tutvusid valitud
riigi elukommete ja kuulsate
sportlastega. Iga riik valmistas
stendi selle riigi kohta, keda nad
olümpiamängudel esindasid.

Christopher Robin organiseeris olümpiamängud,
kuhu kutsuti osalema
ka kuue Viimsi lasteaia
lapsed.

Kõlab kummaliselt, mis? Kui
keegi veel kuulnud pole, siis
elavad Saja Aakri Metsas Karupoeg Puhh, Notsu, Tiiger,
Jänes, Kängu, Ruu, Öökull,
vana kurb eesel Iiah ja siis veel
suur hulk Jänese sõpru ja sugulasi.
Vanasti elas nendega koos
ka Christopher Robin, aga tema
on nüüd koolipoiss ja suurema
osa päevast on sõbrad metsas
omapäi – kes hüppab, kes jalutab, kes vaatab, et oleks ikka
midagi suhu pista. Siis aga tuleb Christopher Robin koolist
ja elu läheb huvitavaks.
Viimati üllatas Christopher
sõpru sellega, et organiseeris
olümpiamängud. Tema oli koolis õppinud olümpiamängude
ajalugu ja see oli nii huvitav, et
tasus kohe järeletegemist.
Selleks, et mängud ikka
uhkemad paistaksid, kutsuti
osalema ka kuue Viimsi lasteaia lapsed. Nemad pidid esinema erinevate riikidena, sest
olümpiamängud on ju rahvusvaheline üritus.

Auhinnad ja medalid

Lasteaia olümpiamänge toetas Eesti Olümpiaakadeemia. Foto Jana Rebane

16 delegatsiooni

Kokku kogunes 30. aprillil
Karulaugu kooli lipuväljakule
kuusteist erineva riigi delegatsiooni. See värvikirev lipumeri
oli ikka tõesti vägev vaatepilt.
Masti tõmmati ka olümpialipp
ning süüdati päris olümpiatuli.
Kõigepealt süüdati tuli loomulikult Kreekas. Jumalanna
Hera isiklikult lubas Olümpias

süüdatud tule Saja Aakri Metsa kaasa võtta.
Võistluspaigale saabunud
sportlased said sissejuhatuseks
heita pilgu aega 2786 aastat
tagasi. Antiikolümpiamängude
tseremooniat ja võistlusalasid
demonstreerisid Kreeka riigi
sportlased ehk siis Piilupesa
Lasteaia esimese rühma lapsed.

8.-13. august 2010
Venevere lastelaager
ehk

Venevere Võlumaailm
Vanusele 9-12

Kuue päeva jooksul avastame looduse võlusid, mängime ja spordime. Toimuvad töötoad, võlumistunnid,
võludiskod, saunaõhtu ning palju-palju muudki!
Registreerimine:
viimsinoortekeskus@gmail.com, 55 615 413
Osavõtutasu:
1800.www.veneverepuhkekyla.ee
www.huvikeskus.ee

Laagrit korraldab
Viimsi Noortekeskus

Võistlusalad

Kui pidulik avatseremoonia oli
reglemendikohaselt läbi viidud,
asuti sportliku osa juurde. Nendel olümpiamängudel ei mõõdetud kiirust ega kaugust. Mõõdeti
hoopis eneseületamist, pingutamist, kaaslastega arvestamist ja
sportlikku käitumist. Võistlusalad olid sellele vaatamata täiesti olemas, nendeks olid antiikne

Lõputseremoonial loositi parimate stendivalmistajate vahel
välja ahvatlevalt läikiv punane
jalgpall. Veel teinegi pall läks
loosi viktoriini võitnud riikide vahel. Need olid auhinnad
Christopher Robini poolt. Lisaks oli tal kätte anda ka kaks
spetsiaalselt disainitud T-särki
kõige sportlaslikumalt käitunud lastele. Nendeks lasteks
osutusid Mark Soomest ja Karl
Eesti võistkonnast.
Auhindu sai üle anda ka
Karupoeg Puhh. Tema jagas
väsinud sportlastele kosutuseks
mett. Ehkki ega ta väga just poleks raatsinud, aga Cristopher
Robin lubas Puhhile ka ühe poti

mett ja siis jagas Puhh meepotte juba üpris rõõmsal moel.
Saja Aakri Metsa olümpiamängud olid sellised vahvad
mängud, kus kõik sportlased
said medali. Medalid olid puust,
sest metsas metalli ju pole, vähemalt ühes õiges, puhtas metsas mitte. Medaleid kaunistasid
laste poolt joonistatud pildid.
Vahvat üritust piilusid koolimaja akendest koolilapsed
ja õpetajad, külla olid tulnud
Tallinna Ülikooli täiendõppijad, lapsevanemad ja kõrgemalt poolt oli kohal Päike isiklikult. Õhust oli tunda, et ka
Kreeka jumalad olid meiega.
Et olümpiapäev lastele meeleolukaks muuta, aitasid kaasa
Jana (Kreeka sõdurite ema),
Liis (kuninganna Alkmene ja
Tiiger), Triin (jumalanna Hera
ja Iiah), Rain (Herakles ja Kängu), Kaisa (Jänes), Piia ja Madis
(Jänese sugulane ja sõber), Eliisa (Notsu), Joonas, Kaur, Fred
ja Marek (Christopher Robini
koolivennad), Ly (Öökull) ning
Kristi (Karupoeg Puhh). Aitäh
veelkord kõigile, kes abistasid
ettevalmistustööde ajal! Aitäh
teile Merle, Leelo, Tiina, Ain,
Peep, Kalev, Lauri ja Sirje!

Reet Varik

(Christopher Robin)
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Noor kontrabassist
Regina Udod
Regina on 18-aastane
Viimsist pärit tütarlaps,
kes pärsat 11. klassi lõppu otsustas Viimsi Kooli
vahetada Georg Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli vastu.
Kooli vahetuse tingis neiu armastus muusika vastu ning kindel soov seda süvendatult õppida ja saada professionaalseks
kontrabassimängijaks. Regina
on enesekindel, korrektne ja
töökas – tal on olemas iseloomujooned, mida on vaja ühel
muusikul läbilöömiseks.
Miks sulle meeldib kontrabass?
Sellel pillil on väga ainulaadne kõla (mahe, pehme, sügav) ning kontrabass on ka väga
ilus pill. Iseenesest on kontrabass minust suurem, üldpikkus
on ligi 2 meetrit. Pilli kandmisega ei ole mul probleeme
tekkinud, ma jaksan seda veel
õnneks seljas kanda. Tegelikult
ei ole pilli tassimine pooltki nii
hull, kui välja paistab.
Mida meenutad Viimsi Muusikakooli aegadest?
Peamine, mis meelde tuleb, on see, et pidi väga palju
klaverit harjutama. Muusikakooli aegu jäävad meenutama
ka naljakad seigad: esimesse
muusikaajaloo tundi ma ei
jõudnud, sest kooli ees oli õunapuu, mis oli õunu täis. Aeg
läks nii märkamatult, kuni
õunu korjasime puu otsas turnides, et tundi ei jõudnudki.
Esimesse klaveritundi ma ka ei
jõudnud, sest lihtsalt ei leidnud
klassi üles ja küsida ei julgenud kellegi käest. Olles läinud
basskitarritundi märkasin alles
ukse taga, et pilli pole kaasas,
helistasin õele ja 15 minuti pärast oli õel jooksutrenn tehtud
ja pill kohal.
Klaverimängu harjutasin
kodus tavaliselt õhtuti. Kuigi
aeg ei olnud hiline, otsustas
naabripoiss iga kord luuavarrega vastu põrandat taguda
– minu harjutamine käis talle
ilmselt närvidele.
Kui mul tekkis võimalus
hakata kontrabassi kõrvalt õppima, siis tekkis muusikakooli
vastu suurem huvi ja tundides
käisin väga hea meelega. Muusikakoolis tundsin ennast hästi, see oli nagu mu teine kodu
– veetsin seal nii palju aega.
Mida on muusika ja pilliõppimine sulle andnud?
Kontrabassi õppimine on
mulle kindlasti andnud teadmisi, erialast tööd, võimaluse hobi
ja töö ühendada, aega kultuur-

