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Tiina Rebane – aeroobika-
treener ja balletiõpetaja 
Loe lk 8

Haridusasutustel uus toitlustaja >> Loe lk 3

2011. aasta ühe-
kordne toetus 
pensionäridele
Ühekordset toetust 32 € (kolmkümmend kaks 
eurot) makstakse kõigile Viimsi valla vana-
dus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspen-
sioni saajatele, kelle registreeritud elukoht  rah-
vastikuregistri andmetel on Viimsi vald enne 1. 
jaanuari 2011. 

Kõikidele pensionäridele, kellele on va-
rasematel aastatel toetus kantud pangaarvele, 
tehakse pärast 1. oktoobrit 32 € toetuse üle-
kanne vallavalitsuses olemasolevate andmete 
alusel nende arvelduskontole. Pensionäridel, 
kes on vahepeal vahetanud oma panka ja seega 
on muutunud ka arveldusarve number, palume 
teatada oma uuenenud andmed sotsiaal- ja ter-
vishoiuametile  30. septembriks 2011.

Esmakordsel taotlemisel tuleb vormistada 
vastav taotlusvorm kas vallavalitsuses kohapeal 
või täita valla kodulehel olev taotlusvorm ning 
saata see vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-
ametile. Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja väl-
jamakseid tehakse alates  1. oktoobrist kuni 23. 
detsembrini 2011.

Lisainformatsiooni saab sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti telefonidel 606 6825 või 606 6824.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
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Sarikapeo käigus lähevad uue veepuhastusjaama katusele pidulikku hetke tähistama vallavalitsuse, ehitajate ja Viimsi Vee esindajad. Foto Endel Lepik

25. augustil peeti Viimsi 
uues veepuhastusjaamas 
sarikapidu. Kauaoodatud 
kaasaegse veepuhastusjaa-
ma ning uute veetrasside 
rajamine toob juba jaanuaris 
tuhandetele vallaelanikele 
kraanidesse kõikidele 
normidele vastava joogivee. 

“Tänane päev toob häid uudiseid 
kõigile viimsilastele, kes on piki-
silmi oodanud puhast joogivett,” 
rääkis Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas. “Aasta lõpuks valmiv ehi-
tis peab elanikele tagama Euroopa 
Liidu normatiividele vastavava 
kvaliteetse joogivee, millest on 
eraldatud ülemäärased väävelve-
siniku, radooni, uraani, raadiumi 
ja mangaani kogused. Viimsi vee-
töötlusjaama projekt on väga spet-
siifiline, sest kambriumi põhjavee 
horisondist võetav põhjavesi on 
rikas radionukleotiidide poolest 
ehk teisi sõnu on kõrgema radio-

Uues veepuhastusjaamas 
peeti sarikapidu

aktiivsusega kogu Põhja-Eesti 
lubjakivi-klindiastangute piirkon-
nas. Veetöötlusjaama kavandatav 
tehnoloogia võimaldab nende ta-
seme nõutavaks muuta.“

“Veepuhastusjaama valmimi-
sega tõuseb elanikkonna elukvali-
teet,” lausus Viimsi abivallavanem 
Endel Lepik. “Veemajandusvald-
konna ehitustööd on omavalitsu-
sele ja tema vee-ettevõttele AS 
Viimsi Vesi küllaltki kulukas ette-
võtmine, kuid samas möödapääs-
matu kohustus. Õnneks on Eestis 
neid töid võimalik teha Euroopa 
Liidu toetusraha abil ning sellest 
võidavad ka kõik tänased ja hom-
sed viimsilased. Tänavu käivitus 
Viimsi veekorralduse projekti 
teine etapp, mille jooksul rajatak-
se lisaks veepuhastusjaamale ka 
uued vee- ja reoveetorustikud mit-
messe Viimsi piirkonda.”

Abivallavanem Endel Lepik 
rõhutas ka AS Viimsi Vesi tööta-
jate suurt panust uute tehnoloo-

giate juurutamises koostöös Tal-
linna Tehnikaülikooli teadlaste ja 
Sweco Projektiga. 

Kuidas veepuhastusjaam te-
gelikult  töötab, rääkis Viimsi 
Teatajale AS Viimsi Vesi halduss-
petsialist Lauri Lagle: “Toorvesi 
ammutatakse Viimsi keskel asu-
vast 10 puurkaevuga veehaar-
dest, kust see juhitakse veetööt-
lusjaama. Veetöötlusjaamas vesi 
aereeritakse ja puhastatakse läbi 
filtermaterjali. Edasi suunatakse 
puhastatud vesi reservmahutites-
se. Reservmahutitest juhitakse pu-
hastatud joogivesi tarbijateni.”   

Veepuhastusjaama võimsus 
on 4500 m3 ööpäevas. Vee kvali-
teet peab vastama sotsiaalministri 
määrusele nr. 82, milles nõuded 
vee kvaliteedile on fikseeritud.

Uus veepuhastusjaam peaks 
valla vajadused rahuldama 20–30 
aastaks. Samas on  projektis ette 
nähtud ka veepuhastusseadme hi-
lisema ökonoomse laiendamise 

võimalus. Lisaks arvestatakse või-
malike eriolukordadega. Näiteks 
hakkab joogivesi olema kättesaa-
dav ka juhul, kui elektrit ei ole.

Rajatav veetöötlusjaam asub 
Lubja mäel ning kompleksi kuu-
lub kaks hoonet: esimene hoone 
koosneb kolmes veereservuaarist 
ja teine hoone tootmishoonest, kus 
toimub põhjavee puhastamine. 
Praeguseks on valminud reser-
vuaarid ja tootmishoone karkass 
ning toimub reservuaaride veepi-
davuse kontroll.  

Tänavu märtsis AS Viimsi Vesi 
ja AS Esmar Ehitus vahel sõlmitud 
lepingu kohaselt on veetöötlusjaa-
ma ehitustööd valmis detsembri 
lõpuks. Ehitustööde maksumuseks 
on ligikaudu 3,29 miljonit eurot, 
millest umbes 75%  ulatuses ra-
hastab EL Ühtekuuluvusfond ning  
25% summast panustavad  Viimsi 
vald ja AS Viimsi Vesi.

VT

Teadaane
TammnEEmE KüLa üLdKooSoLEK toimub 
08.10.2011 kell 12.00 sadama-alal.
Päevakord: 
1. Külavanema 2010.a. aruanne.
2. Tammneeme arengukava kinnitamine.
3. Tammneeme väikesadama eskiisprojekti 
kinnitamine ja põhiprojekti teostamine.
4. Kilu - Tädu potentsiaalse matkaraja tut-
vustus (koos Randvere külaseltsiga).
5. Külavanema valimised.

Tammneeme külavanem

mTü TammnEEmE  KüLaSELTSI  üLdKooS-
oLEK toimub 08.10.2011 kell 13.30 üri-
tuste väljakul.
Päevakord:
1. MTÜ Tammneeme Külaseltsi majandus-
aasta 2010 aruande kinnitamine.
2. MTÜ Tammneeme Külaseltsi revisjoni-
komisjoni aruanne.
3. MTÜ Tammneeme Külaseltsi juhatuse 
liikme lisamine.
4. MTÜ Tammneeme külaseltsi põhikir-
ja muutmine, lisada põhikirja tegevusena 
“sadama haldamine“.
5. MTÜ Tammneeme Külaseltsi juhatuse 
valimine.
6. Anda MTÜ Tammneeme külaseltsi juha-
tusele volitus lepingu sõlmimiseks konsul-
tatsiooniteenuse firmaga Finance OÜ-ga 
Tammneeme väikesadama ehitamiseks 
toetuse saamise võimaluste ja -tingimuste 
otsimisel ja läbitöötamisel kuni rahastami-
se otsuse saamiseni.  
7. Jooksvad küsimused. 
mTü Tammneeme Külaseltsi juhatus
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

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

ajalehe järgmine number ilmub 23. septembril.

Viimsi Kool alustas oma 
31. tegevusaastat meele-
olukate ja energiast pa-
katavate aktustega. mis 
on olulised märksõnad, 
mis meid sel õppeaastal 
saadavad?

Õnne juubilarile! 
Viimsi Kool on keskkoolina 
tegutsenud 30 aastat, neist viis 
viimast uues majas. Kahele 
juubelile krooniks on teadmi-
ne, et Viimsi poolsaare las-
tele on järjepidevalt haridust 
antud juba 145 aastat. Need 
kolm tähtpäeva  kaunistavad 
sel õppeaastal pea kõiki meie 
ettevõtmisi. Juubelipidustused 
leiavad aset sügisesel kooli-
vaheajal.  28. oktoobril toi-
muvale visioonikonverentsile 
tulevad kokku kõik, kes tunne-
vad muret hariduse ja koolide 
tuleviku pärast. 29. oktoobril 
kutsume kooli kõiki oma vi-
listlasi, endised ja praeguseid  
töötajaid kõigepealt sportima, 
seejärel pidulikule aktusele ja 
lõpuks peole.

Kooli oma raamat
Seoses juubelitega alustasime 
juba käesoleva aasta alguses 
kooli raamatu kavandamist. 
30 aastat on juba selline iga, 
mis väärib kopsakamat kõva-
de kaantega väljaannet. Kooli 
almanahhi formaat jääb pisut 
kitsaks ja võimalustevaeseks. 
Raamatusse on koondatud lood 
endistelt töötajatelt ja kõikide 
lendude esindajatelt, lisaks põ-
nev ülevaade ajaloost, ohtralt 
pildimaterjali  ning silmapaist-
vamad õpilastööd. Lisaks raa-
matule on plaan koondada suur 
hulk õpilaste poolt kirjutatud, 
meisterdatud, joonistatud ning 
maalitud taieseid CD-le, mis 
kaunistab ja täiendab raamatut. 

Uus õppekava
Kool on seadnud sel õppe-
aastal oma eesmärgiks uue 
õppekava rakendamise, mis 
toob endaga kaasa palju olu-
lisi muutusi. See tähendab ka 
õpetajate jaoks palju õppimist. 
Kaks aastat tagasi alustas 17 
esimest entusiastlikku õpeta-
jat teekonda kujundava hin-
damise tundmatusse maailma. 
Juba teisel aastal kasvas sellest 
üle-eestiline ettevõtmine, mil-
le eestvedajateks Viimsi Koo-
li õpetajad. Tänaseks on uute 

Mis Viimsi Koolis uudist?

õppemeetodite ja -strateegiate 
rakendamise nimel tegutse-
vad õpetajate professionaalsed 
õpikogukonnad oma elujõudu 
tõestanud ja kujundava hin-
damise võrgustik üha laieneb. 
Sel aastal tahame kogukonda-
desse kaasata ka 1. klasside 
õpilaste vanemad.

märkamine
Alanud õppeaastal on fooku-
ses need lapsed, kes vajavad 
oma arenguks rahulikumat 
õpikeskkonda. Esmakordselt 
avasime esimeses kooliastmes 
kaks väikeklassi lastele, kelle 
tähelepanu suures kollektiivis 
hajub ning kes vajavad õpeta-
jalt suuremat toetust ja abis-
tamist. Mõlemas klassis õpi-
takse riikliku õppekava alusel. 
Et võimalikult varakult välja 
selgitada, kes kooli tulevas-
test lastest sellist õpetamisviisi 
vajab, on tugikeskus koostöös 
valla haridusameti ja lasteae-
dadega välja töötanud sobiva 
koostööformaadi, mis toimib 
ümarlaua põhimõttel.

Koostöö 
Innustame jätkuvalt õpilasi 
osalema olümpiaadidel, ai-
nevõistlustel, konkurssidel ja 
festivalidel. Õppeaasta jooksul 
ootab meid ees üle 100 erineva 
õpilasvõistluse, mis on väljun-
diks andekatele ja väljakutset 
otsivatele õpilastele. Toetame 
nende osalemist TÜ Teadus-
kooli, TTÜ Tehnoloogiakooli 
ja TLÜ Õpilasakadeemia kur-

sustel ja korraldame koostöös 
ülikoolidega koolivaheaega-
del huvilistele teaduspäevi ja 
-laagreid. Osaleme ülikoolide 
õppepäevadel ning korraldame 
loenguid ja seminare.

Viimsi Koolil on koos-
töölepingud kõigi Eesti üli-
koolidega välja arvatud Ees-
ti Kunstiakadeemia ja Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia. 
Alustame nimetatud koolide-
ga koostööläbirääkimisi, et 
pakkuda paremat väljundit ka 
kunstiandega noortele.

Teadusaasta
Teadushuvilistele lastele on 
sel õppeaastal juurde tekkinud 
rohkesti võimalusi. Haridus- ja 
Teadusministeerium on koos-
töös partnerorganisatsiooni-
dega kuulutanud 2011/2012. 
õppeaasta teadusaastaks. Ole-
me teadusaasta koostööpartner 

teaduse populariseerimisel ja 
läbi õppeaasta on teemakuude 
raames oodata terve rida põ-
nevaid üritusi, mis kannavad 
endas teadusaasta põhieesmär-
ki kutsuda noori üles siduma 
tulevikku teadlase või insene-
rina ja tõestada õppuritele, et 
teadlased ei ole kuivikud, vaid 
ettevõtlikud inimesed.

Teadusaasta avastart an-
takse 23. septembri õhtul, 
kui toimub üritus “Teadlaste 
Öö Viimsi Koolis”. Põnevate 
teadustubadega astuvad üles 
Tallinna Tehnikaülikooli, Tar-
tu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, 
Eesti Maaülikooli ja Sisekait-
seakadeemia entusiastlikud 
teadlased, kes tutvustavad oma 
uurimisvaldkondi populaar-
teaduslikul tasandil. Teaduse-
tubades on võimalik kuulata 
ettekandeid 3D modelleerimi-
sest tähistaeva vaatluseni. 

Füüsika – see on põnev!
Alanud õppeaastal on Viimsi 
Kool liitunud füüsika, kee-
mia ja bioloogia õpikodade 
programmiga, mille on välja 
töötanud Eesti Füüsika Selts, 
TÜ loodus- ja tehnoloogiatea-
duskond, TÜ füüsika instituut 
ja TÜ Teaduskool eesmärgiga 
pakkuda andekatele ja asjast 
huvitatud 7.–12. klassi õpilas-
tele eksperimentidel ja labo-
ratoorsetel töödel põhinevat 
loodusteaduste eriõpet.

Käesoleval õppeaastal ole-
me põhikooli füüsika õpikoja 
tugikooliks. Tõestame, et füü-
sika on põnev. Õpikoja tööst 
saavad osa võtta kõik Viim-
si valla lapsed, kes tunnevad 
huvi füüsika vastu. Õpikojad 
toimuvad regulaarselt üks kord 
kuus 4 tundi ning selle raames 
saavad õpilased eksperimen-
tidel baseeruv ülevaate põ-
hikooli füüsikakursusest. Ju-
hendajateks on Tartu Ülikooli 
vastava koolituse läbinud loo-
dusteaduslike erialade magist-
randid ja doktorandid.

 
Viimsi Collegium 
Eruditionis
Juba augusti lõpus asutasime 
teaduskooli Viimsi Collegium 
Eruditionise, mille eesmärk on 
toetada õpilase mitmekülgset 
arengut, luues võimalusi täien-
davate teadmiste, oskuste ja an-
nete arendamiseks teadmistepõ-
hises huvialaringis. Collegium 
Eruditionises tegutsevad noored 
aktiivsed juhendajad, kes oma 
töös lähtuvad põhimõttest, et iga 
laps on andekas, tuleb vaid osata 
märgata. Individuaalse lähene-
mise ja toetava arengukeskkon-
na kaudu pakume huvilistele 
võimalusi nii eneseteostuslikuks 
kui vaimseks arenguks. Algklas-
side õpilased saavad teha põne-
vaid keemia- ja füüsikakatseid 
teadusringis Taibu, mille tege-
vust toetab haridus- ja teadusmi-
nisteerium, ning arendada oma 
matemaatilisi võimeid ja nuti-
kust matemaatikaringis Nupu-
la. Robootikahuvilised saavad 
oma teadmisi rikastada roboo-
tikaringis ja osaleda Robomiku 
võistlustel. Tehnika ja muusika 
sobitatakse omavahel helidisai-
ni ringis. 