Regina oma armastatud pilliga.

selt sisustada, palju tutvusi ka
välismaal, võimalusi mängida
erinevates kollektiivides ning
käia välismaal esinemas. Erinevate kollektiividega olen käinud esinemas Soomes, Rootsis,
Taanis, Lätis, Austrias, Šveitsis,
Slovakkias, Sloveenias, Saksamaal, Itaalias, Ungaris, Venemaal ning Šotimaal. Lisaks
olen osa võtnud erinevate professionaalsete bassistide töötubadest Eestis ja Euroopas väga
mainekate juhendajate käe all.
Hiljuti, aprilli alguses sain osa
võtta ka V Eesti Vabariiklikust Noorte Keelpillimängijate
konkursist, kus sain diplomi ja
XVII Rahvusvahelise Haapsalu
Keelpillifestivali eripreemia,
mis annab mulle võimaluse
mängida soolot 24. juulil Haapsalus toimuval galakontserdil
festivali orkestri ja dirigent
Mikk Murdveega.
Näed sa ennast tulevikus
muusikuna?
Pärast kooli lõpetamist tuleb mul läbida veel üks etapp,
minna edasi õppima – kas
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse või välismaale konservatooriumisse, pole veel
otsustanud. See oleneb palju
rahalistest võimalustest. Kindel on, et tahan olla professionaalne kontrabassist mõnes
väga hea tasemega orkestris.
Kas muusika leidis sinu või
sina leidsid muusika?
Muusika leidis minu. Enne
muusikakooli minemist küsis
ema, mis pilli ma sooviksin
mängida. Samal ajal mängis
televiisoris sümfooniaorkester.
Ma näitasin näpuga kontrabassirühma peale ja ütlesin: “Seda
suurt viiulit”. Hiljem mõtlesin
ümber balalaika peale, siis
tahtsin flööti mängida, hiljem
viiulit ja lõpuks pani ema mind
siiski klaveri erialale kirja.
Millega peale muusika tegeled?
Kuna ma olen praegu õpila-

Rahvusvahelistest projektidest

regina UDODI
loominguline cv
Muusikaõpingud:
1998–2006 Viimsi Muusikakool (klaver ja kontrabass)
2009 – … Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool
(klassikaline kontrabass)
Kuuluvus kollektiividesse:
Praegu:
l Rahvusooper Estonia Sümfooniaorkester (2009/2010
hooaeg)
l Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester
l Otsa kooli orkestrid
l Harjumaa Keelpilliorkester
Varem:
l EMTA (Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia) sümfooniaorkester ja kammerorkester
l ENPO (Eesti Noorte Puhkpilliorkester – basskitarr)
l XXI sajandi orkester
l Viimsi MK orkester ja jazzbänd
l Euroopa Pop-Jazz Orkester
l Animato SA Filharmooniaorkester (Philharmonic
Orchestra of Animato Foundation)
v
l Soti Kuningliku Muusikaakadeemia sümfooniaorkester (Royal Scottish
Academy of Music and
Drama Symph. Orch.)
l Balti riikide ja Põhjamaade
Noorte Sümfooniaorkester
l TMKK (Tallinna Muusikakeskkooli) Sümfooniaorkester

ne, siis kooli kõrvalt jääb mul
väga vähe aega üle. Mulle väga
meeldib reisida ning ka korvpalli mängida. Eraldi trennis
ma küll ei käi, kuid kui väljas
on soe, siis teen hea meelega
sporti.
Mis sa arvad, mida annab
sulle tulevikuks noorena saadud kogemustepagas?
Oskused ja teadmised on
tänasel päeval kõige tähtsamad
– ilma nendeta ei löö elus läbi.
Kui soovid olla tulevikus edukas, pead midagi hästi oskama,
pead olema hinnatud. Tühipaljas diplom ei loe midagi, loeb
inimene. Ennast peab usaldama ning praegu ongi see aeg,
kus ongi vaja pingutada.

Liis Kuusk
Viimsi Noortevolikogu

Regina kvintetikaaslastega.

Käesoleva aasta algul
ühel Viimsi Vallavalitsuse
noorsoo- ja spordikomisjoni koosolekul tõstatati
teema, miks saata Viimsi
noori osalema välismaal
toimuvatele rahvusvahelistele projektidele.
Teema kerkis esile Viimsi Noortevolikogu järjekordse taotluse
peale, kus taotleti kaasfinantseeringut kuuele Viimsi noorele,
osalemaks Portugalis rahvusvahelisel noorsoovahetusel Across
the European Bridge. Komisjoni
liikmed leidsid, et noored võiksid pigem ajada enda asja koduvallas ning välismaal käimine
on liig mis liig.
Siinkohal ei teagi, kas nutta
või naerda. Viimsi Noortevolikogu liikmed on osalenud aastate jooksul mitmes rahvusvahelises projektis ning kindlasti
soovime jätkata noorte saatmist
välismaale. Põhjusi selleks on
mitmeid, siinkohal tooksime
välja meie silmis olulisimad.
Kõige olulisem punkt, miks
soovime noori kaasata rahvusvahelisse tegevusse, on ilmselge
– teadmiste ja kogemuste vahetamine. Tänu kõikvõimalikele
rahvusvahelistele projektidele,
olgu nendeks rahvusvahelised

noorsoovahetused, koolitused
või seminarid, on noortel ja
noorteorganisatsioonide liikmetel ääretult lihtne vahetada oma
teadmisi ja kogemusi noortega
üle kogu Euroopa.
Peame teadmiste ning kogemuste vahetamist ääretult oluliseks nii iga noore arengu kui ka
noorteorganisatsioonide arengu
perspektiivis. Tänu kõikidele
noortele, kes on varasemalt osalenud rahvusvahelistes projektides, on näha, kuidas muudavad
mainitud projektid noori avatumaks, teadlikumaks ja tolerantsemaks. Lisaks sellele tulevad
noored tagasi koju särasilmsete
ja energiast pakatavatena, tulvil
uusi ideid ja mõtteid.
Just ideed ja mõtted on
teine põhjus, miks leiame, et
rahvsuvahelised projektid on
kasulikud. Enamus meie kohalikest või rahvusvahelistest
projektiideedest on tulnud just
eelkõige välismaa projektides
osalemiselt. Soovime rakendada Eestis ideid, mis on leidnud mujal positiivset vastukaja
ning suurendanud noorte osalust ühiskonnas.
Samuti soovime välja töötada ühisprojekte välispartneritega, et mõjutada tuleviku Euroopa kujundamist ning arendada