Gümnasistidest uurijad
Alanud õppeaastast hakkab 
kehtima ka uurimistööde koos-

tamise nõue kõigile gümnasis-
tidele. Kõik kooli pedagoogid, 
alustades 1. klassi õpetajast, 
lõpetades gümnaasiumi õpe-
tajaga, pakuvad septembrikuu 
jooksul välja teemad, mida nad 
on valmis juhendama. Õpilased 
valivad nende hulgast endale 
meelepärase ja algabki koos-
töö uurimistöö koostamiseks. 
Ka meie partnerid ülikoolid 
on valmis aitama. Uurimistöö 
kaitsmistest tõotab tulla üks 
kooliaasta tippsündmusi. 

Sport
Meie spordikeskus võõrustab sel 
aastal kokku paarikümmet spor-
diklubi, kes treenivad ja harjuta-
vad kokku viies spordisaalis ja 
ujulas. Pikaajaline edukas koos-
töö on toiminud pallimängu-, 
ujumis- ja purjetamisklubidega, 
kuid igal aastal tuleb juurde uusi 
põnevaid treeningrühmi ene-
sekaitsest kõhutantsuni. Kooli 
ujulas on väljaspool õppetööd 
ja klubide treeninguid võimalus 
Viimsi valla koolide õpilastel ta-
suta ujumas käia. 

8.–9. septembril toimub üle-
kooliline sügisene spordipäev. 
Tegemist on rahvaspordiüritu-
sele sarnaneva krossijooksuga, 
tähtsam on osavõtt kui tulemus. 
Nooremad õpilased jooksevad 
kooli lähistel, vanemad suun-
duvad Pirita terviseradadele.

Meie kooli õpetajate võrk-
pallikoondisel seisab ees vas-
tutusrikas ülesanne korraldada 
detsembris Harjumaa õpetaja-
te võrkpalliturniir.

Kool kui filmistuudio
Viimsi Kool on ka filmikunsti 
viljelejate hulgas väga popu-
laarseks saanud. Kevadel  jäi 
kool filmilindile Eesti ja Soome 
ühistöös valminud noortefilmi 
“Rat King” tegevuspaigana.  
Augustis täitsid koolimaja taas 
kaamerad ja prožektorid ning 
algasid 9-osalise gümnasistide 
kooli- ja koolivälist elu kajasta-
va seriaali “After School” võtted. 
Filmi tegijateks on Venemaa 
Esimene Kanal ja Disney stuu-
dio. Võtted jätkuvad nädalava-
hetustel septembri lõpuni. Meie 
koolimaja on selles seriaalis 
suurepärase tulevikukooli rol-
lis. Püüdleme selle poole, et 
Viimsi Kool ka tegelikus elus 
säärast rolli saaks täita.

Leelo Tiisvelt
Viimsi Kooli direktor

I klassis alustajad sammuvad abiturientide käekõrval vastu uuele tulevikule. Fotod Roland Rajamägi.

direktor Leelo Tiisvelt oma uutele koolijütsidele kõnelemas. 

Viimsi Kool otsib osalise tööajaga

SPORDIINSTRUKTORIT
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus

Dokumendid saata e-posti aadressil 
greta@viimsi.edu.ee 
hiljemalt 19. septembriks 2011
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Vallas on loomisel lastega 
tegelevatest inimestest 
sotsiaalvõrgustik, mille 
jaoks moodustati kõige-
pealt üheksaliikmeline 
aktiiv. 

Teisipäeval kogunes Viimsi 
Kooli hulk täiskasvanuid, kes 
töö tõttu on seotud lastega, 
nagu sotsiaal- ja eripedagoo-
gid, psühholoogid, logopeedid, 
koolijuhid ja ka ametnikud, 
kes vallas laste probleemide-
ga tegelevad – kokku ligi 40 
inimest. Samal teemal on ka 
varem olnud kokkusaamisi ja 
arutelusid, kuid mitte nii laia 
ringiga kui seekord. 

Kokkusaamise eesmärk oli 
luua vallas laste probleemidega 
tegelemiseks vajalik sotsiaal-
võrgustik. Infopäeva eestveda-
ja, Viimsi Kooli tugikeskuse 
juhataja Lemme Randma sõnul 
on jõutud vajaduseni luua vaja-
like inimeste andmebaas. Val-
las on väga palju spetsialiste, 
kuid kõiki neid ei teata ega tea 
ka nemad üksteise tegemistest. 
Ent vaja on infot, et üksteise 
tegevust toetada. Toetavat infot 
ja suunamist vajavad ka lapse-
vanemad. 

Nelja töörühma jagunenult 
sõnastasid infopäeval osalejad 
probleemid ja püüdsid samas 
ka leida neile lahendusi. Tõs-
tatatud teemasid sai terve hulk. 
Kõige hädavajalikumaks peeti 
infolisti loomist, spetsialistide-
le täiendkoolituse korraldamist 
ja koolitust ka lastevanemate-

Sotsiaalvõrgustiku infopäev

nelja töörühma mõttetalgud tõid esile hulga probleeme.

le. Kõne all oli erivajadustega 
lastele hariduse andmine ja 
neile hooldusteenuste osuta-
mine vallas. Räägiti lasteaia ja 
kooli paremast koostööst laste 
kooliminekul, kooli ja reha-
bilitatsioonimeeskonna koos-
tööst, laste vaba aja veetmise 
võimalustest, vanemate seni-
sest paremast teavitamisest ja 
tugiteenuste info levitamisest.

Vallas on vaja erivajadus-
tega noorte päevakeskust ning 
vaja oleks täpset ülevaadet eri-
vajadustega lastest ja noortest. 
Kasvab ka vajadus tugiisikute 
järele. 

Laste probleemide puhul 
rõhutati nende varast märka-
mist ja ennetamist, koostööd 
vanematega ja õige abi leidmi-
se vajadust. Vaja on turvakodu 
ning eriväljaõppega inimest 
sõltuvusprobleemidega lastega 
tegelema. 

Palju nimetati ajurünnaku 
töörühmades selliseid asju, 
mida saab juba sel õppeaastal 
tegema hakata. Tegutsemise 
eelduseks on aktiiv ja samal 
infopäeval see loodigi.  

Sotsiaalvõrgustiku aktiiv 
moodustati üheksast spetsia-
listist. Sellesse kuuluvad psüh-

holoogide, eri- ja sotsiaalpeda-
googide esindaja Katrin Lään, 
lastekaitsja Katrin Pent, in-
vaühingu esindaja Jana Skip-
nikov, lasteaedade esindaja, 
noorsootöö spetsialist, reha-
bilitatsioonitöö esindaja, tugi-
keskuse juht Lemme Randma 
ning valla noorsoo- ja haridus-
ameti juhataja Kadi Bruus. 

Kõigi võrgustikus osalejate 
puhul rõhutati koostöövalmi-
duse ja motivatsiooni vajalik-
kust, sest tegemist on vaba-
tahtliku tööga.  

VT

Jan Trei
Abivallavanem 

Käesoleva aasta 30. juu-
nil lõppes Viimsi Valla-
valitsusel nelja-aastane 
koolitoitlustusleping 
aS-iga Eesti Eine, kes kor-
raldas vallas haridusasu-
tuste toitlustamist. Uuel 
hankel osutus parimaks 
pakkujaks ühispakkumise 
esitanud aS Tampe/oü 
adeloone.

Suvel korraldasime lihtsusta-
tud riigihanke eesmärgiga lei-
da järgmiseks neljaks aastaks 
valla haridusasutuste toitlus-
taja. Juunis läbiviidud esimene 
riigihange tuli tunnistada nur-
junuks, kuna esitatud pakku-
mised ei kvalifitseerinud ega 
vastanud hankedokumentides 
esitatud nõuetele.

Alles juulikuus läbiviidud 
teine valla haridusasutuste 
toitlustaja leidmiseks välja-
kuulutatud lihtsustatud riigi-
hange õnnestus ning esitatud 
pakkumised vastasid hankedo-
kumentides toodud nõuetele. 

Viimsi sai uue haridusasutuste toitlustaja
Teisel riigihankel osales kaks 
pakkujat – OÜ P.Dussmann 
Catering ning AS Tampe/OÜ 
Adeloone. Parimaks pakkujaks 
osutus ühispakkumise esitanud 
AS Tampe/OÜ Adeloone.

Uus haridusasutuste toitlus-
taja hakkab toitlustama 1520 
õpilasega Viimsi Kooli, 170 õpi-
lasega Püünsi Kooli, 36 lapsega 
Püünsi Kooli lasteaeda ning 9 
õpilasega Prangli Põhikooli.

Toitlustusteenusele 
esitatavad nõuded ning 
erinõudmised näidis-
menüüdele
Riigihankes pidid pakkujad esi-
tama nelja nädala näidismenüü: 
koolilõuna põhikooli kolman-
dale kooliastmele; koolieine 
põhikooli teisele kooliastmele; 
lasteaia toidupäev (hommiku-
söök, lõunasöök, õhtueine) las-
teaia keskmisele astmele. 

Samuti soovisime näha kõi-
kides menüüdes olevate kõikide 
roogade kohta sotsiaalministri 
15.01.2008.a. määruses nr 8 
“Tervisekaitsenõuded toitlusta-
misele koolieelses lasteasutuses 
ja koolis” kehtestatud nõud-
mistele vastavaid tehnoloogilisi 
kaarte iga menüü toidukorra 
kohta eraldi tabelis selle ener-
gia- ja toitainete (põhitoitained, 
vitamiinid ja põhilised mineraal-

ained) sisalduse päevade kau-
pa (lasteaias lisaks ka energia 
toidukordade kaupa) ja perioo-
di keskmiselt. Kohustuslikud 
komponendid: energia, põhitoit-
ainete ja küllastunud rasvhapete 
osatähtsus väljendatult protsen-
dina koguenergiast, kolesterool, 
kiudained, vitamiinid A, C ja 
D, naatrium, kaltsium, raud, 
soovituslikult ka teised määru-
ses esitatud vitamiinid ja mine-
raalained. Küsisime seda kõike 
eesmärgil, et tuvastada näidis-
menüüdes pakutava koolitoidu 
tervislikkus ning toiteväärtus. 

Riigihanke otsustavaks hin-
damiskriteeriumiks oli pakutava 
toitlustusteenuse hind. Parima 
ning soodsaima pakkumise esi-
tasid ühispakkujad AS Tampe/
OÜ Adeloone.

Nüüdsest hakkab kooli-
lõuna maksma õpilastele 1,39 
eurot (AS Eesti Eine kehtinud 
lepingus oli see 1,41 eurot) – 
seega natukene vähem kui eel-
mistel aastatel. 

Uues riigihankes seadsime 
koolitoidu kvaliteedinõuded 
tunduvalt kõrgemale kui eel-
mise perioodi teenuses, mis-
tõttu võime esitatud hinnaga 
rahul olla. Nüüd tuleb vaid 
loota, et toitlustaja ka päriselus 
kõiki eritingimusi ja kvalitee-
dinõudeid täitma hakkab. 

Uue toitlustaja koostööpart-
neriks on koolide tervisenõu-
kogu, kellega koos eelnevalt 
vaadatakse üle toitlustusme-
nüüd. Tervisenõukogu esmane 
ülesanne on anda tagasisidet 
toitlustajale toidu kvaliteedi ja 
toitlustamise korraldamise koh-
ta ning teostada toidukvaliteedi 
üle esmatasandi järelevalvet.

Kehtestasime riigihankes 
lisaks sotsiaalministri määruses 
toodud toidukvaliteedi nõuete-
le täiendavad nõudmised, mis 
peaks tagama veelgi toitvama 
ning tervislikuma koolilõuna 
lastele.

Nimelt tohib edaspidi koo-
lilõuna menüüs suppi pakkuda 
kuni kaks korda nädalas ning 
supi juurde tuleb pakkuda ka 
magustoitu. Muudel päevadel 
tuleb pakkuda lastele praadi.

Toitlustaja peab tagama 
toitlustuskvaliteedi minimaal-
selt oma esitatud pakkumises 
toodud näidismenüüdele ja 
esitatud tehnoloogilistele kaa-
rtidele ning hankelepingu tin-
gimustele kogu hankelepingu 
kehtivuse jooksul.

Loodan siiralt, et oleme 
astunud suure sammu kooli-
lõuna kvaliteedi tõstmise suu-
nas ning et meie lapsed saavad 
nüüdsest veelgi tervislikumat 
ja toitvamat koolilõunat. 

avalikud enampakkumised
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enam-
pakkumise järgmiste Viimsi vallale kuuluvate kinnistute 
võõrandamiseks:

- naissaare külas asuv Virbi kinnistu, registriosa nr 
13721102, katastritunnus 89001:001:0122, pindala 2991 m2, 
sihtotstarve 100% elamumaa, alghind 59 821 eurot;

- Tammneeme külas asuv Kase 2 kinnistu, registriosa 
nr 3007602, katastritunnus 89001:003:4660, pindala 699 m2, 
sihtotstarve 100% elamumaa, alghind 28 000 eurot;

-  Randvere külas Karukämbla tee 2 asuv kinnistu re-
gistriosa nr 11252802, katastritunnus 89001:010:3048, pind-
ala 814 m2, sihtotstarve 100% ärimaa, alghind 24 800 eurot. 
Kinnistu on koormatud isikliku kasutusõigusega tehnovõrgu 
või -rajatise seadmiseks Fortum Elekter AS-i kasuks. Oman-
dajal tagada kinnistult läbipääs Randvere teelt Karukämbla 
teele;

- miiduranna külas asuv Reidikai kinnistu, registriosa 
nr 7444802, katastritunnus 89001:010:0979, pindala 370 m2, 
sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, alghind 20 000 eurot. 
Kinnistul paikneval rajatisel asub tulemärk, mille edaspidise 
kasutamise osas tuleb omandajal sõlmida kokkulepe Veetee-
de Ametiga.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud 
“Enampakkumine” ja pakkumisel osaleva kinnistu nimi (“Vir-
bi“, “Kase 2“, “Karukämbla tee 2“, “Reidikai“) vahetult enam-
pakkumise korraldajale aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
tuba 127, Ants Vitsut või 2. korruse sekretärile. Pakkumiste 
esitamise tähtaeg on 30. september 2011 kell 13.00. Pakku-
miste avamine toimub 30. septembril 2011 kell 13.15. Täien-
dav info Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.ee ja tel 
606 6828. 

Ostuhind tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval.
Pakkumine peab sisaldama:
- pakutava kinnistu nimetust ja pakutavat hinda (sõnade ja 

numbritega – erinevuse korral lähtutakse suuremast);
- pakkuja nime, aadressi, telefoni numbrit, arveldusarve 

numbrit;
- füüsilisel isikul koopia passist või ID-kaardist;
- juriidilise isiku puhul kandeotsust ja kehtivat registriosa 

koopiat; 
- juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav doku-

ment;
- nõusolekut esitatud tingimustega;
- osavõtutasu 1% alghinnast ja tagatisraha 10% alghinnast 

tasumist tõendavad dokumendid. 
Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Viimsi Vallavalitsuse ar-

velduskontole nr 221010936477 Swedbank või Viimsi Valla-
valitsuse kassasse Nelgi tee 1. Maksekorralduse selgituses 
märkida kinnistu nimetus. Tagatisraha tagastatakse enampak-
kumise tulemuste kinnitamise järel 5 päeva jooksul võitjaks 
mitteosutunuile.

detailplaneeringutest
19.09.2011–02.10.2011 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (es-
maspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on 
Viimsi vallamajas (nelgi tee 1) avalikul väljapanekul all-
järgnevad detailplaneeringud:

1. Pringi küla, Sarapuu tee 5 detailplaneering
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 0,35 ha ja piirneb Sarapu tee 

5a, Sarapu tee 6, Saare teega ning jätkuvalt riigi omandis ole-
va maaga. Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksuse 
jagamine kaheks pereelamukrundiks, ehitusõiguse määra-
mine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, tehnovõrkude 
ning juurdepääsude lahendamine. Planeeritavate üksikela-
mute ja abihoonete ehitusalune pind kokku ühel krundil on 
maksimaalselt 250 m2 ning maksimaalne kõrgus üksikelamul 
on 8,5 meetrit ja abihoonel 5 meetrit.

2. Pringi küla, Rohuneeme tee 69 ja 69a detailplanee-
ring

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 0,28 ha ja asub Soome lahe 

ääres ning piirneb Rohuneeme teega ja Rohuneeme tee 67-1, 
71 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on maaük-
sustele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete 
rajamiseks. Planeeritavate üksikelamute ja abihoonete ehi-
tusalune pind kokku ühel krundil on maksimaalselt 291 m2 
ning maksimaalne kõrgus üksikelamul on 8,5 meetrit ja abi-
hoonel 5 meetrit.

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla 
koduleheküljel www.viimsivald.ee.

20. septembril 2011 algusega kell 15.00 toimub Viimsi 
vallamaja (nelgi tee 1) II korruse saalis Haabneeme ale-
viku Laivi piirkonna detailplaneeringu avaliku väljapane-
ku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
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Valmis nugise tee ja 
nurme põik kergliiklus-
tee 
Augusti lõpus valmis Nugise 
ja Nurme põik teede ääres 710 
meetrit kergliiklusteed. Tee ehi-
tus läks maksma 297 897,24 
eurot. Tee ehitas OÜ Kiili Teed, 
tellis OÜ Viimsi Haldus. Lisaks 
teetöödele paigaldati välisval-
gustuspostide vundamendid 
koos kaabeldusega. Lähiajal 
teostatakse teeäärsete heakorra-
tööd – teisaldatakse võsa ja mul-
lahunnikuid ning tasandatakse 
maad. Tuleval aastal on kavas 
jätkata teise etapi töödega, mille 
käigus renoveeritakse sõidutee 
Hundi teelt Nurme teeni, lõpe-
tatakse tänavavalgustuse ehitus.

Randvere tee ehitus-
tööd (Tallinnas)
Randvere tee ehitustööd kesta-
vad 30. septembrini. Käesoleva 
kuu alguses avati Randvere – 
Pärnamäe ristmik suunal Viim-
si – Tallinn. Randvere tee lõik 
suunaga Ecolandi rist – Tallinn 
jääb veel suletuks kuni 12. sep-
tembrini, mil liiklus osaliselt 
avatakse. Randvere tee lõik 
suunal Ecolandi rist – Randvere 

küla jääb suletuks kuni 30. sep-
tembrini. Randvere tee ehitus-
tööd lõpevad septembri lõpus 
ning alates 1. oktoobrist on tee 
kõigile liiklejatele avatud. 

Pärnamäe ja Randvere 
tee kergliiklusteede 
hanked
Viimsi Vallavalitsus kuulutas 
augustis välja Pärnamäe tee 
kergliiklustee ehitamise riigi-
hanke. Hanke juurde registree-
rus viis osalejat. Pakkumised 

esitasid kolm firmat: Lemmin-
käinen Eesti AS, Baltifalt AS 
ja Teede REV-2 AS. Parimaks 
pakkumuseks osutus AS Balti-
falt pakkumine summas 1 004 
389 eurot. Juhul, kui hankija 
otsust ei vaidlustata, sõlmitakse 
Pärnamäe kergliiklustee ehita-
mise leping septembrikuu jook-
sul. Ehitustööde perioodiks on 
kavandatud oktoober 2011 kuni 
mai 2012. Kokku ehitatakse 
2,3 km kergliiklusteed (lõigul 
Aiandi-Lubja teerist kuni Astla 
tee), tõstetakse ümber kommu-
nikatsioone ning paigaldatakse 
tänavavalgustus.

Hetkel on pooleli Randve-
re tee kergliiklustee riigihanke 
menetlus. Hanke pakkumiste 
tähtaeg on 13. september. Han-
kega on kavas ehitada välja 
kergliiklustee ja tänavavalgus-
tus Tammneeme külast kuni 
Randvere aedlinna bussipea-
tuseni.

Teede ehitust rahastatakse 
“Linnaliste piirkondade aren-
damise meetmest” ühisprojek-
ti “Harjumaa kergliiklusteede 
võrgustiku rajamine” raames. 
Meetmest kaetakse 85% kulu-
dest, valla omaosalus on 15%. 

V4 ajutine ümbersõit
Randvere tee ehitustööde tõttu 
on suund Randverre (lõik Eco-
landi ristmik – raudtee ülesõit) 
suletud kuni 30. septembrini. 
Seoses teeremondiga sõidab 
valla siseliin V4 Randverre 
läbi Mähe aedlinna Pärnamäe 
ja Liilia teede. Ümbersõidu-
ga seoses väljub hommikune 
buss 10 minutit varem kui ta-
vagraafik ette näeb. Buss väl-
jub Viimsi Haigla juurest 7:02; 
jõuab Tammneeme 7:17; Muu-
gale 7:29 ning tagasi Viimsi 
Haigla juurde 7:55. Ajutine 
hommikune graafik kehtib 30. 
septembrini. Graafik on üleval 

Kommunaalameti uudised

oKToobRIST KEHTIVad bUSSILIInIdEL UUEd PILETIHInnad 
Alates 1. oktoobrist hakkavad kehtima Viimsi valla siseliinidel 
uued piletihinnad. Harju maavanema korraldusega tõsteti Har-
jumaal tsoonipiire ületavate sõitude pileti ning 1. ja 2. tsooni 
kuukaardi piirmäärasid. Seoses sellega muudetakse ka Viimsi 
valla piletitoodete hindasid. Uued piletihinnad alates oktoob-
rist: 2. tsooni üksikpilet (paberil) – 0,80 €; 2. tsooni soodusük-
sikpilet (paberil) – 0,40 €; 2. tsooni 30. päeva ID-pilet – 16,00 €; 
2. tsooni 30. päeva soodus ID-pilet – 8,00 €; 1. ja 2. tsooni ühis-
üksikpilet (paberil) – 1,50 €; 1. ja 2. tsooni soodusühisüksikpilet 
(paberil) – 0,75 €; 1. ja 2. tsooni 30. päeva ID-pilet – 36,40 €; 1. 
ja 2. tsooni 30. päeva soodus ID-pilet – 11,20 €; 1. ja 2. tsooni 
ühiskuukaart (paberil) – 40,00 €.

valla kodulehel rubriigi Ühis-
transport all. Samas on üleval 
ka siseliinide sõidugraafikud.

Vallamaja ümbruses 
uus parkimiskord
Septembri algusest on vallamaja 
ümbruses uus parkimiskord. Val-
lamaja kõrval olev parkimisala 
on mõeldud vallamaja töötajatele 
parkimiseks. Vallakodanikele on 
ette nähtud kohad vallamaja ees 
ning kõrval asuvates parklates. 
Apteegi külastamiseks saab li-
saks kasutada maja taga olevat 
ligipääsuteed, mille kaudu saab 
vajadusel ka lähemale sõita. 

Kommunaalamet

nugise tee ja nurme põik 
kergliiklustee.

arvutiga 
joonistama!
EEnet, Eesti metsaselts ja 
RmK ootavad nii suuri kui 
ka väikeseid arvutiga joo-
nistama!

Arvutijoonistuste võist-
lus on pühendatud rahvus-
vahelisele metsa-aastale.
Parimate piltide autoreid 
ootavad auhinnad.

Pilte saab esitada 14. no-
vembrini 2011. Vt http://
joonistaja.eenet.ee/.

maria Ristkok
EENet, www.eenet.ee

Hoiatus!
Mesilase tee, Randvere tee 
ja Kraavihalli tee nurgal 
asuval kinnistul elab val-
ge, beezide kõrvadega isa-
ne kesk-aasia lambakoer, 
kes on agresiivne. Koer 
kasutab jalutamiseks Tä-
du õpperada, üritades seal 
mööduvaid koeri rünnata.

Koera omanik ei ole 
suuteline koera talitsema, 
kuid ei pea suukorvi kasu-
tamist vajalikuks. 

Katrin Vellesalu
Viimsi elanik

Randvere tee remont.

v
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Head matkahuvilised!
Viimsi Pensionäride ühendus alustab oma kolmandat 
hooaega jalgsi- ja kepikõnni huvilistele!

Esimene matk toimub pühapäeval, 25. septembril ja viib 
meid Mäealuse metsakaitsealale. Matka pikkus on 5 km. Nagu 
meil kombeks, grillime vorste ja joome kuuma teed matka lõpus.

NB! Kellel huvi, võtke kõnnikepid kaasa!!!
V 2 väljub Viimsi haigla juurest kell 10.33. Kõndimist alus-

tame Tädu kuuse bussipeatusest.
Info Volli Kallion, tel 601 2354.

23. augustil põrutas 
Viimsi Harrastusteatri 
Komos 50-pealine selts-
kond Saaremaale Kures-
saare Linnateatrisse, et 
anda etendus pealkirjaga 
“annie – homme on 
parem”. 

Muusikal jutustab loo 11-aas-
tasest lastekodus elavast tüdru-
kust, kelle suurima unistuse on 
leida üles oma vanemad.

Pikk protsess
Võib ju mõelda, et mis see sõit 
saarele ära ei ole – saada kuida-
gi sadamasse ning ületada edu-
kalt väin. Üksi minnes võib-
olla tõesti, kuid kui inimesi on 
kokku 40, siis asjad nii lihtsalt 
ei käi. Selleks, et üldse kuhu-
gi jõuda ning seal ka edukalt 
etendus anda, tuli võtta aega, 
et planeerida sinna saamist, 
seal olemist ning kõigele li-
saks muidugi ka teha reklaami, 
et nähtud vaev ei oleks ainult 
enda, vaid ka teiste lõbuks.

Siinjuures tänan Tahula 
külalistemaja ning Kuressaare 
Linnateatrit, kes meid nii hästi 
vastu võtsid (ja ära kannata-
sid).

mis täna tehtud, see 
homme hooleta
Kuna viimati nägime üksteist 
kevade lõpus, siis oli hädava-
jalik teha ka paar proovi, aga 
kuna Juku õppis, siis Juhan 
teadis juba üsna hästi, mida te-
gema peab ning proovid läksid 
kui ludinal. Lapsed olid mui-
dugi eriti tublid, sest suurte 
inimeste kõrval teadsid nemad 
absoluutselt kõike, mida tege-
ma pidi.

olemegi kohal
Astusime linnateatri uksest sis-
se, otse lavale ning tunne oli 
nii soe. Päris lava, päris teater, 
aga samas nii kodune ja armas. 
Esimesena hakkasime lava püsti 
panema ning kuna ikkagi võõras 
koht, siis võimalikult ettevaatli-
kult. Mõne aja pärast seisis meie 
kõrvale sealne lavameister Ahto 
Matt, kes uuris miks me ometi 
seda ust nii keeruliselt püsti pa-
neme, mitte ei kruvi seda põran-
dasse. “See on ju ometi lava!” 
Oleks me vaid varem teadnud.

Täna õhtul kell 19, 
Kuressaare Linnateatris!
Enne etendust tuli end aga kor-
ralikult välja puhata – terve 
lava oli täis vaikselt magavaid 
lapsi, papa Warbucks (Sulev 
Võrno) puhkas tugitoolis ning 
paari pisikest pead oli paista ka 
pesukorvist. Veel oli teha mõ-
ned viimased kiired mikrofo-
nitestid ning oligi aeg alustada 
sellega, milleks me siia üldse 
tulnud olime.

Saal oli rahvast täis ning 
nagu Kati Koost ütles – see oli 

üks parim publik, kes meil ku-
nagi olnud on. Nad elasid kaa-
sa, aga samas oskasid kuulata.

Etendus läks suurepära-
selt – küll mõnede pisikeste 
viperustega, aga vaevalt teisiti 
võimalik on. Ainuke suurem 
õnnetus oli lava taga pimedu-
ses otsaette joostud muhk, aga 
pulmadeks paraneb ära.

Ennast kiitmast ma ei 
väsi, aga teisi ka mitte
Mis oleks üks teater ilma fänn-
klubita? Ilmselt mitte sedagi. 
Anni Erm rääkis, et teades ja 
nähes Franka (lavastaja)töö 
taktikat, võib ta öelda, et piit-
sutamine proovides on ennast 
ära tasunud, sest muusikal oli 
suurepärane, arvestades fakti, 
et pooled näitlejatest on veel 
täitsa lapsed. Rollid olid väga 
hästi sobitatud ning kostüümid 
sinna juurde veel paremini ja 
kuigi rekvisiidid olid tagasi-
hoidlikud, mõjus etendus vä-
gagi suursuguselt. Muidugi ei 
saa mainimata jätta ka muusi-
kat, mis oli väga ilus ja teksti-
osaga tasakaalus.

“Annie” edu Saaremaal
Anne Kruuse (Kose Güm-

naasiumi muusikaõpetaja) sü-
dant soojendas etendus terviku-
na väga. Ka tema arvates olid 
karakterid hästi välja toodud 
ning väga tõesed. Eriti kiitis ta 
Eddy Konti (Preili Hannigan), 
kelle mäng oli nii tõene, et ka 
saali kandus hirm selle tegela-
se ees. Samuti pole ta ammu 
laval kohanud nii südamlikku 
meesrolli, nagu selle tegi Sulev 
Võrno.

Muidugi ei saa ka mainima-
ta jätta Karolin Saart (Annie), 
kes võlus publikut oma siiruse 
ja musikaalsusega ning koos 
Suleviga suutsid nad kõiki võ-
luda. Vürtsi etendusse tõid hästi 
Rooster ja Lily (Margus Toom-
la ning Kristel Pedak), kelle 
koosööd laval oli tunda ja seda 
nautis publik väga. Kuna Anne 
on muusikaõpetaja, siis loo-
mulikult kuulas ta eriti muusi-
kalist poolt ning selle eest teeb 
ta sügava kummarduse Kalle 
Ermile, Maire Pedakule ning 
Age Toomasalule. Eriti meeldis 
talle lihtne, kuid meeldejääv lõ-
pulugu “Homme”, mille sõnum 
sobib väga hästi ka tänasesse 
päeva. Kokkuvõtteks ütleb ta, 
et Viimsi Harrastusteater Ko-
mos on tõsiseltvõetav ja kvali-
teetmärgiga teater.

Pärast etendust ütles aga 
enne veidi torisev Ahto Matt 
meile, et kellele seda Estonia 
teatrit nüüd vaja on.

Vot just nii hästi meil Saa-
remaal läkski!

“Annie – homme on pa-
rem” sügisetendusi võib näha 
juba 11., 16., 21. ja 23. oktoob-
ril Viimsi Huvikeskuses. 

Liis Rebane
Viimsi Harrastusteatri näitleja

Peatselt on saabumas 
sügis ja Viimsi Keeltekool 
alustab oma uut hooaega. 

Üheks uuenduseks on mini-
gruppide avamine lisaks tava-
gruppidele. Eksootilisi keeli 
on nüüd võimalik õppida mi-
nigruppides, mis tuginevad 
rohkem aktiivse suhtluse aren-
damisele ning annavad seeläbi 
võimaluse praktiseerida keelt.  

Põnevaks uuenduseks on 
meie armastatud õpetaja Jaume 
Farré naasmine Eestisse ja alus-
tamine hispaania keele põhi-
õpetajana Viimsi Keeltekoolis. 
Jaume Farré Goméz on pärit 
Viladecavalls külast, mis asub 
Kataloonias Barcelonast 40 km 
põhjapool. Pärast filoloogia-
õpinguid Barcelona ülikoolis 
tuli ta Erasmus-vahetusõpilase-
na Eestisse jätkamaks õpinguid 
Tallinna Ülikoolis. Koheselt 
alustas ta ka eesti keele õpin-
guid ning tema praegused os-
kused on imetlusväärsed. 