rahvusvahelist noorsootööd.
Leiame, et tänapäeval on suhteliselt otstarbetu ajada vaikselt
oma asja kodukülas, kuna selle
tulemused laiemas perspektiivis on tagasihoidlikud. See-eest
üheskoos teiste noorte ja noorteorganisatsioonidega üle kogu
Euroopa on tulemuste saavutamine ning noorte hääle kuulda
võtmine märksa tõenäolisem.
Kolmandaks on rahvusvahelistes projektides osalemine
meie liikmete premeerimine
tehtud töö eest. Teeme tööd vabatahtlikult ning rahvusvahelistes projektides osalemine on
n.-ö boonuseks ning motiveerimiseks. Siinkohal võiks tuua
mitmeid näiteid, kus noored on
kaotanud motivatsiooni ja tahte osaleda vabatahtlikus töös,
kuid peale mõnda välismaist
projekti on naasnud meie ridadesse uue energia ja tahtega!
Mõistame, et meie osalemine rahvusvahelistes projektides pole ehk sama nähtav kui
kuldmedal mõne sportlase rinnas. See-eest osaledes rahvusvahelistes projektides arendame me oma tulevikku – Viimsi
noori ning nende kaudu meie
koduvalda.

Triin Rebane

Viimsi Noortevolikogu

Kandideeri koolitusele
28.–29. juunil toimub
Viimsi Koolis rahvusvaheline YEU Academy koolitus kohalikele noortele,
noorteühenduste esindajatele ja noorsootöötajatele, kes tahavad tundma
õppida uusi lahendusi,
mida pakuvad kaasaegsed meedia- ja veebivahendid ning mida saab
kasutada noorte aktiivse
ühiskondlikus elus osalemise ergutamiseks ja
kultuuridevaheliseks
õppimiseks. Koolitusele
on oodatud osalema 20
noort!

Koolitusel saab:

l teadmisi selle kohta, kuidas

suurendada noorte osalust;

l teadmisi selle kohta, kuidas

efektiivselt kasutada kaasaegseid meedia- ja veebivahendeid noorte kaasamiseks;
l teadmisi selle kohta, kuidas
kaasata väheaktiivseid noori;
l rahvusvahelisi kogemusi
noorte kaasamisega seonduvate probleemide lahendamisel;
l töötada koos rahvusvaheliste
koolitajatega;
l luua rahvusvahelisi kontakte
teiste noortega tegelevate inimestega Poolas, Türgis, Küprosel ja Portugalis;
l osaleda Eesti noorte reaalsust tutvustava dokumentaalfilmi filmimisel.

Kandideerima ootame kõiki noori ja noortega tegelevaid
inimesi, kes:
l on vanuses 18–26 aastat;
l valdab inglise keelt (koolituse töökeel on inglise keel);
l saab osaleda 28.–29. juunil

toimuval koolitusel täismahus.
Lisainfo ja kandideerimine: http://yeuacademy.weebly.
com/index.html. Kandideerimise tähtaeg: 31. mai 2010.

Karin Pool

Viimsi Noortevolikogu
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21. mai – 13. juuni
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
“Punaarmee monumendid
Lääne-Virumaal“, näituse
koostaja Heiki Koov
Avatud K–L k 11–18,
giid tel 621 7410, 51 02 822
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Endel Saarepuu puuskulptuurid ja pliiatsijoonistused“ avatud 5. juunini
Fotonäitus “Rannarahva pildialbum enne 1940”
Püsiekspositsioon “Muinasajas
piki rannajoont”
Püsiekspositsioon “Rannarahva
elu-olu”
Muuseum avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu. Tõsilood ja
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseum ja näitused avatud
K–P k 12–17
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees
Viimsi Vallamajas
Kristiina Kaasiku maalide näitus
Näitus on avatud E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuse saalis
Kuni 3. juuni
Fotonäitus “…üks väike laul
oli rannas maas…”
Autor Laidi Koppel
Randvere Päevakeskuses
Kuni 31. mai
Raamatunäitus “Lugemist
aiasõpradele”
Lastele: Läki õue!
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. mai
Raamatunäitus “Aed ja lilled”
Prangli Raamatukogus
Kuni 8. juunini
Silvi Lepparu maalide ja monotüüpiate näitus
Kuni 30. septembrini
Kirik avatud teeliste kirikuna
T ja N k 10–18 ja P k 10–13
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti k 10–14
Viimsi Vabaõhumuuseumis
21. mai k 17
Noored köögis

Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
21. mai k 21
Ansambel Parvepoisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
22. mai k 10
Viimsi JazzPopFest
Viimsi I pop- ja jazzmuusikafestival kooridele ja vokaalansamblitele
18 koori ja vokaalansamblit
üle Eesti, kokku ligi 400 lauljat
k 19 festivali lõppkontsert
Uno Loop 80, Otsa kooli
bigband Siim Aimla juhatusel
Lõppkontserdi pääse 75/50 krooni
Viimsi Koolis
22. mai k 10–15
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis
22. mai k 10–15
Rannarahva Täika: kevadlaat –
aed ja kodu
Müügisoovide registreerimine
ehakai@rannarahvamuuseum.
ee või tel 606 6941, 51 00 281
Rannarahva Muuseumi
sisehoovis
22. mai k 11.30
Lapitehnika koolitus – õpime
tegema lapivesti
Koolitus on kõigile tasuta
Prangli Rahvamajas
22. mai k 17
Kooride kevadkontsert
Esinevad: Segakoor Viimsi
(juh. Vaike Sarn), Sindi segakoor (juh. Kristel Reinsalu),
Ukraina Seltsi koor (juh. Ene Uibo)
Tallinna Matkamajas
23. mai k 11
Nelipüha jumalateenistus
armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. mai k 11
Nelipüha jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
23. mai k 11.45
Kevadtalgud – Rohuneeme
Puhkeala koristamine
Korraldab: MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus, MTÜ Jooksuja Suusaklubi Joosuu
Kogunemine Rohuneeme kabeli
juures
23. mai k 14.30
1. nelipüha jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