Ülikooliõpingute kõrvalt 
osales Jaume mitme noorteor-
ganisatsiooni töös nii Eestis, 
Prantsusmaal kui ka Hispaa-
nias. Jaume töötanud ka Lõu-

Uuenduslik õppeaasta Viimsi Keeltekoolis

na-Prantsusmaal ning ka tema 
esimene kontakt Eestiga tek-
kis just organiseerides noorte 
vahetusõpet Eesti ja Prantsus-
maa vahel 2002. aasta keva-
del. Jaume on Eestis viibinud 
juba mitmel korral ning alati 
pärast Katalooniasse naasmist 
on siiski olnud miski, mis tõm-
bab teda Eesti poole tagasi. 
Nüüdseks plaanib ta Eestisse 
jäämist püsivalt. 

Tulenevalt oma lapsepõl-
vekodu asukohast (Viladeca-
valls asub Püreneede vahetus 
läheduses) armastab Jaume 

viibida mägedes, seal matkata, 
ja suusatada. Lisaks hindab ta 
head kirjandust, briti huumorit 
ja naudib rahulikke jalutuskäi-
ke Kadrioru pargis. “Ma nau-
din Eesti loodust, aga mul on 
kahju, et siin on nii vähe mäge-
sid. Vastasel juhul oleks siinne 
maastik ideaalne,” tunnistab 
Jaume. Eestlastest on talle jää-
nud mulje kui inimestest, kes 
on äärmiselt töökad, oskavad 
hästi võõrkeeli ja on head kee-
ruliste olukordade lahendajad. 

Oma siinviibimise jooksul 
on Jaume proovinud erinevaid 
töökohti, nautides kõige enam 
tööd hispaania keele õpetajana. 
“Töö keeleõpetajana on minu 
jaoks midagi sellist, mis mulle 
tõesti meeldib. See võimaldab 
saada inimestega otsest kon-
takti ning vahetada teadmisi ja 
kultuuri. See on kogu inimkon-
na edasiarengu aluseks.“ 

Viimsi Keeltekoolis saab 
Jaume juhendamisel õppida 
hispaania keelt kolmapäeva ja 
neljapäeva õhtupoolikutel. 

Lisaks Jaume Farréle on aga 
Viimsi Keeltekoolil veel palju 
põnevat ootamas uuel õppeaas-
tal. Endiselt jätkab populaarne 

ja legendaarne inglise keele 
õpetaja Laura Kaare. Lisaks lii-
tuvad sel aastal kooli kollektiivi-
ga veel mitmed noored ja tublid 
inglise keele õpetajad.

Tähelepanu väärib ka noor 
soome keele õpetaja Kairi Män-
nik, kes on suurte kogemuste-
ga, olles koolitanud õppijaid nii 
mitmes Tallinna keeltekoolis ja 
firmas kui ka Tallinki Soome 
kruiisilaevade personali, olles 
spetsialiseerunud just teenin-
dusalasele soome keelele.

Mõeldes kooli kõige pise-
matele klientidele, teeb Viim-
si Keeltekool käesoleval õp-
peaastal koostööd lasteaiaga 
Väike Päike, pakkudes män-
gulist inglise keele õpet nii 
3–4-aastastele kui ka 5–8-aas-
tastele. Nüüdsest toimub õp-
petöö kahes eri vanusegrupis, 
kuna 3–4-aastased vajavad 
veidi teistsugust lähenemist 
kui neist veidi vanemad lap-
sed. Tunnid toimuvad lasteaia 
Väike Päike ilusates ruumides 
teisipäeviti ja neljapäeviti. 

Täpsemat infot kursuste 
kohta võib leida kodulehekül-
jelt www.viimsikeeltekool.ee.

Kerli Hansen 

Laval on lastekodu lastepere.

Jaume Farré naudib Eestit.

Ingliskeelne 
beebikool 
Helen doron Early English Viimsi Huvikool ootab sel 
sügisel kõige pisemaid kursusele baby´s best Start. 

Tegemist on ainulaadse programmiga beebidele vanuses 
3-22 elukuud, mis sisaldab järgmisi valdkondi.

Iinglise keele õppega alustamine hällist alates – inglise 
keele omandamine teise emakeelena, tulemuseks kiirem 
emakeele ning teiste keelte areng.

Füüsiline areng – spetsiaalselt beebidele välja töötatud 
motoorikat arendavad harjutused.

Aju areng – erinevad tegelused arendavad aju kõiki 
neuroloogilisi piirkondi ja nende omavahelisi ühendusi.

Musikaalne ja kõne- ning kirjaoskuse areng – laulud 
ja riimid arendavad lapse musikaalsust ja lugemis- ning 
kirjutamisoskust.

Sotsiaalne areng – suhtlemine grupis loob aluse beebi 
sotsiaalsele teadlikkusele ja kohanemisvõimele.

Emotsionaalsus, toetus, armastus – mängulised tunnid 
ning hindamatu ema- ja isapoolse toetuse kogemus tugev-
davad lapse ja vanema vahelist sidet ja kiindumust.

Tasuta näidistunnid toimuvad HDEE Viimsi Huvikoo-
lis Heki tee 6-4, Haabneemes. 

Veronika Kolessova
kooli juhataja 

viimsi@helendoron.ee, tel  53 012 360. www.helendoron.ee

Päevakeskus 
ootab eakaid
Päevakeskus 2011/2012 hooaja avaüritus toimub 
23. septembril.

Ilusa suve järel on kindlasti juba paljudel eakatel tekki-
nud igatsus heade kaaslaste ja huvitavate tegevuste järe-
le. Positiivne keskkond ja suhtlemine ning eneseaktiivsus 
aitab end hästi tunda ja vormis püsida. Et eakad võiksid 
end rõõmsameelselt tunda ja väärikalt vananeda, on vallas 
pakkuda mitmekülgset tegevust päevakeskustes.

Viimsi Päevakeskus kutsub 2011/2012 aasta hooaja 
avaüritusele Viimsi Päevakeskuse saali 23. septembril al-
gusega kell 13.00.

Päevakorras on väike tervituskontsert ja info huvi-
ringide tegevusest. Ootame külalisi, kes kõnelevad valla 
sotsiaalvaldkonna arengukavast ja eakate elukorralduse 
parendamise võimalustest. Päevakeskuse huvitegevuses 
pakutakse võimalusi füüsise arendamiseks, käeliseks tege-
vuseks, kunsti loovtegevusteks ja jututubades suhtlemiseks. 
Püüame lähtuda sellest, et igaühel oleks valikuvõimalusi. 
Toimub registreerumine huvialaringidesse, mis alustavad 3. 
oktoobrist. Esimene nädal on tutvumiste ja otsustuste aeg.

Osalejate aktiivsel eestvedamisel on võimalik arenda-
da klubilist tegevust mis tahes valdkonnas, mida me seni 
pole veel osanud planeerida. Olgem aktiivsed ka  pensioni 
ootel või töötuna, sest inimeste keskel olemine ei lase üksi 
jääda oma muremõtetega ja eneseteostus huvitegevuses 
annab positiivset energiat. Keegi ei tea, kus  uued töövõi-
malused avanemas on. Hooaja avamisel mõeldakse läbi ka 
ühistegevuse plaanid ja seatakse sihte ning tehakse plaane 
2012. aastaks. Ilma aktiivsete eakateta ei oleks meie elu 
päevakeskuses pooltki nii vahva ja põnev.

Viimsi Päevakeskuse rühmavanemad ja õpetajad ko-
gunevad nõupidamisele 20. septembril kell 12.00.

Uue hooaja teema on hoolivus. Seetõttu mõtle läbi 
oma tuttavad ja naabrid, kes seni pole veel teed päevakes-
kusse leidnud, võta neil 23. septembril käest kinni ja ütle, 
et lähme koos.

Lehte Jõemaa
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Viimsi taluturg kutsub 
24. septembril algusega 
kell 10 kõiki taas osa 
saama suurest õunatee-
malisest turupäevast – 
ubinapäevast!  

Eelmisel aastal esmakordselt 
toimunud ubinapäev oli suur 
õunateemaline pereüritus, kus 
tutvustati kõike õuntega seon-
duvat, propageeriti nii lastele 
kui ka täiskasvanutele õuna-
söömist ning õunakasvatust 
koduaedades. See oli vahva 
talgupäev, kus sai ühiselt teh-
tud suur töö – pressisime Viim-
si elanikele üheskoos peaaegu 
2000 liitrit õunamahla! 

Selleaastane ubinapäev saab 
veelgi suurema hoo, sest lisaks 
Hiiumaalt kohale vuravale suu-
rele mahlapressile aitavad mah-
la teha ka 4–5 väiksemat mah-
lapressi koos nende omanikega. 

Mahlapressid teevad tee-
nustasu eest teie õuntest mõ-
nusa ja tervisliku mahla. Kaasa 
tuleks vaid võtta õunad ja puh-
tad kanistrid/ämbrid, et mahl 
koju transportida! Väiksemate 
mahlapressidega mahla tehes 
tuleb ise aktiivselt mahlatege-
misele kaasa aidata.

Ubinapäeval kavas:
Õunamahla pressimine: Kohal  
taas iseliikuv suur mahlapress 
Hiiumaalt koos perenaise Trii-
nuga. Tulge vaid oma õuntega 
kohale ja pressime neist väikse 
teenustasu eest valmis mahla, 
kodus tuleb mahl kuumutada, 
pudelisse ja ongi valmis! Mah-
lapressi teenuse hind on 25 sen-
ti/liiter. Mahlapress alustab sel 
aastal tööd juba reedel, 23. sep-
tembril kell 14 ja pressib mahla 
seni, kuni soovijaid jätkub. Lau-
päeval töötab press alates kella 
10st ja pressib, kuni  soovijaid 
jätkub. Vajadusel on press kohal 
ka pühapäeval alates kella 9st. 

Mahlategemiseks on sel 
aastal vajalik eelregistreerimi-

Mahlatalgud taas lähenemas

ne – kirjutage e-posti aadres-
sile ehakai@rannarahvamuu-
seum.ee või helistage telefonil 
51 00 281. Palume märkida 
ka umbkaudne õunte kogus, 
mõõtühikuks arvestame kartu-
likotte.

Istikute müük: saada-
val suures valikus õunapuu-,  
ploomi- ja kirsiistikuid ning 
marjapõõsaid.

Õunakorvid: õpetatakse kor-
vi punuma, müüakse õunakor-
ve, lõikusvahendeid jne. 

Õunad: kõik õunakasva-
tajad on teretulnud müüma 
oma aia vilju! Oodatud on nii 
koduaiapidajad kui ka suured 
õunaistandused. 

Kingi õun: kui sul õunad 
üle ja tahad ära anda, anna mär-
ku – leiame tänuliku omaniku! 

Õunapuude kasvatami-
se koolitus: koolituse käigus 
teevad vabaõhumuuseumi iid-
sed õunapuud läbi järjekordse 
noorenduskuuri. Jagatakse nä-
punäiteid õunapuude istutami-
seks ja hooldamiseks.

Õunaköök: kõigile tutta-
vad inimesed valmistavad ko-
hapeal lõkkepajas õunahoidi-
seid ning -roogasid, keedavad 
moosi, õunasuppi jne.

Õunapiruka küpsetamise 
võistlus: osalejad annavad pi-
ruka/koogi hiljemalt kell 11 

korraldajatele koos retsepti-
dega, toimub degusteerimine 
ja seejärel võitja selgitamine. 
Piruka maitsmiseks lõigatakse 
kook väikesteks tükikesteks, 
sest juba väike tükk suussula-
vat õunakooki peaks hindajat 
maitseomadustega jalust ra-
bama! Kõik osalejad saavad 
tänukingi.

Lõbusad ja harivad õuna-
teemalised tegevused lastele: 
mökerdamised, nikerdamised, 
õunapuurimised, õunamahla joo-
mise võistlus, õunakorvi hoidmi-
se võistlus, õunaseemnetest ehe-
te valmistamine ja palju muud.

Töötoad kogu perele: õuna-
pommi töötuba ning kuivatatud 
õunte valmistamise töötuba.

Õunakoorimisvõistlus va-
navanematele: õun tuleb koo-
rida ühe pika koorega! Võistle-

ja võib kodust kaasa võtta oma 
isikliku koorimisnoa. 

Ürituse programm täieneb 
pidevalt, jälgige täpset prog-
rammi muuseumi veebilehel  
www.rannarahvamuuseum.ee 
või Facebookis Rannarahva 
Kodu lehel. 

otsime õunu ja mahla-
presse
Kui on häid inimesi, kel õunad 
üle või seisab mahlapressimise 
inventar kasutuna, võiks sellest 
märku anda ehakai@rannarah-
vamuuseum.ee või telefonidel 
51 00 281 või 606 6931. 

Aitame leida nii õuntele 
kui ka mahlapressile uue tänu-
liku omaniku!

Külarahva oma mahla-
press 
Ubinapäeval mahlapressimise 
järjekorras olnud inimeste hulk 
näitas selgelt, et on suur vaja-
dus mahlapressimise inventari 
järele. Viimsi Kultuuriloo Selt-
si liikmed eesotsas allakirjuta-
nuga esitasid Kohaliku Omaal-
gatuse Programmi 2011. aasta 
kevadvooru projektitaotluse, et 
hankida Pringi küla elanike ja 
aiapidajate tarbeks mahlapres-
simiseks vajaliku inventari 
komplekt, kuhu kuuluks õun-
te purustaja, mahlapress ning 
ka paak koos pastörisaatoriga. 
Projekt saigi rahastuse ning 
mahlapressimise komplekt 
jõuab ubinapäevaks koha-
le. Mahlapress teeb esimesed 
mahlad ubinapäeval, edaspidi 
saab külarahvas pressi koju lae-
nutada, peale mahlategu tuleb 
masinavärk puhtalt ja korras 
olevana tagastada. Mahlapressi 
laenutamiseks on vajalik eel-
registreerimine, lisainfot saab 
kirjutades e-posti aadressile 
ehakai@rannarahvamuuseum.
ee või telefonil 51 00 281.

Seniks varuge õunu!
Eha-Kai mesipuu

Viimsi taluturu projektijuht

Hiiumaalt toodud mahlapress mullusel ubinapäeval. 

Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis tähistati muinastulede 
ööd.

Rannas süüdatud lõke on me-
resõitjatele märgutuleks olnud 
juba mitu tuhat aastat. Just lõk-
ketuli oli see, mis näitas meie 
esivanematele turvalist teed ran-
da või sadamasse. Laevaliikluse 
kasvades jäi aga märgutuledest 
väheseks ning meresõidu tur-
valisemaks muutmiseks ehitati 
tuletornid. Nüüd hoiatavad tule-
tornide märgutuled meresõitjaid 
ohtude eest ning hõlbustavad 
sissesõitu sadamatesse. 

Tehnika aga areneb jõudsalt 
ning paljudel laevadel on täna 
juba moodsad navigeerimise 
abivahendid ja ka töötavate tu-
letornide arv maailmas on ha-
kanud vaikselt vähenema. Iidne 
märgutulede tegemise vajadus 
on ammu ajalooks saanud...

Iidsetest tuledest sündinud traditsioon

Tänu paari aasta tagusele 
mereblogi ja Rannarahva Koja 
üleskutsele on iidne tulede te-
gemise ajalugu taas rahvani 
toodud ja kannab nime mui-
nastulede öö. Iga aasta augusti 
viimasel laupäeval – muinas-
tulede ööl – süüdatakse Eesti-
maa randades tuhandeid lõk-

keid, suuremates mereäärsetes 
külades toimuvad simmanid. 
Iga süüdatud lõkketuli annab 
märku, et me hoolime teinetei-
sest ja merest ega unusta oma 
ajalugu ja kultuuripärandit.