24. mai k 18
Seminar “Loomulik Eesti pH-toit”
Eelregistreerimine ja info
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8)
24.–28. mai
Muuseumipäevad lastele
“Tööd Kingu rannatalus“
Eelkooliealistele lastele ning
1.–4. klassi õpilastele
Tutvumine näitusega
“Lüpsikuga ummikusse“,
meremehesõlmede õpituba,
kala suitsetamine, koduleiva
küpsetamine
Võimalus pidada piknikku
Ainult eelregistreerimisega:
ehakai@rannarahvamuuseum.
ee või tel 606 6941, 51 00 281
Viimsi Vabaõhumuuseumis
24.–28. mail
Kreeka toitude ja muusika nädal
Lisainfo: www.hotellathena.ee
Hotellis Athena
24.–31. mai
Käsitöönäitus “Talvised käsitööd“
Prangli Rahvamajas
25. mai k 15.30–20
Kitarriõpingud
Osavõtutasu 100 krooni
Registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
25. mai k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Registreerimine
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
26. mai k 19
Koguduse kool “Vana testament“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. mai k 13
Viimsi päevakeskuste hooaja
lõpetamine
Käsitöö näitus avatud
26.–27.05 k 11–16
Viimsi Päevakeskuses
27. mai k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
27. mai k 18
Näomodelleerimise õpituba
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
28. mai k 17
Viimsi ja Randvere Noortekeskuste vaheline jalgpalliturniir
Viimsi Mõisaplatsi välisväljakul
(koht võib muutuda)

24. mai k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

28. mai k 20
Kreeka õhtu – koos söögi-joogi
ja tantsuga
Muusikalisi vürtse pakub
Roberta Plant & Roadrunner
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: www.hotellathena.ee
Hotellis Athena

24. mai k 15.05
Kohtumine kirjanik Helga Nõuga
Viimsi Kooli raamatukogus

28. mai kell 21
Esineb Sulo
Jussi Õlletoas

29. mai k 10–15
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis
29. mai k 12
Meditatiivne maalimine
Eelregistreerimine ja info
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
29. mai k 18
Bändide Exit ja Crux kontsert
Viimsi Koolis
30. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. mai k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
k 18 Peregrupp
Arutelu juhivad Margus ja
Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
30. mai k 13–17
Viimsi laste ja noorte
Suur Päev 2010
Aktiivne isetegemisvõimalus
erinevates töötubades
Esinevad Viimsi tantsu- ja
laululapsed
Viimsi Huvikeskuse õuel
(Nelgi tee 1)
30. mai k 14.30
Kolmainupüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
31. mai k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
31. mai k 18
Rõivaste reinkarneerimise
õpituba “Sürrealistlik suvekleit”
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
1. juuni k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
1. juuni k 18
Saiaküpsetamise õpituba e
pärmitaigna saladused
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
1.–30. juuni
Oma silm on kuningas
(lugemist huvitavatest vaatamisväärsustest)
Lastele: Mõnusat suvelugemist
Viimsi Raamatukogus
1.–30. juuni
Raamatunäitus “Sport ja tervis”
Prangli Raamatukogus
2. juuni k 12
Hooaja lõpetamine

Randvere Päevakeskuses
(Kibuvitsa tee 1)
2. juuni k 18
Rõivaste reinkarneerimise
õpituba “Sürr suvekleit”
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

7. juuni k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

2. ja 3. juuni k 14–20
Noortekeskus kolib õue:
erinevad mängud ja tegevused
Randvere Noortekeskuse esisel
platsil

7.–11. juuni k 10–17
Noortekeskuse linnalaagrid
Osavõtumaks 500 krooni
Registreerimine ja info:
viimsinoortekeskus@gmail.com
Noortele vanuses 7–9 aastat
Viimsi Noortekeskuses
Noortele vanuses 10–12 aastat
Randvere Noortekeskuses

3. juuni k 18
Õpituba “Alateadvuse abiga
õnnelikuks”
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

7.–11. juuni k 9–17
OMAtsirkuse linnalaager
Lastele vanuses 10–14 aastat
Info: www.omatsirkus.ee,
tel 51 52 159 Heidi Kann,
laager@omatsirkus.ee
Viimsi Koolis, akrobaatikasaalis

3. juuni k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7.–30. juuni k 9–13
Viimsi Õpilasmaleva I vahetus
(23.–27. juuni tööd ei toimu)
Info: tel 606 6853 Anne Talvari
Viimsi poolsaarel

4. juuni
Kooli lõpuaktused
K 9 II–III klass
Karulaugu Õppehoones
K 10 I ja IV klass
K 11 V, VI ja VII klass
K 12 VIII, X ja XI klass
Viimsi Koolis
4. juuni
Näituse “Saagu valgus” avamine
Pranglisaarte Muuseumis
4. juuni k 18
Reede õhtu ratastel
Kogunemine Randvere
Noortekeskuses
5. juuni k 17
Etendus “Türgioad”
teatri Oma lava esituses
Piletid 50 krooni, müügil
kohapeal
Prangli Rahvamajas
5. juuni k 20
Seelikukütid…
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas
6. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
6. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
6. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
Randvere kirikus
7. juuni k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
7. juuni
Mudilaskooride festival
Viimsi Koolis

9. juuni k 19–20.30
Aerobike.ee manatee temposõidu võistlused
Korraldaja: MTÜ Aerobike
Cycling Agency
Marsruudil: Randvere tee –
Lubja tee – Leppneeme tee
9. juuni – 10. juuli
Tauno Kangro isikunäitus
Rannarahva Muuseumis
10. juuni k 18
Mahekosmeetika valmistamise
õpituba algajatele
Eelregistreerimine ja info:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
10. juuni k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. juuni k 11–15
Viimsi Kunstikool on avatud
tutvumiseks kõikidele
huvilistele
Võimalus joonistada, maalida,
voolida
www.viimsiart.edu.ee
Viimsi Kunstikoolis
(Madise tee 2)
13. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
13. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
13. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
Randvere kirikus
Info

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Võimlemisklubi Piruett tähtsündmus
Laupäeval, 29. mail
tähistab võimlemisklubi
Piruett 20. sünnipäeva.
“Meil pole staaride klubi,” ütleb
Pirueti rajaja, hing ja eestvedaja Mall Kalve, kes on 20 aasta
jooksul viinud Pirueti maailmaklubide meistriks. Sellise
tiitliga pärjati Pirueti eliitrühm
möödnud aastal Austrias.
Eliitrühma täiskoosseisus
on 24 rühmvõimlemise tipptegijat, kelle ees nooremad
Pirueti piigad tunnevad aukartust. Paljude piruetlaste stiimuliks on tõusta eliitrühma, saada
tipptegijaks, reisida, esineda ja
olla tunnustatud.
Eliitrühma kuulub ka Viimsi neiu Jaanika Lember. Kokku osaleb Pirueti rühmades 15
Viimsi last. Kalve sõnul on Tallinna ümbruse valdadest Viimsi
Piruetis osalejate poolest esikohal.
Piruetil on rühmi palju:
A- ja B-grupi valikrühmad, filiaalid Mustamäel, Lasnamäel,
Haaberstis, Pääskülas ja Maardus ning isegi Tapal. Kokku
käib neis rühmades 650 last vanuses 4–19 aastat. Lisaks sadakond naist daamide võimlemisrühmas ja joogas, kuid eelkõige
on Piruett laste klubi. “Põhieesmärk on saavutada lastele,
eelkõige tütarlastele tervislikud
eluviisid ja hea rüht,” ütleb Pirueti peatreener Mall Kalve.

Võimalus kõikidele
lastele

Rühmadesse võetakse tema
sõnul vastu kõik lapsed ning
igaühele leitakse jõukohane
tegevus. Kõige levinum programm on tantsuline võimlemine 2 korda nädalas, lisaks kord
nädalas balletitund. Neis tundides võimekamad suunatakse
edasi võistlusspordi juurde,
valikrühmadesse, kus trenni
tehakse 4–5 korda nädalas.
Jaanika Lember, kes esineb
eliitrühmas ja klubi esindustiimis, käib trennis kuus korda nädalas. Kalve loetleb teisi
viimsilasi, kes osalevad võistlusrühmades: Triin Kont, Lisette Koitla, Mari Ann Valkna.
Lastel, kes tahavad liikuda
ja osalevad tavarühmas, pole
kohustust esineda, kuid nad tahavad seda ise. “Paljud perearstid soovitavad meie Piruetti, et
laps võimleks,” räägib Kalve.
Pirueti kasvandikega töötab 31 kvalifitseeritud treenerit.
Mall Kalve Eesti Võimlemisliidu juhatuse liikmena peab treenerite koolitust väga tähtsaks
ning rõõmustab, et EOK toel on
tugev koolitus tagatud. Pirueti
treenerid on paljud IV taseme
litsentsiga (tasemeid on I–V).
Tasemekoolitusi korraldab EestiVõimlemisliit. Mall Kalve ise
on V kategooria treener ja va-

Eluhoiakut mõjutavad
rühm ja treener

Pirueti eliitrühma võidukava “Valguse algus”. Fotod erakogu

henditehnika koolitaja (vahendid – s.o pall, kurikas, rõngas,
lint jm). “Me õpetame lisaks
balletile ja põhivõimlemisele
ka akrobaatikat ja vahendivõimlemist,” selgitab Kalve.
Aga Piruett pole ainult tüdrukutele. Mustamäe filiaalis
käib koos ka poiste akrobaatikarühm, kus on poisid alates
4.–5. eluaastast.
“Olen üritanud saada rohkem poisse, kuid ikka on neid
vähe,” tõdeb Kalve. Poiste trenni eesmärk on arendada osavust,
jõudu, koordinatsiooni, kiirust
ja tasakaalu. Ent ometi suhtuvad
vanemad poiste võimlemisse
võibolla mingi eelarvamusega,
oletab Kalve ja arvab, et selgitustööd tuleks rohkem teha.
Tallinnas on lastel tohutult
võimalusi vaba aja sisustamiseks. Samas on Piruetis laste
arv tõusnud või olnud stabiilne
– ikka 650 lapse ringis.
Trennid on tasulised. Hind
algab 400 kroonist, tipptegijatel on kuumaks umbes
700–800 krooni. Tallinna linn
ja suuremad vallad maksavad
laste eest pearaha.
“Elamegi tänu pearahasüsteemile,” tõdeb Kalve. Tipprühmade treenrid on väga tänulikud ka lapsevanematele,
kes võimaldavad lastel trennis
käia, tihtipeale viivad-toovad
oma lapsi ja maksavad kinni
ka esinemiskostüümid.

Maailmaklubide
meister

Piruetis saab võimelda-tantsida, kuni lapsepõlv lõpeb. Mis

rühmvõimlemine
Rühmvõimlemine pole olümpiaala, erinevalt iluvõimlemisest ja riistvõimlemisest.
Rühmvõimlemisest on kujunenud tippsport, kus osaleb võistkondi 20 riigist.
Tippsaavutus on võit maailmameistrivõistlustel, mida
on korraldatud alates 2000.
aastast.
Iluvõimlejatel on rühmkavas kuni viis inimest.
Rühmvõimlemise võistkond
koosneb 6–10 võimlejast,
kes on vanemad kui 16
aastat. Võistluskava on vahendita, pikkus 2.15–2.45.
Kava kompositsioon on otsekui jutustus, milles põimuvad ühtseks tervikuks
idee, muusika, emotsioonid ja tehnilised oskused.

edasi? Edasi on kogu eluks hea
rüht ja suurepärane enesetunne
ning vajadus liikuda. Parimatel võimlejatel on võimalus
jätkata eliitrühmas, mis möödunud aastal saavutas maailmaklubide meistri tiitli. Seda
peab Mall Kalve klubi saavutuste tipuks.
Piruett kutsuti mullu juulikuus Austriasse tiitlikandidaatide võistlusele, kus osales 80
klubi 27 riigist. Neist valis žürii
välja 14 kuldmedalisaajat, kes
esinesid galakontserdil. Seal
valis kõigi osalejate esindajatest
žürii kinnisel hääletusel üheainsa võitja, kelleks osutus Piruett!
Klubi on selle tiitli kandja neli
aastat. “See on suurim tunnustus,” ütleb peatreener Kalve.

v

v

Mall Kalve loodud kava “Tsaardas”.

2009. aastal sai Piruett Eesti parima klubi tiitli. Piruett on
olnud Eesti parim võimlemisklubi enam kui kümnel korral.
Klubi võistlus- ja esinemisrühmad on saavutanud rohkesti auhinnalisi kohti ja edu paljudel
spordi- ja kultuurisündmustel.
“Piruetil” on väga tugevad
rühmvõimlemise traditsioonid.
Osaletud on kõigil seni toimunud maailmameistrivõistlustel. 2000. aastal võitis Pirueti
esindusvõistkond hõbe-, 2001.
kuld- ja 2005. aastal pronksmedali.

Tattoofestivalid

Eliitrühmale on sündmuseks ka
1997. aastal alanud osalemine
suurtel rahvusvahelistel sõjaväeorkestrite kujundliikumise
ja muusikaüritustel nimetusega
tattoo. Kanadasse tattoofestivalile sõidab Pirueti eliitrühm
tänavu seitsmendat korda.
Pirueti esinemine rahvusvahelisel areenil sai alguse 1987.

aastal, kui Piruett esmakordselt
osales Tallinna esinduse koosseisus Kieli nädalal. Kielis esineti seitse korda, sealt kutsuti
neid osalema Hamburgi politseišõule. Seal tuli uus kutse Kanadasse Nova Scotia tattoole.
Esimene kord esineti Kanadas
suurejoonelisel 2000 osavõtjaga festivalil 1997. aastal. “Pööraselt suur etendus,” kommenteerib Kalve. See on maailma
üks suurimaid sisešõubisnessi
üritusi, kus jäähokiareenil antakse kokku 10 etendust.
Väga edukad ja meeldejäävad esinemisreisid on olnud ka
Rootsi, Norra, USA, Berliini,
Hollandi ja Malta tattoofestivalidele. Erakordne oli osavõtt
2004. aasta Šotimaa kuninglikust tattoost, kus nelja nädala
jooksul esineti 25 etendusel,
mida külastas kokku 225 000
pealtvaatajat. Esinemine Hong
Kongis Hiina uusaastapidustustel lisas rühma ajalukku veel
ühe fantastilise kogemuse.