Muinastulede ööd kogunes 
Viimsi Vabaõhumuuseumisse 
tähistama tuhandeid inimesi. 
Tuldi koos heade sõprade, laste 
ja peredega, lähemalt ja kauge-
malt. Vabaõhumuuseumi muru 
ja rand kattusid mõneks tunniks 
sadade piknikutekkidega, mil-
lel istujad maitsesid kaasavõe-
tud suupisteid. Kõikjal kostis 
laste naeru ja kilkeid. Nauditi 
ühiselt veedetud aega ja mõnu-
sat suveõhtut. Koos oodati pi-
dulikku hetke, mil süüdatakse 
lõkked. Üllatusesinejana rõõ-
mustas piknikulisi Mehis Nur-
metalu, kes esitas Jaan Tätte 
laule täies eheduses. Oli ilus ja 
südantliigutav etteaste.

Päikese loojudes, kell 21.30 
oli aeg muinaslõkked süüdata. 
Tulede süütamisega sai alguse 
purjevarjuteatri etendus “Lenda 
lind-maailma äärel”. Sumedas 
suveöös ülestõmmatud purjel 
rullus lahti muinasjutuline lugu 
maailma loomisest. Tulelee-
gist sündisid varjud, mis pan-
di purje peal liikuma ja vande 
regilaulude toel oma lugu rää-
kima. Etendusest õhkas Svjata 
Vatrale omast energiat ja publik 
sai kuulda Ruslan Trochynskyit 
laulmas eesti regilaule. 

Lõkketuled tegid ilma val-
geks ja südamed soojaks. Ran-
narahva Muuseum tänab kõiki, 
kes sel ööl Viimsi Vabaõhu-
muuseumisse kogunesid, oma 
tule süütasid ja sellega mui-
nastulede öö südantsoojenda-
vaks sündmuseks muutsid!

anu Valing
Rannarahva Muuseum

muinastuli Viimsis.

Paadinäitus 
tulekul
Eeloleval talvel korraldab Rannarahva muuseum 
oma 40. juubeli puhul põhjaliku ülevaatenäituse 
paatidest ning nende mõjust randlaste kultuurile. 

Ilma paatideta poleks ei randlust ega kaubandust. Läbi 
aegade on paat olnud randlastele põhiline igapäevane 
töövahend. Kuid mitte ainult – paat merel on kunstnike 
poolt armastatud motiiv ning samuti vormisid inimesed 
oma igapäevaseid tarbeesemeid paadikujulisteks (näiteks 
võrguujukeid). Lapsed mängisid ja mängivad tänapäeval-
gi pisikeste paadimudelitega. Vanale paadile korraldati 
jaanipäeval uhke tulematus või kasutati seda otstarbekalt 
mõne kuurialuse ehituseks.

Eeloleval talvel korraldab Rannarahva Muuseum oma 
40. juubeli puhul põhjaliku ülevaatenäituse paatidest ning 
nende mõjust randlaste kultuurile. Näituse põhiosas an-
takse ülevaade erinevatest paaditüüpidest. Tutvustatakse 
algelist ruhet, randlaste igapäevaseks asjaajamiseks mõel-
dud eistukit, venet ehk haabjast, viislaid- ja nelilaidpaati, 
jullat, võrgupaati, sumplaeva, Tallinna- ning Narva-tüüpi 
mootorpaate, losspaati, lappajapaati, kakuampaati, väi-
ketraalpaati. Erinevad paaditüübid on esindatud jooniste, 
fotode ja vanade paatidega. Näituse esemelist poolt saada-
vad kalurite jutustused, paatidega seotud kombed ja päri-
mused. Lisaks tulevad näitusel eksponeerimisele erinevad 
paatidega seotud arheoloogilised leiud. Näitame samuti 
randlaste seas populaarseid paadimotiividega meremaale 
Richard Uutmaalt ja Richard Sagritsalt.

Seoses näitusega palume ka teie abi. Kui kusagil on 
vedelemas mõni vana paat, mida omanik on nõus muu-
seumile annetama või näituse ajaks laenama, siis andke 
sellest teada. Samuti ootame paatidega seotud etnograafi-
lisi esemeid. Oodatud on ka esiisadest harrastuskunstnike 
poolt loodud paatideteemalised taiesed. 

Lisaks esemelisele materjalile ootame põnevaid lugu-
sid paatidest, unustatud rahvapärimusi või muud huvita-
vat infot paatide kohta. Eriti hinnatud on informatsioon 
selle kohta, kas kusagil on vana paati kasutatud mõne 
välikäimla, kuurikatuse vm väikese objekti ehitamiseks. 
Informatsiooni saab edastada e-posti aadressil info@ran-
narahvamuuseum.ee või telefonil 606 6941.

Näitus avatakse 15. detsembril 2011 Rannarahva 
Muuseumis ja jääb üles 22. juulini 2012.

maivi Kärginen
Rannarahva Muuseumi teadur

Einar Vene maali-
näitus “Ilmutus”
Viimsi Püha Jaakobi kirikus (nurme tee 2, Viimsi) 
avatud 4. septembrist 31. oktoobrini 2011. 

Näitusel Viimsi kirikus on 
eksponeeritud valik Einar 
Vene loomingust, mis on ins-
pireeritud raamatute raamatu 
Piibli olulisematest teksti-
dest. Maalid “Maarja kuu-
lutus”, “Lunastaja”, “Kala” 
jt kirjeldavad kristlust kogu 
oma olemuses. 

Ilma kõige vägevama väl-
jaastumiseta oma peidetud 
olekust ei või teda keegi tun-

da – see on Uue Testamendi põhitõde. Jumala ilmutus ei 
ava veel silmi, vaid seda teeb Jumala eneseilmutus. Nen-
dest tõdedest lähtuvalt on Einar Vene oma mõttes ja teos-
tuses komponeerinud teosed, kus kesksel kohal on sõnum 
ehk skoopus ning dekoratiivsusel ehk kaasusel on oluline 
täpne tasakaal. 

Maalidel tõstatuvad teemad on läbipõimunud eri aega-
de ja tasandite, eelkõige aga kunstniku enda isiklike ilmu-
tuslike kogemuste summa. Suureformaadilised, ekspres-
siivsed ja vaatajat kõnetavad teosed on ajaliku ja ajatu 
mõtte majakad, kus meile kui vaatajatele esitatakse lugu, 
milles on küsimus, kuid vastus ei selgu enne, kui ilmutus 
puudutab vaatajat ennast. 

Erkki Juhandi
näituse kuraator

Einar Vene “Lunastaja”.
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6.–15. juulil käis matka-
ringi üheksaliikmeline 
seltskond Jotunheimeni 
rahvuspargis mägedes 
matkamas, grupijuhina 
kaasas Viimsi Kooli 
õpetaja Külli Täht.  Küsi-
musele, kas suvel sooje-
maid kohti matkamiseks 
ei leidnud? tuli sihtkoha 
valinud seltskonnal 
vastata mitmel korral. 

“Eks ikka oleks olnud,” mui-
gab grupijuht, “aga see on ju 
Norra! Koht, kus iga matkaja 
ihkab ära käia.” Selles suhtes 
oli kohavalik algusest peale 
kindel. Pärast matka Alpides 
eelmisel aastal, kui  Austriast 
tulime, arutasime juba lennu-
kis, mis järgmine sihtpunkt 
võiks olla. See, et me uuesti 
mägedesse suundume, selles 
polnud kahtlust. Miks mäed? 

Külli Täht vaikib hetke, 
enne kui vastab: “See on kui-
dagi nii läinud. Sinna tõmbab 
lihtsalt. Arutasime just sõpra-
dega, mis on see, mis sunnib 
inimest võtma kogu varustuse, 
mida võib olla 10–20 kilo, ja 
üles rühkima. Vaated? Tahe 
ennast proovile panna? Ma ar-
van, et mõlemat. Loomulikult 
on alguses raske ja harjumatu, 
aga see kaob mingil hetkel ja 
alles jääb positiivne. Seda, mis 
võib-olla ahastama ja vandu-
ma pani, meenutatakse hiljem 
pigem ühena eredamatest het-
kedest.” 

Seekordne retk algas 6. 
juulil, kui laevaga Stockholmi 
poole teele asuti. Enne mine-

Viimsi Kooli matkaring seikles Norras

kut tekkis juunis väike paani-
ka, sest Norrat olid just taba-
nud üleujutused kohtades, kust 
ka matkaseltskond läbi pidi 
sõitma. Kõik läks siiski hästi.

Stockholmist edasi sai sõi-
detud piiri poole, esimese õhtu 
sihiks Kongsvingeri lähedal 
asuv puhkeplats. Kuna eelarve 
väga suur polnud, olid ööbi-
mised planeeritud telkidesse. 
Norra pole just odavate riikide 
killast, nii kasutasimegi telki-
miseks tasuta puhkeplatse – 
nagu RMK Eestis. 

Bussisõit oli terve reisi 
jooksul kõige tüütum etapp, 
aga kuna seltskond oli hea, 

siis sai see suhteliselt hästi üle 
elatud. Teisel reisipäeval veet-
sime aega ka Lillehammeris ja 
käisime muuhulgas 1994. aas-
ta taliolümpiamängude hüppe-
torni vaatamas. Esimese päeva 
õhtuks oldi Bessheimis, matka 
alguspunktis. Mägiteedel sõit-
mine on küll midagi, mis meel-
de jääb, eriti pildistajatele, aga 
veel rohkem bussijuhile... Sel-
lega, et käänakute tagant võib 
ilmuda stoilise rahuga rohtu 
mäluvaid lambaid, kepsakaid 
põhjapõtru või hulljulgelt ki-
hutavaid rekkaid, tuleb lihtsalt 
harjuda. Imeliste vaadete roh-
kusega Norra muidugi ei koo-

nerda, see on boonuseks.
Erinevus eelmise aasta 

Austria mägimatkaga seisnes 
ka selles, et seekord polnud 
hüttides ööbimist ette nähtud 
ja söögi tassisime ka ise kaasa. 
Arvestanud oldi nelja päevaga 
mägedes – seega neid asju ikka 
oli. “Hakkama said kõik väga 
hästi,” kiidab matkaringi ju-
hendaja,” ka kõige nooremad, 
5. klassi poisid. Esimene tõus 
oli vist väike ehmatus, aga kui 
grupp on toetav, siis saab kõi-
gest üle. Ka mäest. Tuleb nii 
välja.”

Kui pingsalt üles-alla rüh-
kida, tuleb pidevalt jalgade 

ette vaadata, kuhu ikka astu-
da. Siinkohal on soovitav va-
hepeal peatuda ja ümberringi 
vaadata. Muidu mäletad mat-
kast ainult eeskõndija saapaid. 
Silmi sundisid muidugi üles 
tõstma ka põhjapõdrakarjad, 
kes aeg-ajalt meid saatsid ja 
rajast üle tõttasid. Kaheksan-
dikele tulid meelde geograa-
fiatundide infokillud tundrast 
ja seda oma silmaga näha oli 
hoopis teine asi.

Ilm oli mägedes väga heit-
lik, nagu ette arvatud. Kuna 
aasta jooksul toimunud mat-
karingi tundides oldi varus-
tuseteemasid põhjalikult kä-
sitletud, polnud tuul ja vihm 
probleemiks – kõik oli vasta-
valt komplekteeritud. Esimese 
õhtu/öö telke raputavad iilid 
jäid paljudele hästi meelde, 
eriti köögitoimkonnale, kes 
priimustel makarone keetsid ja 
suitsuvorsti hakkisid.

Järgmise päeva teekonnal 
oli suurimaks vaatamisväär-
suseks liustik täies hiilguses 
ja ööbimine jõesaarel, kus oli 
raske isegi kaheinimesetelgil 
kivide vahel kohta leida. Külm 
oli muidugi ka. Öösiti langes 
temperatuur ikka nullini.

Kõik õpilased pidasid hea 
varustuse olemasolu väga olu-
liseks. Kuna kvaliteetsed asjad 
on ikkagi suhteliselt kallid, siis 
eks see matkavarustus aastast 
aastasse koguneb. Mägimatka 
juurde kuuluvad ka matkake-
pid, seekord saime koolilt käi-
miskepid, ajasid asja kenasti 
ära. “Allatulek ilma keppideta 
võib olla suhteliselt ränk,” lei-

dis ka Grete Liblikman, kes 
Alpide matka Norra omaga 
võrrelda ei tahtnud – liiga eri-
nevad. Kuid mõlemad oma-
moodi head.

Kolmas päev jäi seekord-
sel matkal viimaseks, sest ühel 
grupiliikmel lõi vana põlve-
vigastus välja ja nii oli otsus 
rajalt päeva lõpuks lahkuda ja 
bussi juurde naasta. Küsisime 
õpilastelt, kas kahju ka oli, et 
viimast päeva käia ei saanud, 
aga tundus, et seekord oli juba 
piisav. Nüüd jäi Stockholmi ta-
gasisõiduks veidi rohkem aega 
ja võimalust hommikuti kauem 
magada. Seda viimast tervitati 
erilise rõõmuga, sest matkaär-
kamised olid siiski hommikul 
kella viie-kuue vahel.

Mis jäi kõige eredamalt 
meelde?

Fjordid, rippsildade ületu-
sed, valge põhjapõder, lumi, 
kartulipuder ubadega, mida 
muidu kodus küll ei sööks, 
toimkond vihmas, higistami-
ne, mäed-mäed-mäed, lem-
mingud, valged ööd.

Kas järgmisel aastal jälle? 
Kindlasti!

Õpilastest käisid seekord-
sel matkal Riho Org, Tanel 
Reigo, Grete Liblikman, Kris-
tian Raus ja Martin Kirbits.

Matkaring tänab Nipernaa-
di matkaklubi pealikut Heldur 
Pedajast ja mägimatkajat Üllar 
Põldu, kes terve aasta nõu ja 
jõuga matkaringi tegemistel 
abiks olnud.

alli Reino
TTÜ üliõpilane 

matkaringi liige alates 7. klassist

Õppelaenu taotlema 
asudes tasub meeles 
pidada, et intresse peab 
maksma juba õpingute 
ajal ning laenu põhiosa 
tagasimaksetega tuleb 
alustada hiljemalt aasta 
pärast õpingute lõpeta-
mist.

Seega tuleb enne laenulepin-
gu allkirjastamist kaaluda, 
kas õppelaenu läheb õpingu-
tega seotud kulude katteks 
hädasti vaja või saaks hak-
kama ka muul moel. Laenu 
maksimumsumma 2011/2012 
õppeaastal on 1917,35 eurot 
ja intress 5% aastas laenujää-
gilt. Kui otsustad laenu võtta, 
siis arvuta, kui palju kulusid 
sul eesootaval õppeaastal ees 
võiks olla, ning mõtle, kas 
vajad maksimaalset summat 
või saad hakkama vähema-
ga – kohustust maksimaalset 
summat võtta pole.

Näiteks bakalaureuseõpe 
kestab kolm aastat ning kui 
võtad igal aastal maksimum-
summa, on sul õpingute lõ-
puks kogunenud juba 5752 
euro suurune (90 000 krooni) 
laen, lisaks intressid. See on 
üsna suur summa ning võib 

Õppelaen pole kingitus, vaid tuleb tagasi maksta

takistada sinu muid tuleviku-
plaane – näiteks arvestatakse 
õppelaenu kohustusena, kui ta-
had eluasemelaenu võtta ning 
selle võrra on võimalik tuleva-
ne laenusumma kodu soetami-
seks väiksem.  

Kuna õppelaenu pead hak-
kama tagasi maksma hiljemalt 
aasta pärast kooli lõpetamist, 
siis mõtle, kas leiad kindlas-
ti sellise palgaga töökoha, et 
suudad õppelaenu makseid 
korrektselt tasuda. Näiteks 
kui jaotad 5752 euro suuruse 
laenu tagasimaksmise mak-
simaalselt lubatud perioodi 

ehk kuue aasta peale (kahe-
kordne nominaalne õppeaeg) 
ja teed laenumakseid iga kuu, 
tuleb annuiteetgraafiku puhul 
ühe laenumakse suuruseks 
koos intressiga veidi üle 90 
euro. Kui su õpingud katke-
vad, tuleb laen tagasi maksta 
kiiremini ehk poolteistkordse 
nominaalse õppeaja jooksul. 
Intressimakseid tuleb tasuda 
juba õpingute ajal. Reeglina 
maksad neid kord aastas, sügi-
sel, kuid täpsed tingimused on 
kirjas laenulepingus, mis või-
vad igal õppelaenu väljastaval 
pangal olla erinevad.

mõtle uuel õppeaastal 
laenuvajadus läbi
Kuigi mõned pangad pakuvad 
õppelaenu lepingu sõlmijale 
võimalust teha avaldusel linnu-
ke kasti “Soovin järgmise aasta 
laenusummat automaatselt kon-
tole“, ei maksa seda võimalust 
kasutada. Hinda iga kooliaasta 
alguses uuesti oma rahalist olu-
korda ning kaalu, kas ja kui suu-
res summas sa seekord õppelae-
nu vajaksid. Kui sa oled eelmisel 
aastal võtnud laenu sellistel tingi-
mustel, et uuel õppeaastal laekub 
ka uus laen automaatselt sinu 
kontole, siis sellest loobumiseks 
pead täitma taotluse. 

maksepuhkus teatud 
juhtudel ja taotluse 
alusel
Õppelaenu põhiosa ning int-
ressi tagasimaksmist on või-
malik peatada ajateenistuses 
viibimise ajaks, ühel vanemal 
kuni lapse 3-aastaseks saami-
seni ja arst-residendil kuni re-
sidentuuri lõpetamiseni. Õppe-
laenu intressi maksab pangale 
selle aja eest riik. Seda soodus-
tust on võimalik kasutada, kui 
esitad panka vastava tõendi ja 
avalduse. Soodustus rakendub 
alles vastava tõendi ja taotluse 

esitamisest, mitte automaatselt 
ega tagantjärele. 

 
Õppelaenu saamise 
tingimused
Õppelaenu saad taotleda siis, 
kui õpid täiskoormusega õppes 
kas era- või riiklikus ülikoolis, 
rakenduskõrgkoolis, kutse-
koolis või mõnes samaväärses 
koolis välisriigis. Kui õpid 
kõrgkoolis osakoormusega või 
põhikooli lõpetanuna kutse-
koolis, siis sa õppelaenu võtta 
ei saa. Samuti ei saa õppelaenu 
akadeemilisel puhkusel olles.

Õppelaenu saamiseks on 
üldjuhul vaja kas kahe eraisiku 
käendust või Eestis asuva kin-
nisvara tagatist. Käendajatele 
esitavad nõuded võivad õppe-
laenu väljastavates pankades 
mõnevõrra erineda – näiteks 
võib olla käendajatele kehtes-
tatud nõue, et neil peab olema 
viimase kolme kuu jooksul ol-
nud regulaarne ja dokumentaa-
lselt tõestatav sissetulek, mõni 
teine pank on oma tingimustes 
sissetuleku suuruse ka mää-
ratlenud – üldjuhul on selleks 
miinimumpalk ehk 278,02 eu-
rot kuus (bruto). 

Kindlasti tuleb aru saada 
käenduse tähendusest. Kui sa 

käendad oma sõbra õppelaenu, 
pead arvestama sellega, et pan-
ga ees on laenuvõtjal ja käen-
dajal solidaarne vastutus. See 
tähendab, et kui laenuvõtja jääb 
pangale laenumaksed võlgu, tu-
leb laenu maksta käendajal ehk 
sinul. Kusjuures on ka võimalik 
olukord, kus pank pöördub võ-
lanõudega kõigepealt käendaja 
poole, mitte ei püüa esialgu 
võlgnikult võlga kätte saada.

Seetõttu pööra tähelepanu, 
kuidas on käenduslepingus re-
guleeritud käendaja vastutus. 
Eelkõige kas on kirjas, et käen-
daja vastutab laenuvõtja ko-
hustuse eest üksnes juhul, kui 
võlausaldaja ei saa oma nõuet 
põhivõlgniku vastu rahuldada. 
Selline säte tähendab, et kõige-
pealt peab pank pöörduma võla 
kättesaamiseks siiski laenuvõtja 
poole ning kui see tulemusi ei 
anna, alles siis hakata võlgne-
vust välja nõudma käendajalt.

Kindlasti tuleb leping – nii 
õppelaenu kui ka käendus-
leping – enne allkirjastamist 
hoolikalt läbi lugeda ning kui 
midagi jääb selgusetuks, pan-
gatöötajalt küsida.

Heli Lehtsaar 
Tarbijaveebi minuraha.ee 

toimetaja

Pärast matka alpides suundus matkaring norrasse.

Intresse tuleb tasuda juba õpingute ajal. 
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Tiina Rebane õpetab body-
aeroobikat, milles on 
palju erinevaid kasulikke 
elemente, ja balletti ka 
neile, kes pole seda 
kunagi varem tantsinud. 

Tiina Rebast tunnevad paljud 
Viimsi valla ja Pirita naised 
kui suurepärast aeroobikatree-
nerit. Võib-olla teatakse aga 
vähem seda, et Tiina on elu-
kutselt baleriin, õppinud Tal-
linna Balletikoolis ja tantsinud 
Estonias aastatel 1976–1990. 

“Olin enne käinud iluuisu-
tamas ja selle juurde kuulusid 
ka balletitunnid, kus õpetajaks 
oli kuulus varieteetantsijate 
õpetaja Kalju Saareke,” mee-
nutab ta.

Kuna Tiina isa töötas teat-
ris, siis arvab ta, et sealt tuligi 
vanematel mõte panna tütar 
balletikooli. Ema-isa ja Saa-
reke, kes ka teatris töötas, ar-
vasid, et mine ja proovi. “Mul 
polnud selle vastu midagi,“ 
jutustab Tiina, kelle arvates 
10-aastaselt teavad küll vist 
vähesed täpselt, mida nad teha 
tahavad. 

Balletikool oli tookord, 
1969. aastal, palju vabama 
õhkkonnaga kui Tallinna 21. 
keskkool, kus ta varem käis. 
“Balletikoolis polnud ranget 
korda, vahetundidel ei pidanud 
jalutama, klassid olid väike-
sed, venelased-eestlased õppi-
sid koos, palju sai teatris koos 
baleriinidega proovides olla.“ 

Tantsida oli põnev 
Pärast balletikooli lõpetamist 
ootas töökoht Estonias rüh-
matantsijana. “Meid oli väike 
rühm, tantsisime kõikjal, kus 
vaja – nii ballettides, ooperites 
kui ka operettides. Oli lavasta-
ja Mai Murdmaa hiilgeaeg ja 
tantsida oli põnev.”

Baleriini elukutsele tegi 
lõpu pereelu muutus, kui 
abikaasa Henn Rebane läks 
Soome akordionit õpetama. 
“Läksin kaasa paar aastat enne 
pensioni.” (Baleriinid teata-
vasti saavad pensionile väga 
noorelt.) Neli aastat Soomes 
möödusid tantsuta, seal olles 
juhendas Tiina vaid naiste ae-
roobikatunde. Eestisse tagasi 
tulles olnuks end taas balerii-
nivormi saamiseks vaja olnud 
suurt vaeva näha. Pealegi oli 
baleriini kui noore pensionäri 
iga peagi kätte jõudmas. 

“Pensionäriks ma ei saa-
nud ja olin küsimuse ees, mida 
edasi teen.” Tallinna Ülikooli 
võimlemispedagoog Anne-
Liis Leiuse juures omandas 
Tiina uue eriala – õppis aeroo-
bikatreeneriks. 

Nüüdseks on Tiina Re-
bane treeneritööd teinud üle 
10 aasta. Ta alustas Püünsis, 
peagi lisandus rühm ka Pirita 
Vaba Aja Keskuses. Mõlemas 
rühmas on naisi, kes on koos 
käinud algusest saadik. 

Tiina Rebane – aeroobika-
treener ja balletiõpetaja

EmoTSIoon, mIS KESTab
mailis alt: September on käes ja paljudel (pere)naistel kind-
lasti jälle mõtted tervisespordi juures. Teie treeninguplaanide 
kõrvale tahaksin tutvustada enda kunagist plaani, millest nüüd-
seks on saanud iga-aastane meeldiv harjumus. 

Mõni aasta tagasi, kui lapsed olid veel väikesed ja enda 
jaoks aega nappis, leidsin ühe väikese lehekuulutuse kaudu en-
dale suurepärase treeningukoha kodu lähedalt Püünsi Koolist. 
Kahel korral nädalas teeb seal aeroobikatreeninguid treener Tii-
na, kelle trennis saab nii füüsilist kui ka vaimset koormust ning 
peale selle veel suurepärast seltskonda nautida. 

Olen nüüdseks juba mitu hooaega Tiina juures sporti har-
rastanud ja mis algusest peale on mind võlunud, on just see 
oma koha tunne (selle õhkkonna oskab Tiina koheselt luua) ja 
loomulikult ka aasta suursündmus – trennihooaja lõpetamine 
juuni alguses piknikuga Tiina kodus, kus alati on Tiinal peale 
suurepärase suitsulõhe üllatuseks ka üllatusesineja (kelleks on 
olnud Boris Lehtlaan, Erich Krieger, Jaan Arder, Ivo Linna, Tõnu 
Raadik, Reet Linna jpt). Eks igaühele meist on see sündmus 
erineva tähendusega – kellele hooaja lõpetamine, kellele suve 
algus, kellele niisama tore õhtu. Kuid üks on kindel – augustis 
hakkad juba septembrit ootama, et saaks uue trennihooajaga 
alustada, näha treeningkaaslasi ja saada seda päikeselist emot-
siooni, mis läbi talve jälle kevadesse viib.
Lemme Leima: Kannan kaasas endas üht mälestust väikesest 
tüdrukust, kes 7-aastasena nägi esimest korda balletietendust 
“Luikede Järv“. Pärast etendust koju minnes heitis see väike 
tüdruk kodus elutoas põrandale pikali ning võttis lapseliku koh-
makusega sisse poosi surevast luigest…. See unistus viis mind 
selleni, et alles 40. eluaastates jõudsin reaalselt klassikalise 
tantsuni, kuid siiski jõudsin.

Olin käinud mõned aastad meie supertoreda aeroobikatree-
neri Tiina Rebase juures trennis, kui ta pakkus välja, et võiks 
alustada ka algajate balletitreeningutega täiskasvanutele.

Tiina on särav ja professionaalne, nii tantsijana kui ka peda-
googina. Ta pöörab erilist tähelepanu sellele, et treeningu käi-
gus ei tehtaks oma kehale liiga. Tal jätkub julgustavaid sõnu ja 
toetust absoluutselt kõikidele. Ta märkab igaühe arengut ning 
alati tunnustab. Tantsutunnid Tiina juures on alati midagi roh-
kemat kui füüsiline treening – see on alati sammuke lähemale 
oma unistustele.

bodyaeroobika
“Esimene küsimus on sageli, 
et mis stiili ma õpetan,” rää-
gib treener. “Nimetan seda 
bodyaeroobikaks, sest võtame 
tunnis läbi terve keha. Soom-
laste jumppa on selle lähedane. 
Kord teeme soojenduse tantsu-
lise, teine kord midagi muud – 
et igav ei oleks. Tunni lõpus on 
kõige tähtsam venitus, selleta 
lõpetades jääb tund poolikuks. 
Kõik ütlevad, et see on tunni 
kõige mõnusam osa.” 

Kuna Tiina Rebane ei kuu-
lu ühessegi spordiklubisse, on 
ta treenerina vaba ja õpetab 

just seda, mis tema arvates 
on kasulik. Tema tundides on 
elemente Pilatesest, joogast, 
aeroobikast ja balletist. 

“Inimesel on õhtul pea vä-
sinud, ta tahab kõhulihaseid 
trennida. Paneme vere käi-
ma, saame keha soojaks. Ma 
vaatan rühma järgi, mis neile 
meeldib, ja kasvan koos rüh-
maga. Vaatan ka, et harjutused 
ei muutuks liiga raskeks pusi-
miseks.” 

Tiina usub, et ta tunnid on 
kõige rohkem mõjutatud bal-
letist – olulised on sirge keha-
hoiak ja sirutused. 

ballett täiskasvanutele
Viimastel aastatel on aeroobi-
kale lisandunudki balletitunnid. 
“Ma ei tulnud selle pealegi, et 
inimesi võib ballett huvitada,” 
tunnistab Tiina. Kui tuttavad 
peale käisid, et teeme balleti-
rühma ja kui juba kümme huvi-
list koos oli, saigi alustatud. Tii-
na balletirühmas käib naisi, kes 
on lapsena balletti õpppinud, ja 
ka neid, kes pole varem kunagi 
balletitunnis käinud, kuid soo-
vivad näiteks oma kehahoidu 
korrigeerida. Tema balletirühm 
on Tallinna Ülikoolis koos käi-
nud ligi 5 aastat. 

“Ballett on ohutum kui ae-
roobika,” kinnitab Tiina, “sest 
lihaste pingutamine toimub 
aeglaselt ja rahulikult.” Peale-
gi kohandab treener balletihar-
jutusi tavainimestele.

Mida ballett annab? “Rüht 
on kõige tähtsam,” vastab Tiina. 
“Ballett harjutab sirutama, an-
nab elastsust, plastilisust, koor-
dinatsioonitunnetust ja graatsiat. 
See muutumine toimub kauni 
muusika saatel,” räägib Tiina. 

Aga mida aeroobika- ja bal-
letiõpetaja sööb, et vormis pü-
sida? Söögi kohta ütleb Tiina, 
et see on väga individuaalne. 
Tema propageerib eelkõige ter-
vislikku liikumist. Tiina hom-
mik algab kõigepealt mitte ter-
visliku pudru või müsliga, vaid 
jalutuskäiguga metsa koos koe-
raga. Tund-poolteist kulub met-
saskäigule, alles sellele järgneb 
hommikusöök. “Arvan, et õige 
on süüa siis, kui kõht on tühi, ja 
seda, mille järele on vajadus,” 
usub Tiina. Tema teine söögi-
tarkus on selline: nii palju, kui 
kulutad, nii palju söö!

Ühe ilusa traditsiooni on 
Tiina oma rühmadele ellu vii-
nud: kõik tema aeroobika- ja 
balletihuvilised kohtuvad kord 
suve algul, kui hooaeg lõpeb, 
Tiina ja Henn Rebase kaunis 
kodus. See on õdus õhtu, kust 
ei puudu muusika ega üllatus
esineja – selle eest kannab hoolt 
Henn Rebane. 

annika Poldre

aaSTaRInG LInnURIIGIS

Õgijad
nende lindude nimega seoses meenub noorus-
põlves mängitud nüüdseks ikooniks kujunenud 
videomäng Pac-man, kus “täiskuu” ohjeldama-
tult õgis “punkte.” 

Õgijad peaksid olema laululinnud, kuid küttimistavadelt 
on pigem röövlinnud. Nende tugevad jalad ja võimas 
konksnokk tagavad saagi tulemusliku töötlemise. Ju on 
õgijad nime saanud lindude armastusest rammusate putu-
kate vastu ning kombest püütud saaki ladustada. Neljast 
õgijaliigist levivad Eestis hallõgija ja punaselg-õgija. Vii-
mase tegemisi kirjeldan pikemalt, kuna hallõgija külastab 
meid varakevadel peamiselt läbirändel.

Punaselg-õgija on varblasest pisut suurem lind. Saa-
bub aprillis ja lahkub augusti lõpus. Sel kevadel vaatlesin, 
kuidas õgijapaar mängis roostikus. Linnud lendasid kõr-
relt kõrrele: emane ees ja värvilisem isane kannul. Selle 
käigus jäid nende teele mõned vähemad roolinnud, kellele 
ühisel jõul tuul alla tehti. 