Viis või kuus korda nädalas
trenni mõjutab kindlasti ka elurütmi ja -hoiakut. “Võit Austrias ühendas eliitrühma eriti,”
ütleb Kalve ja lisab: “Eluhoiak
sõltub rühmast ja treenerist.”
Tema sõnul kasvavad rühmad
sõpruskonnaks, eriti need, kes
käivad võistlustel ja treeninglaagrites. Neil on ka ühine seltsielu. “Nende kokkuhoidmine
ja kaasaelamine võistlustel on
fantastiline,” ütleb peatreener
ja meenutab tänavu mai alguses peetud Eesti meistrivõistlusi, kus Piruett pani välja üheksa
rühma. Seal, üksteist toetades,
tekkis eriline oma klubi tunne,
meenutab peatreener.
Mall Kalve, kes on pärjatud
tiitliga Aasta treener 2009, on
ise suurema osa esinemiskavade
autor. Eliitrühma kavad on kõik
tema looming. Fly-crossing kavaga, kus lae all liuglesid lisaks
Pirueti tüdrukutele Tiina Grossi
klubi võimlejad, rännati mööda
maailma aastail 2006–2008. Pirueti võimlemiskavades on osalenud ka tuleneelajad. Valguse
kavas, mida näeb sünnipäevagala publik, hõljub lae all 12 m
kõrgusel akrobaatide-Vaherite
pere liige Endla. “Seda kava ma
armastan,” tunnistab kava looja.
Tattoodele teeb Kalve humoorikaid kavasid. Aastas valmib tal kümmekond kava nii
võistlus- kui ka esinemisrühmadele. See on peatreeneri töö
24 tundi päevas ja seitse päeva
nädalas. See tähendab mõttetööd igal ajahetkel, muusika
kuulamist, mõttes liikumiste
läbimängimist. “Seda tööd ma
jumaldan,” ütleb õnnelik peatreener. “See on mu elustiil.”
Aastaid iluvõimlemistreenerina tegutsenud Mall Kalve
tegi 1992. aastal lõpu sellele
tööle ja jätkas vaid rühmvõimlejate treenerina.

Puhkus kodus

Nüüd, kus 20 aastat Piruetiga
on täitumas, võttis peatreener
esimest korda aja maha ja sõitis elu esimesele puhkusereisile Egiptusesse. Tuhapilve tõttu
kujunes nädalane reis kahenädalaseks tõeliseks puhkuseks.
Klubis aga käis töö tõrgeteta,
vaid aeg-ajalt tuli tegevjuhi
Catriniga mõnda küsimust telefonitsi arutada.
“Minu unistus on maikuus
Eestis olla,” tunnistab Kalve,
loetledes, kuidas tal mullu tuli
kolme kuu jooksul kuus välisreisi teha. Reisid Piruetiga on
tema sõnul väga emotsionaalsed
– esinemised on edukad, rühma
võetakse hästi vastu, elatakse
heades hotellides ja ikka kutsujate kulul. Kuid puhkus.... “Suvi
ja puhkus – ainult Eestis!”

Annika Poldre
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Viimsi jooksul rekordarv osalejaid
24. korda peetud Viimsi
jooks kutsus ka sel aastal
lippama hulganisti väikeseid ja suuri jooksusõpru.

Esimest korda selle jooksu ajaloos oli algus ja lõpp toodud
aga hoopis uude kohta – Viimsi Kooli ette. Sellega seoses
tekkis ka väike segadus, sest
vääritimõistmisest tingituna
langesid abituuriumi inglise keele lõpueksam ja jooksuvõistlus ühele ajale. Tänu
koolijuhtkonna
mõistvale
suhtumisele lahenes see kokkulangevus siiski ilma üksteist
segamata ja loodetavasti igati
tublide tulemustega kõikidele.
Jooksu läbiviija, spordiseltsi Marathon juhi Rein Raspeli
sõnul oli osavõtjate arv tänavu
rekordiline – 237. See teeb
ainult rõõmu, et ka meie oma
kodukandi üritus kogub huvilisi juurde, on ju eestimaine
spordikalender pilgeni ja kattuvalt täis igale tasemele mõeldud sportlikest ettevõtmistest.
Viimsi jooksu esimesse
starti asusid kõigepealt tillujooksu tüdrukud. Koolieelikute jooksumaa kulges ümber kooliesise haljasala ja oli
230 m pikk. Tüdrukutest tuli
võitjaks Kristiina Liiv Viimsist ajaga 0.48. Teine koht
läks Ksenia Oleinikule Tallinnast ajaga 0.49 ning kolmanda koha saavutas Viimsi

Start 9,5 kilomeetrile on just antud.

Tillude poiste start.

tüdruk Kadri Kalamäe ajaga
0.50. Tüdrukute jooksus oli
osalejaid peale Viimsi ja Tallinna veel Sakust ja mujalt
Harjumaalt, kõige kaugemalt

– Pärnust – tuli jooksma 3-aastane Hanneloore. Kõige väiksemaid tüdrukuid startis 38
ja poisse 37. Poiste tillujooksu
võitis Kert Gustav Kõuts Har-

jumaalt, teine ja kolmas koht
läks pealinna poistele – Egert
Starkopti aeg oli 0.52 ja Ronet
Kiisa jooksuaeg 0.57, mis oli
võrdne 4. kohale jäänud Harjumaa poisi Robin Paali ajaga.
Aasta-paar vanemad D-vanuseklassi tüdrukud ja poisid
pidid jooksma terve ringi ümber koolimaja ja see oli 620 m
pikk. Tüdrukutest nobedamad
olid Tallinnast: Tuuli Vooglaid
võitis ajaga 2.24, Lara Volkova aeg oloi 2.42 ja kolmanda
koha sai ajaga 2.45 Eliisabet
Pedak Sakust. Poiste ümber
kooli ringil oli kiirem Carl
Bret Parko Tallinnast ajaga
2.27. Teine ja kolmas koht jäid
Viimsisse – Paul Silm läbis
võistlusmaa ajaga 2.29 ja Teet
Simson ajaga 2.34. C-vanuseklassi tütarlastest läbisid ringi
kõige kiiremini Tallinna tüdrukud. I Elis-Helen Starkopf
(2.16), II Vladislava Oleinik
(2.20), III Valeria Radajeva (2.23). Poistest: I Dmitri
Kondratjev (Tallinn, 2.12), II
Mark Abner (Harju, 2.16) ja
III Artur Koose (Viimsi, 2.20).
B-vanuseklassi tüdrukud ja
poisid läbisid kooliringi kaks
korda. 1,24 km võistlusmaal
näitasid paremaid aegu Helina
Kurist Tallinnast (4.46,), Diana Halla Viimsist (4.47), Helena Nurmik Tallinnast (5.02),
Vladislav Guzov Tallinnast
(4.20), Aleksandr Kornev Tal-