Viimsis armastab punaselg pesitseda kaldaäärsetel, 
mõnes kadakas või kibuvitsapõõsas. Haudumisega tegeleb 
emaslind. Munemise ja haudumise ajal mais on punaselg-
õgijad häirimise suhtes eriti tundlikud ning võivad pesa 
kergesti hüljata. Õnneks on sellel ajal merevesi veel jahe, 
randades “tümpsu” ei kosta ja külastajad siis enamasti os-
kavad keskkonnaga arvestada.

Augustis lubas üks isaslind pikalt jälgida, kuidas on 
hea toidupoolist hankida. Selleks valis lind kõrgema tai-
me, istus selle tippu ja asus ümbrust jälgima. Ühel hetkel 
tõmbus lind üleni pingesse, isegi pea muutus voolujoone-
lisemaks. Tsopp! – ja lind sööstis rohtu. Mõne hetke pä-
rast lendas tagasi istumispuule, suur roheline rohutirts või 
isegi mesilane nokas. Saak viidi poegadele või kugistati 
kohe alla.

Noored õgijad on üsna kaua vanemate leivakotil. Näib, 
et röövlindude ja muude selliste lindude puhul on see ree-
gel. Toidu hankimise kunst nõuab siin suuremat süvene-
mist ja õppimist. Meetodiks on eestvedamine ehk vanema-
te käitumine, on poegadele suuniseks.

Punaselg-õgija kuulub kaitstavate linnuliikide III kait-
sekategooriasse. Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas õgijad 
Aasta Linnuks 2010. 

Kilvar Kessler

Õgija poeg.

Punaselgõgija isalind rohutirtsuga.

olgu trennis või mujal, Tiina Rebane on alati eeskujuks oma kauni rühiga.
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maire Eliste Laulustuudio 
on tagasi Viimsis ja avab 
lauluklassid eralasteaias 
Lillelapsed. 

Kaheksa aastat tagasi alustas 
Maire Eliste tollase abival-
lavanema Jaan Alveri palvel 
lauluõpetust Püünsi Põhikoo-
lis. Huvilisi oli palju ja varsti 
jäi Püünsi Kool neile kitsaks ja 
nii koliti Pirita Vaba Aja Kes-
kusesse.

Kunagistest väikestest lau-
lurühmadest on välja kasva-
nud mudilaskoor, kes sai hil-
jutisel laulupeo ettelaulmisel 
I kategooria. Lastevanematest 
ja suurematest laulunoortest 
pandi kokku kammerkoor ning 
mõlemad koorid käisid laulu-
peol. Käesoleva aasta sügisest 
alustab tegutsemist ka laste-
koor. Koolis õpib kokku üle 
saja lapse.

Maire Eliste erahuviala-
kool on kogunud tuntust ja 
populaarsust. Noored lauljad 
on võitnud lauluvõistlustel Pi-
rivisioon ja Viimsi Laululaps 
palju auhinnalisi kohti, tänavu 
aga võitis Maire õpilane Lau-
lukarussellil 3–7-aastaste va-
nuseklassis esimese koha.

Lillelasteaias avatakse laulukool

oli 29. juuli – olevipäev, 
mis tähistab sügise lähe-
nemist ja lõikusaja algust. 
Just sellisel päeval alus-
tasid hommikul kell 7 
ekskursiooni 47 Viimsi 
pensionäri Võrumaa poo-
le. Ilm tõotas tulla ilus.

Randvere Päevakeskuse juha-
taja Aime Salmistu ütles meile 
oma tervitussõnad ja usub, et 
meil tuleb huvitav ja muljete-
rikas päev.

Jutujärje sai oma kätte Vla-
dimir Kallion, kes tutvustas 
meile marsruuti, mille ta oli 
väga oskuslikult kokku pan-
nud – ta on selle ala parim.

Sõidu ajal tutvustas ta 
meid põgusalt ajaloofakti-
dega, mis puudutasid kohti, 
kuhu me sõitsime ja ka mis tee 
äärde jäid. Volli teadmised on 
ammendamatud ja meie oli-
me head kuulajad. “Peaaegu” 
peatusteta jõudsime Võru lin-
na, kus 1784. aastal Venemaa 
keisrinna Katariina II poolt 
rajatud kiriku juurest võtsime 
peale giid Merikese, kes töö-
tab Krabi koolis õpetajana ja 
on ka kodutütarde ja noorkot-
kaste juht.

metsavenna talus
Teel Vastse-Roosa külla met-
savenna tallu rääkis Merike 
meile kohalikust elust-olust ja 
näitas paremale-vasakule jää-
vaid vaatamisväärsusi. Maas-
tik oli imeilus.

Ja saimegi tuttavaks met-
savenna talu peremehe Meelis 
Mõttusega. Meelis on metsa-
venna poeg –  ta on ka suure 
piimakarja omanik ja arendab 

Läbi aegade on valminud 
6 heliplaati ja 1 DVD, viima-
ne neist “Tibukese unenägu” 
valmis käesoleva aasta emade-
päevaks. Kõik heliplaadid on 
leidnud väga head vastukaja 
ja nendelt plaatidelt leiab oma 
lemmikud nii väike kui ka juba 
täiskasvanud muusikasõber.

maire Eliste Laulustuudio laululapsed.

Eralasteaias Lillelapsed on 
juba teist aastat muusikaõpeta-
jaks muusikapedagoog Maire 
Eliste. Meie laste rõõm ja lap-
sevanemate rahulolu muusika-
tundide suhtes ajendas mind 
mõttele, et miks mitte anda 
võimalus nii meie lasteaia las-
tele kui ka teistele väikestele 

lauluhuvilistele mudilastele 
kodu lähedal muusikalist õpe-
tust saada. Selle tulemusena 
avab alates oktoobrist Maire 
Eliste Laulustuudio eralasteaia 
Lillelapsed ruumides väike-
laste lauluklassid. Teisipäe-
val kell 18.00 on 2–3-aastaste 
rühm ja kell 18.40 4–5-aastas-

te rühm. Vanematel lastel on 
võimalik minna laulma Pirita 
Vaba Aja Keskusesse.

Laulustuudio ametlikuks 
nimetuseks on Erahuvialakool 
Mariel Muusik, kes tegutseb 
haridus- ja teadusministeeriumi 
kinnitatud õppeprogrammide 
alusel ning kõik kooli 10 õpe-
tajat on kõrgema haridusega ja 
oma ala tublimad. Laulukoo-
li kõrval on ka pillikool, kus 
on võimalik õppida klaverit, 
viiulit, flööti ja kitarri. Uuest 
õppeaastast jätkavad poplaulu 

ja muusikali rühmad (vanus 
12–14 ja 15–19) tuntud Jakko 
Maltise käe all. Nii on võimalik 
lasteaias alustatud harrastusega 
sujuvalt jätkata muusikaõpin-
gutega tõsisemalt.

Praegu on õige aeg mõel-
da oma lapse või laste huvide 
arendamisele. Rohkem infot ja 
registreerimine www.mariel.ee.

Meie lasteaed asub Haab-
neemes, Sõstra tee 1.

Kairet Grassmann
Lillelaste lasteaia juhataja

info@lillelapsed.ee

Esinemine kaunis pühakojas. 

igati põllumajandust. Ta on 
selle koha muutnud ka vaba 
aja veetmiseks igal aastaajal, 
seal toimub igal aastal Eesti 
suurim jaanituli. Ise ütleb ta, 
et hoiab selle Eestimaa nurgal 
elu sees.

Uskumatu, et inimene, kel-
le talu külastab aastas üle 10 
000 inimese ja väga palju ka 
raja tagant, kes on sadu ja sadu 
kordi huvilistele rääkinud ja 
kirjeldanud, kuidas nõukogude 
okupatsiooni ajal metsavennad 
elasid, millised olid punkrid, 
kuidas neid ehitati, võib ikka 
ja jälle nii sisse elada läbiela-
tule ja kuuldule, et silmad on 

pisarais, kui räägib. Ei ole Ees-
tis peresid, keda kas otseselt 
või kaudselt poleks puuduta-
nud küüditamine, kellel poleks 
keegi metsas olnud, et vältida 
mobilisatsiooni.

Tädi Eha mälestused
Vestluse ajal saime teada, kui-
das Meelisel tekkis idee selline 
projekt ellu viia ja kuidas sai 
see materiaalselt võimalikuks. 
Meelis viis meid tädi Eha juur-
de, et kuulda tema mälestusi 
lapsena üleelatud koledustest, 
kui ta viidi koos emaga met-
saveerule mahalaskmisele, 
aga jäeti ellu, kuulis pealt, 
kuidas ta ema peksti näkku 
sellepärast, et nad ei reetnud 
isa peidukohta. Eha õnnistas 
oma küla rahvast, kelle seas ei 
olnud reetureid, ning pajatas 
sellest raskest ajast, öeldes, et 
ta on üpris vesises meeleolus. 
Kõige rohkem on tal kahju, et 
ta haridustee jäi lühikeseks ja 
unistused täitumata, aga ta on 

rahul sellega, et saab oma mä-
lestusi ja tõde sellest ajast kirja 
panna tulevastele põlvedele.

Meie soovisime tädi Ehale 
tervist ja tuletasime meelde, 
kuidas Meelis meie eest pleh-
ku pani ja käskis meid teda 
üles otsida tädi Eha aidas ole-
vast peidukohast. Võitjale oli 
ka autasu välja pandud – sõit 
mingi imeliku riistapuuga talu 
maadel. Peidukoht oli aida 
peal ja seal redutas kunagi ka 
tädi Eha isa. Võitja oli Anne 
Vahemäe, aga ta ei olnud kade, 
sõita said kõik soovijad, kil-
keid oh kui palju.

Meelise talu juurde kuulub 
ka punker, mida me külastasi-
me, 6 redelipulka viis alla ja 
teisest otsast tulime välja, aga 
sees kostitas Meelis meid pus-
kariga. Puskar oli see, mis ai-
tas metsavendi ellu jääda, aga 
nõrgemaid mehi hävitas.

Metsavenna talus pakuti 
meile lõunat, ei mäleta mina 
paremat ja paljud meie hulgast 
ütlesid, et see oli parim – värs-
ke kupakartul + või + sool + 
morss. See võrratu keskealine 
eesti mees, täis aateid ja usku, 
jagas meile välja laululehed, 
võttis kätte kitarri ja kõik laul-
sid Enno Ernitsa poolt meelde 
tuletatud sõnadega:

Kaugel – kaugel
Ära müüsid mind Emake eesti,
Oma poegi kes sa kasvatanud.
Üle lageda Venemaa välja
Kõlab kurblikult eestlase hääl.

Lauldud sai “Mets mühi-
seb”, “Seal metsaserval väikses 
majas“, “Eesti sõduri laul”. See 
kõik oli väga südamlik ja pal-

jud mõtlesid omastele, kes jäid 
sinna, kuhu kurjus nad viis.

Aga metsas vaikselt puskar 
voolab
Sirinal sorinal ämbrisse
Ja meil on aeg hüvasti jätta
Ja vurinal edasi sõita.

(laulust ood puskarile)

Vurasime Krabi kooli poole, 
vana kool on 220 aastat vana, 
uus kool on pääsukese kujuga ja 
avati 1997. aastaks. Kõik klas-
sid ja ruumid on kaasaegsed, 
hästi sisustatud, palju lilli, rohe-
list. Kool on 9-klassiline. 

Krabi kool alustas õpilas-
kodu projektiga 2000. aastal. 
Õpilaskodus õpivad ja elavad 
lapsed, kellel on probleeme 
koolikohustuse täitmisega. Õpi-
laskodus on ruumi 45 lapsele.

Kooli hea akustikaga fua-
jees laulsime ja siis edasi Pa-
ganamaale – aga oh sa pagan, 
meie buss oli 10 cm normist 
kõrgem ja meie sinna ei pää-
senudki, jalgsi minekuks aega 
nappis. Giid Merike pajatas 
meile lohutuseks legende pa-
ganast ja Paganamaal olevatest 
sulglohkudest – sõlled, neid 
peetakse uskumustes vanapa-
gana jalajälgedeks.

Vanapagana jalajälgedes 
sõitsime Pärlijõe väikeses-
se orgu Saarlase forellitallu 
sööma. Söömaaeg oli loodu-
ses. Peremees ootas – forellid 
suitsetatud ja grillitud, igaüks 
võttis kodust kaasavõetud sa-
latit juurde ja lasime toidul hea 
maitsta. Meie kordumatu Rein 
mängis pilli ja lauludel lasti 
kõlada. Mõnus äraolemine oli.

Kõht täis, meel hea, sõitsi-

me kaema Rõuges Eesti Ema 
monumenti, mis avati 26. juu-
nil 2010 ja mis on Hans Sissase 
elutöö. Monument imetletud, 
pildid tehtud, külastasime kuns-
tikuuri, kus oli palju käsitööese-
meid. Oli ka võimalus Rõuge 
Suurjärves ujuda, mida ka tehti, 
sest vesi oli 24 kraadi soe.

Sõites Ööbiku oru poole 
möödusime Rõuge Maarja ki-
rikust, kus on orel, mille ehita-
sid vennad Kriisad.

Rõuge muinasmaja
Jõudsimegi Rõuge muinasasu-
lasse ja linnamäele. Kell hak-
kas kuus saama ja kell 19.00 
avati Rõuge muinasmaja ning 
toimus tänuõhtu, kus tähistati 
maja valmimist ja öeldi tänu-
sõnad selle töö tegijatele. 

Muinasmaja rekonstruee-
rimisel on aluseks võetud 
olemasolevad arheoloogilised 
ja etnograafilised materjalid. 
Maja on püstitatud ühtegi nae-
la kasutamata. See maja on 
kauaaegse maja tõetruu koo-
pia. Seda ümber ei jutusta, 
peab ise kaema minema.

Päev oli tõeliselt elamusi 
täis. Hinges rauaaja nostalgia 
ja muinasmaja suitsu lõhn, 
hakkasime bussi peale mine-
ma, et koju sõita, aga alatead-
vuses oli ikka veel metsavenna 
talus kuuldu-nähtu.

Ilm oli võrratu, seltskond 
tänulik elamuste eest. Bussis 
tänasime korraldajaid tugeva 
aplausiga. Ja suur tänu bussi-
juht Marekile!

Haabneeme võttis meid vas-
tu tugeva vihmasajuga, aga meie 
muljeid ta maha pesta ei saa.

Elfriide ojase

Metsavendade punkrist rauaaja muinasmajja (1300–1500)

Reisiseltskond kauni Krabi kooli ees. Fotod Helgi Lang 

muinasmaja.
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Eesti Loomakaitse 
Selts alustas sügis-
kampaaniat
Käib loomakaitse seltsi teavituskampaania “Suvi 
läbi. asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“

Käes on aeg, mil pered hakkavad maalt linna naasma. Maa-
kodust lahkudes peetakse oluliseks kaasa pakkida kõik-
võimalikud tarbeasjad ja võetakse ühes sügisannid, mis 
puudelt ja põldudelt kokku korjatud. Ärasõitu planeerides 
avastatakse, et auto ei ole kummist ja uskumatult tihti loo-
butakse esmajärjekorras kergekäeliselt just loomast, keda 
lahkudes peetakse ühtäkki tülikaks ja väärtusetuks asjaks. 

“Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” on 
Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) sõnum 1. septembril alanud 
sügiskampaania plakatil. Kampaania eesmärk on kutsuda 
inimesi üles oma lemmikloomi maakodudest ja suvilatest 
endaga kaasa võtma.  ELS pöördub kõikide loomaomanike 
poole üleskutsega: ärge jätke oma lemmikloomi suvilapiir-
kondadesse maha ega visake loomi autodest välja!