linnast (4.27) ja Mikk Laanes
Viimsist (4.33).
A-vanuseklassi neiud ja
noormehed ning juuniorid
jooksid kooliringi läbi kolm
korda, võistlusmaa pikkuseks
1,86 km. Neidudest oli kiireim Kaili Järvela ajaga 7.58,
teine koht samuti Harjumaale Jevgenia Shpiljovale ajaga
8.47. Noormeeste esikolmikusse kuulusid kaks tallinlast
ja üks harjumaalane – Anton
Puzõrjov ületas lõpujoone esimesena, ajaga 6.21 järgnesid
Kert Kurist (6.56) ja Artjom
Teljatnik (7.38). Juunioride
read olid nii hõredad, et nende
üleslugemiseks piisas ühe käe
sõrmedest. Auhinna said Karen
Kukk ajaga 7.42, Aleksandra
Griffel (7.52), Carmen Aindla (7.56) ja Valeri Poddevalin
(6.21), kõik osalenud treenivad
Tallinnas. Viimasele võistlusmaale – 9,5 km maanteejooksule – startis korraga 53 jooksjat,
kes ka kenasti lõpetasid. Naiste
põhiklassis tuli võitjaks Kristina Dolmatova Tallinnast (aeg
36.51), teise koha saavutas Lilian Raspel (42.19) Viimsist ja
kolmas oli samuti viimsilane
Kristel Kaubi (44.37). Meestest võitis harjulane Jürgen
Einpaul (31.27), teine Erkki
Aadli Sauelt (32.17) ja kolmas
Timmo Tammemäe Raplast
(32.32). Seenioride nooremas
grupis lõpetas naistest esime-

sena Mairis Kangro Viimsist
ajaga 53.17, sama vanusegrupi
meestest jõudsid esikolmikusse
Ulf Rosen Tallinnast (33.36),
Jaanus Pedak Sakust (34.15) ja
Andres Laast Viimsist (37.20).
Vanematest seenioridest võitis
Ülle Kummer-Leman Tallinnast (42.43), teine Ljudmilla
Getman Tallinnast (42.44) ja
kolmas Liivi Praks Viimsist
(57.51). Meestest – Riho Ment
Tallinnast (36.10), Andrus Pajur Raplast (37.03) ja Maido
Kaljur Harjumaalt (37.06).
Viimsi jooksu protokolliga
saab tutvuda ka Viimsi valla
kodulehel www.viimsivald.ee.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Spordiüritustest
tulemas
22.–23. mai 10.00 Harjumaa meistrivõistlused
ja noorte meistrivõistlused LASKMISES / Männiku / Korraldaja: Harjumaa
Spordiliit
25. mai Harjumaa põhikoolidevahelised võistkondlikud karikavõistlused
KERGEJÕUSTIKU
MITMEVÕISTLUSES / Laagri / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Viimsi rulluisutajate edu EM-il
7.–8. mail toimusid Prantsusmaal rulliluuisutamise
Euroopa meistrivõistlused
kujunduisutamises ja
rühmakavades.

Vigade parandus
Eelmisesse, 7. mai lehte sattus Viimsi valla sulgpallimeistrivõistluste paremiku nimedesse paar eksitavat viga.
Peab olema:
U-11 tütarlaste üksikmängus saavutas III koha Helen Käsik. Seenioride üksikmängus meestele saavutas III koha Ago Tiiman. Vabandame!

EM oli traditsiooniliselt osavõturohke, kohal oli ligi 1050
sportlast 90 rulluisuklubist.
Esindatud oli kümme riiki:
Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Portugal, Iisrael, Holland, Belgia, Taani ja
Eesti. Eestit esindas 25 sportlast klubist Rullest.
Kokku kestis võistlus kaks
päeva ning võisteldi seitsmes
erinevas võistlusklassis. Rullest
võistles 10-liikmelise kadettide
(alla 14-aastaste) rühmakavaga
ning 16-liikmelise noorte kujunduisutamise kavaga.
Kadettide kava saavutas 13
võistkonna seas neljanda koha
ning juunioride kujunduisutamise rühmakava 10 võistkonna hulgas kuuenda koha.
Viimsi vallast võtsid võistlusest osa Annika Jõemägi,
Laura Liisa Katariina Jürgenson, Elis Taal, Kirke Marta
Süld, Aidi Hamburg, EevaLaura Lõoke, Merlyn Padama,
Kadri Kukk, Lisann Valing,
Triinu Harro, Brigitta Rand-

Rühmakava “Ämblikud”.

veer ja Anu Valkna.
Kuigi Viimsis tegeleb rulliluuisutamisega ligi 65 tüdrukut, siis EM-i kadettide kavaks
valiti välja vaid 10 parimat,
kes on treeninud 5–7 aastat.
Kadettide
rühmakava
“Ämblikud” oli
tehniliselt
väga raske, sisaldades keerulisi samme, pöördeid, piruette
ja tõsteid. Enne EM-i treeniti
kava neli korda nädalas, lisaks
toimusid kahel korral nädalas
ka koreograafiatunnid.
“Ämbliku“ kava hinded
ulatusid 10 punkti süsteemis
7,8 punktini, kaotades kolmandale kohale kokkuvõttes

napilt vaid 0,4 punktiga. Esikolmikusse tulid kõik Itaalia
võistkonnad.
Häid tulemusi on Rullesti
kadetid saavutanud varemgi: 2006. aastal tuldi Euroopa
Meistriks, 2008. aastal saavutati Saksamaal toimunud EMil
neljas koht ning 2009 Itaalias
toimunud EMil viies koht.
Ka juunioride kujunduisutamise kategoorias oli tase
seekord väga kõrge. Eelmisel
aastal maailmameistrivõistlustelt seenioride klassis 8. koha
saavutanud Rullesti tüdrukute
hinded ulatusid sel aastal koguni 8,2 punktini. Esikolmi-

kusse jõudsid Itaalia ja Iisraeli
võistkonnad.
Rullesti juunioride parim
saavutus on seni olnud 2007.
aastal EMil Portugalis kolmas
koht. Sügisel on Rullesti kujundirühmal kavas osa võtta maailmameistrivõistlustest Portugalis.
Rulluisuklubi Rullest võtab aastaringselt vastu uusi huvilisi vanuses 7–12 eluaastat.
Klubiga võib liituda ka suvel
ning eelnev uisutamisoskus
ei ole vajalik. Treeningud toimuvad Viimsi Spordihallis ja
Viimsi väikeses koolis.

Piret Rink

Eesti Rulluisuliidu juhatuse liige,
Rullest treener (IV kutsetase)

Tähelepanu
seeniorid!
Alates 1. juunist kuni
31. augustini 2010. a.
saab Viimsi SPAs ainult
ujuda (vesiaeroobikat
ei toimu) igal teisipäeval ja reedel k 12–14.
Sissepääs Viimsi Pensionäride Ühenduse liikmepileti või ujula pääsme
esitamisel 45 krooni.
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l Rannapubi ja restoran Paat Viimsis vajab oma töökasse
kollektiivi suveperioodiks (mai – september) öövalvurit.
Pakume kindlat kuupalka, tööd graafiku alusel.
l Pakun muruniitmisteenust Viimsi poolsaarel oma
muruniidukiga. Hind kokkuleppel. Tel 56 246 302.
l Otsin aednikku, kelle tööülesanneteks on murulõikamine ja väiksed aiatööd. Helistada õhtuti k 19–20.
Tel 53 482 525.

l Värvin puit- ja krohvmaju, pesen katuseid.
Tel 58 133 444, varvin.maja@hot.ee.
l Aiad. Väravad. Soodsalt! Keevisvõrkaed 1,5 m
al 300.- jm. Tel 52 49 034, info@iis.ee, www.iis.ee.
l Tänavakivide müük ja paigaldus, mulla müük,
haljastustööd, kõik pakkumised on oodatud.
E-mail harju.grupp@mail.ee, tel 56 161 783.

l Müün kvaliteetset koera- ja kassitoitu soodsa hinnaga.
Kojutoomine tasuta. Heidi 53 025 727.

l Piirdeaedade ehitus ja remont. Terrasside ehitus.
Ripplagede müük ja paigaldus. Erinevad siseviimistlustööd. Övera Puit ja Aed OÜ, tel 56 267 970.

l Otsin õmblejat, kes teeb kvaliteetset ja hoolikat tööd.
Võiks olla mõningane kogemus, peab olemas olema
overlokk-masin. Palun võtta ühendust: Helena Lass
56 609 432 või helena.lass@mail.ee.

l Müüme aastaringselt saetud, lõhutud ja sobivas
mõõdus küttepuid koos kohaletoomisega. Pakume
leppa, kaske, saart ja segapuitu. Tel 56 464 334,
e-mail puidufoorum@gmail.com.

l Kui muru kiire kasv tekitab peavalu, siis teadke, et
meie garanteerime Teile soodsaima lahenduse.
Muruniitmise hinnad alates 19 senti/m2. Lisainfo
tel 51 32 194 või kaarel.viik@mail.ee.

l Langetame Teile ohtlikud puud, puhastame territooriumeid võsast ja puidujäätmetest. Teostame raietöid.
Kontakt: tel 52 50 893 või e-mail info@vahergrupp.ee.

l Ostame vanu autoakusid. Tel 56 316 939.

l Müüa soodsalt kuuseistikuid nii metsa kui ka hekiks
pikkusega 0,3–1,3 m. Võimalusel transport.
Tel 51 21 421, 53 459 351.

l Kevadsuvine metallikoristus tasuta. Viin teilt ära igasuguse seismajäänud vanaraua – pliidid, ahjud, radiaatorid,
torud – kõik, mis on metallist. Töö kiire ja korralik! Võib
pakkuda väikseid ja suuri koguseid. Alates 200 kg metallist maksan ka raha. Hind kokkuleppel. Võib pakkuda ka
igasugust värvilist metalli ja autoakusid. Tel 51 82 499.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Must
kasvumuld on suure huumussisaldusega, turba ja
õnnikuga kompostitud ning ilma kivideta.
Hind 1400 krooni. mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine.
Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Kogemustega toateenija pakub koristusteenust.
Tel 58 060 873, Tatjana.
l Töötan välja, dokumenteerin ja rakendan Teie ettevõttes ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 standarditele
vastava juhtimissüsteemi, kindlustan sertifitseerimisauditi edukuse. Pakun kvaliteedijuhi ja töökeskkonnaspetsialisti püsiteenust. Tel 53 444 025, e-post
hain.heinla@mail.ee.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii.
Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. Innovatiivsed
köögid. Projektist paigalduseni. Tel 50 29 075.

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

l Korstnapühkimisteenus kevadiselt soodsate hindadega.
Tel 55 529 714.
l Metalli koristamine. Aleksander. Tel 56 957 713.
l OÜ Mariram osutab raamatupidamisteenust väike- ja
keskmise suurusega firmadele. Info: tel +372 52 63 631
või mariramou@hot.ee, http://mariram.onepagefree.com/.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning puude
langetamist. Tel 55 637 666.
l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad.
E-mail nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. www.nagusul.
ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

Viimsi noortekeskused kutsuvad 7–12 aastaseid lapsi

Kas rohi kasvab üle pea?

Viimsi Noortekeskuses ja Randvere Noortekeskuses

Meil on selleks lahendus!
Muruniitmise hinnad alates 19 senti/m2
Teostame ka võsaraiet, samblaeemaldust,
puude kärpimist ja teisi igapäevaseid aiatöid

7.–11. juuni 7-9-aastased ja 10-12-aastased
14.–18. juuni 7-9-aastased, 10-12-aastased
Registreerimine viimsinoortekeskus@gmail.com
Laagrite tegevused viiakse läbi peamiselt noortekeskustes, kõigis vahetustes toimuvad väljasõidud
Skyparki ning varuks on üllatusekskursioon! Lastele iga päev soe lõunasöök.
Tegevused toimuvad 10.00-17.00. Osavõtutasu 500.-

Tel: 513 2194, e-mail: kaarel.viik@mail.ee

Teostame
haljastustöid
(muruniitmine, tänavakivide paigaldus)
OÜ Aireco Grupp
Kontakt: info@aireco.ee
Tel. 5645 5705

JUDOLAAGER
5-7 aastastele poistele ja tüdrukutele
5. juuli – 9. juuli 2010
Laagripäeva pikkus 8.00 – 18.00
Laagri maksumus on 1000.Info ja registreerimine: 56 65 66 65
Lisainfo: www.pesa.ee

Viimsi Market võtab tööle:
l müüja-kassapidaja
l koristaja

l saali

järelevaataja
(soovitav töökogemus turvatöötajana)
l kalasuitsutaja
CV saata aadressile toom.kauplused@mail.ee või
Randvere tee 9, Haabneeme, 74001 Viimsi vald.
Kontakttelefon 605 1393.

l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste remont
l Matkabusside remont

Sõidukite Iseteeninduse OÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525, E-L 9-18 ja P10-16
Garaazis näeme!

ÄRA ANDA
TÄITEMULD!

Äraviimine ja pealelaadimine soovija
kuludega!
Asukoht: Viimsi
KONTAKT: Kallasnurme OÜ
tel: 501 3356, 641 8698

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus.
Veemõõdusõlmede ehitus ja rekonstrueerimine.
Piperec OÜ
Info: 56 552 25 või piperec@piperec.ee
www.piperec.ee

HEKKIDE ISTUTAMINE
On hekkide istutamise aeg
Teeme haljastustöid, muru,
istutame lilli jne
Langetame ohtlikke puid
tõstukiga ja ilma.
Saadaval kodumaised
istikud – spetsialiseerunud,
hekitaimedele
OÜ Lapsemeelene
tel 5558 0158
e-mail hekidhaljastus@
hekidhaljastus.ee

21. mai 2010

15

16

21. mai 2010

Haljastus:
• teede, haljasalade ja tiikide projekteerimine,
rajamine ning aastaringne hooldus
• kivitööd
• kopatööd
• konteiner-ja kallurveod ning konteinerite rent
Müük, ehitus ning paigaldus:
• piirdeaiad
• prügimajad
• mahutid
• septikud ja imbväljakud
• lipumastid
• kasvuhooned
NB! Muruniitmine alates 0,15-0,5 EEK/m2
Vaadake meie ideelahendusi, tehtud töid ning
lisainfot meie tegemistest www.rkmteam.ee
Konsultatsioon ja lisainfo tel 55 583 483,
info@rkmteam.ee
RKM TEAM – abimees kõigil õuetöödel!