Hülgamise tulemusena võivad tekkida kasside ja koer-
te kolooniad, levivad haigused ning loomad kannatavad ja 
paljud surevad. Autodest välja visatud lemmikloomad või-
vad sattuda avariidesse, tekitada liiklusohtlikke olukordi, 
hukkuda või raskelt viga saada. Paljud lemmikloomad lõ-
petavad oma elupäevad vigastatuna kraavis, maantee ääres 
lebades või puu külge seotuna nälga surres. 

ELS tuletab meelde, et iga loomaomanik vastutab oma 
lemmiklooma eest nagu teistegi pereliikmete eest. Looma-
omanik, sinu lemmik on elusolend, kes sõltub täielikult 
oma peremehest!

Teata hüljatud loomast Eesti Loomakaitse Seltsi info-
telefonile 52 67 117, varjupaika või kohalikule omavalit-
susele.

Eesti Loomakaitse Selts

Püünsi Kool avaldab kii-
tust järgnevatele Püünsi 
Kooli õpilastele, õpetaja-
tele ja abilistele osavõtu 
ja eduka esinemise eest 
XI noorte laulu- ja tantsu-
peol “maa ja ilm“:

Õpilased: Kelli Johannes, 
Hanna Kirsipuu, Karen Verena 
Liechti, Hannah Tuulas, Kaa-
rel Tamuri, Kaisa Tepp, Han-
na-Therese Toiger, Laura-Ly 
Uussaar, Iris Vainokivi, Geor 
Aria, Anne-Mari Dobrijanski, 
Kristofer Jakobson, Matilda 
Koovit, Laur Lessel, Lukas 
Lessel, Merily Maarend, Ca-
rolina Nellis, Lennart Pärtin, 
Renar Roolaht, Kirsika Sild, 
Margreth Säinas, Raina Sütt, 
Linda Ellen Toom, Mattias 
Tuik, Cassandra Varimaa, 
Hendrik Veski, Kätliin Gert-
rud Vilbo, Emilia Õim, Marko 
Vartla, Raul Eerik Allas, Adele 
Elisabeth Böttker, Emily Kah-
ro, Otto-Paul Koovit, Roosi 
Natali Nõgisto, Mihkel Küla, 
Mihkel Laanes, Richard Eras-
mus Liiv, Karolina Luidalepp, 

Püünsi Kool tänab

Aurelius Pärn, Mai Riin Salu-
maa, Lisanne Siniväli, Grego-
ri Tartes, Doris Tepp, Mikael 
Tüür, Edgar Vunš, Erika Ade-
lia Järve, Sandra Leppmets, 

Püünsi Kooli rahvas kogunes laulupeol rõõmsalt ühispildile.

Dorel Tooming, Marta Vunš, 
Karl-Erik Saul, Robert Säinas.

Õpetajad: Hele Pomerants, 
Arvo Luik, Ene Valkna, Tiiu 
Siimon, Lia Toro, Jekaterina 

Tserepannikova, Hedi Aro, 
Tiina Laid, Veronika Uussaar, 
Gea Radik, Aleksik Taurafeldt.

Abilised: Ülo Kokkamägi 
ja Jan Dobrjanski.

34 aasta jooksul on Viimsi 
Kunstikoolis õppinud 
pisut üle 3000 õpilase. 
Põhikursuse on lõputöö 
kaitsmisega lõpetanud 
219 õpilast ja umbes 30 
neist tegeleb kunsti vald-
konnas. 

Meie kooli peamine eesmärk 
on kunstialase alghariduse 
andmine. Ma arvan, et kau-
geltki mitte kõik, kes tule-
vad kunstikooli õppima, ei 
sea endale eesmärgiks saada 

Tere tulemast Viimsi 
Kunstikooli

kunstnikuks. Kunstikooli võib 
tulla, kui lihtsalt meeldib joo-
nistada või kui meeldib ennast 
väljendada värvide, pintsli ja 
savi kaudu. Kunstikool on üks 
etapp õpilase arengus. Koos 
õpime paremini mõtlema, pa-
remini nägema, tunnetama ja 
kujutama ümbritsevat maa-
ilma tema mitmekesisuses. 
Meie maja asub kaunis kohas 
ja on avatud kõikidele kunsti-
huvilistele. Selle aasta kevadel 
käisid kunstikooliga tutvumas 
vallavalitsuse töötajad. Tore 

oli tõdeda, et paljudel jätkus 
julgust olla avatud ja loomin-
guline. Selle tulemusena val-
mis tore näitus vallavalitsuse 
ruumidesse. Kui meie kooste-
gevuse tulemusena sünnib mi-
dagi huvitavat ja ilusat, keegi 
saab targemaks või paremaks 
ehk saab alguse mõne noore 
tõsisem kunstiline süvenemi-
ne, võime oma tööd kordaläi-
nuks pidada.

Elle Soop
Viimsi Kunstikooli direktorEldi Pärdi “Unistaja”.
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VIImSI VaLLaS REGISTREERITUd SünnId
SEISUGa 05.09.2011

l Kristiina ja Tarmo Reineberkil sündis 10. augustil poeg Kas-
par.
l Katrin Juhkamil ja Marvo Müüril sündis 12. augustil tütar 
amy Lii.
l Liina Kingil ja Marko Tolppal sündis 19. augustil tütar Sand-
ra Liisa.
l Kadi Remmelgas-Lukal ja Tanel Lukal sündis 23. augustil tü-
tar ann Gloria.
l Katrin Pallitsal ja Kristjan Kallasel sündis 25. augustil poeg 
Jarek Renton.
l Helena Allikmaal ja Samuel Vincent Paalil sündis 28. augus-
til poeg Kaur Pärtel.

Tere tulemast!

 SEPTEmbRIKUU EaKad SünnIPäEVaLaPSEd
  VIImSI VaLLaS

Palju õnne!

Püsiekspositsioon “Eesti sõja-
ajalugu muinasajast täna-
päevani“
Näitus “Vabaduse teel 1990–
1991”
Avatud K–L k 11–18
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, muuhulgas näitused 
kalapüügivahenditest, hülge-
küttimisest, Kirovi kalurikol-
hoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud 
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas nelja-
päev on piletivaba päev! 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
K–P k 12–17, L k 10–18 ja 
P k 12–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi!
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo je ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: 
hakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

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

Püsinäitus “Naissaare militaar-
lugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Rannarahva Muuseumi foto-
näitus “Naissaar vanadel post-
kaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis

Fotokursuse III lennu lõpetajate 
näitus
Viimsi Huvikeskuse II korruse 
kohvitoas
Eevald Piirisilla maalinäitus 
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. september
Arvo Iho fotonäitus “Mereäärne 
Eesti”
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. oktoober
Näitus “Spirdivedajad ja 
smugeldajad“
Näitus rannarahva salakauba-
veost
Näitus “Liiv, mutt, natt, pilk ja 
peru – midagi ei saa aru“ ran-
narahva naljakast kõnepruugist 
ja esemetest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. september
Raamatunäitus “Kool laste-
vanematele”
Lastele “Jaan Rannap 80”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Eesti kristliku temaatika esi-
maalija Einar Vene maalinäitus 
“Ilmutus”
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. september k 11–14
Viimsi turvalisuspäev ja kooli 
infolaat
Osalevad: Vabatahtliku Mere-
päästeühing MTÜ, Põhja Polit-
seiprefektuuri Ida politseiosa-
kond, Põhja-Eesti Päästekes-
kus, Tallinna Kiirabi, MTÜ Eesti 
Naabrivalve, Maanteeamet, 
turvaettevõte G4S, Kaitseliit, 
MTÜ Ohvriabi jt
Viimsi Kooli siseruumides 
toimub infolaat: huviringide ja 
spordiklubide tutvustus
Viimsi Koolis ja koolihoovis

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

11. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

11. september k 18
Kontsert: Heinavanker
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. september k 11
Kodugruppide algus
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kaminasaalis

15. september k 18
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. september k 10.30
Viimsi 8 Rannajooks
4–7-aastastele väikelastele
Korraldab: MLA Viimsi Lasteaiad
Haabneeme rannas

17. september k 11–15
Kribu-krabu kirbuturg
Kooli- ja lasteaiariiete eri!
Lapsi oodatakse kunstituppa 
meisterdama!
Viimsi Huvikeskuses

17. september k 12–15
Tervisepäev eakatele
Kavas: ettekanded luude ja
liigeste 
muutustest vanemas eas,
ravimitest ja hinnakujundusest
Praktiline ravivõimlemine ja 
tantsuõppus
Saab mõõta vererõhku ja 
luutihedust
Kohal MTÜ Silmalaegas, kes 
annab nõu ja pakub erivahen-
deid nägemis- ja kuulmis-
häirete korral
Saapavabrik pakub uusi sügis- 
ja talvejalatseid
Viimsi Päevakeskuses

18. september k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus

21. september k 18 
Trühvlitevalmistamise õpituba
Info: www.harmoonikum.ee
Registreerumine: 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

22. september k 18
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. september k 18 
Tarkade Naiste Kool
Pidulik avaüritus, programmi 
tutvustus
Info: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

22.–23. september k 16, k 19
24.–25. september k 13, k 16
Tsirkuseetendused 
“Hirmus-Lõbus”
Piletid alates 7 € müügil koha-
peal etenduste päevadel
Info: www.tsirkusetuur.ee

Viimsi Kaubanduskeskuse 
parklas

23. september k 13
2011/2012  hooaja avamine
Eakate huviringidesse regist-
reerimine
Viimsi Päevakeskuses 

24. september k 10
Ubinapäev – suur õunateemali-
ne turupäev Viimsi Taluturul
Õunamahla tegemise talgu-
päev – mahlategemisele vajalik 
eelregistreerumine 
Õunapuude lõikuse ja hoolduse 
koolitus 
Istikute, õunakorvide ja õunte 
müük
Lõbusad ja harivad õunatee-
malised tegevused kogu perele 
Õhtune talgupäeva lõpetamise 
kontsert ja lõkke tegemine
Täpne programm muuseumi 
kodulehel www.rannarahva-
muuseum.ee
Lisainfo ja registeerumine 
tel 51 00 281 või 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

24. september k 11–16
Merelhukkunute mälestus-
rännak Tallinnast Estonia 
mälestusmärgi juurest Viimsi 
Püha Jaakobi kirikusse

25. september k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

25. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus

28. september k 18
Hooaja avamine 
Huviringidesse registreerimine
Kontsert
Randvere Päevakeskuses

29. september k 11 ja k 15
Endla teatri etendus 
“Kolm põrsakest ja hea hunt”
Broneeritud Viimsi lasteaedade 
lastele
Viimsi Huvikeskuses

29. september k 18
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. september k 19
Endla teatri etendus “Esimesed 
suudlused“
Piletid hinnaga 10/ 8.50 € 
müügil Viimsi Huvikeskuse 
kontoris
Viimsi Huvikeskuses

1. oktoober k 12
XII Johan Laidoneri Olümpia-
teatejooks
Korraldajad: Eesti Spordiselts 
Kalev ja MTÜ Kindral Johan 
Laidoneri Selts
Viimsi mõisa pargis

1.–19. oktoober 
Raamatunäitus “Abiks 
õpetajale“
Lastele „Raamat õpetab“
Viimsi Raamatukogus

2. oktoober k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. oktoober k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Päästespetsialistid tulevad koju 
tuleohutusnõu andma
Põhja-Eesti Päästekeskuse spetsialistid on valmis tulema 
elanikele koju ja andma nõu, et algava kütteperioodi eel 
vähendada tuleõnnetuste riski.

Viimastel aastatel on Põhja-Eesti Päästekeskus korralda-
nud Tallinnas ja Harjumaal kodukülastusi, mille eesmärk on 
selgitada elanikele tuleohutuse nõudeid ning pöörata tähele-
panu kodus esinevatele puudustele ja ohtudele. Kodukülastu-
sed on leidnud inimestes positiivset vastukaja.

Tulekahjude ärahoidmine on päästekeskuse üks tähtsamaid 
ülesandeid ja Põhja-Eesti Päästekeskuse spetsialistid on valmis 
tulema ka sel sügisel kodudesse tuleohutusnõu andma.

Septembrist saavad Harjumaa ja Tallinna elanikud kutsuda 
koju päästespetsialisti, kellega koos vaadata üle võimalikud 
ohukohad, nagu küttekolded või elektriseadmed-paigaldised.

Kodukülastuste käigus ei vormistata ettekirjutusi ja trahve, 
see teenus on tasuta.

Need, kes soovivad koju kutsuda päästespetsialisti, helis-
tagu pääste infotelefonil 1524. Sellelt numbrilt saab igaüks 
teavet ka pottsepateenuse, korstnapühkimise, lõkketegemi-
se, grillimise ja päästespetsialistide kontaktide kohta.

Põhja-Eesti Päästekeskus



12 9. september 2011

Viimsi Tervis SPa pakub 
uuel hooajal tegevusi 
lastele ja täiskasvanutele. 

Viimsi Tervis SPA avas laste-
keskuse mullu detsembris. Uuel 
hooajal on põhirõhk sünnipäe-
vade lisateenustel. Mõningate 
näidetena lisandub sel hooajal 
öko- ja sushimenüü, limusiini-
pakett, kus peo jooksul tehakse 
uhkete autodega tuure, peole 
saab kutsuda erinevaid peojuh-
te, mustkunstnik Jürgen Veberi, 
näomaalija, profifotograafi või 
teha teemasünnipäevi. Samuti 
kuuluvad kliendi soovil sünni-
päevapaketi sisse nüüdsest ka 
meie valmistrükitud sünnipäe-
vakutsed ilma lisatasuta. “Meie 
märksõnadeks sel hooajal on: 
palju erinevaid võimalusi ja 
mitte ainult lastele,” ütleb laste-
keskuse juhataja Ülle Smolina, 
sest teenuste ringi laiendatakse 
ka täiskasvanutele ja firmadele, 
kes keskuses saavad tähtpäevi 
pidada või ühendada oma koo-
lituse-seminari peoga.

Samuti hakkavad ka laste-
keskuses kehtima soodustused 
püsikaardiomanikest klien-
tidele ning eriti beebidega 
kodusolevatel emadel on või-
malus korraldada emade-laste 
kokkusaamisi nädalasisestel 
hommikutel soodushinnaga.  

10. septembril Viimsi Koolis 
toimuval turvalisuspäeval osale-
vad ka lastekeskus Rõõmupisik 

ja Viimsi Tervis SPA spordi-
klubi. Lastele tehakse vahvaid 
mänge ja näomaalinguid, jaga-
takse auhindu ja loose. 

12. septembril kell 17.30 ja 
18.30 toimuvad Rõõmupisikus 
Helen Doroni Early English 
keeltekooli tasuta näidistun-
nid – ka seal jagatakse kõigile 
sooduskuponge ning loositakse 
välja tasuta mängu- ja uisupilet. 

16. septembril on lastekes-
kuses koolialguse pidu. Lap-
sed saavad sel päeval osaleda 
lõbusates koolitundides, mis 
lõpevad üheskoos ansambli te-
gemise ja vahva ühisjämmiga. 

Viimsi Tervis SPA ja laste-
keskus planeerivad lastetege-
vusi juba ka sügiseseks koo-
livaheajaks, arvestades aegu, 
mil Eesti, Soome ja Venemaa 
lapsed puhkavad. Sel ajal, so 
13. oktoobrist 4. novembrini 
on algklassi lastele lastekesku-
ses põnevad teemapäevad. 

Perspektiivis on plaanis 
korraldada ka täiskasvanutele 
filmiõhtuid ja kontserte uisu-
hallis, kus uisuväljak kaetakse 
selleks ajaks erilise kattega. 
“Me tahame, et siin kujuneks 
üks tore ja paljude erinevate 
võimalustega koht, mis eris-
tub omataolistest.” ütleb Ülle 
Smolina. 

18. septembril on Viimsi 
Tervis SPA spordiklubis ava-
tud uste päev. Spordiklubi juht 
ja treener Kersti Ojalill on rõõ-

mus klubiruumide laienemise 
üle eelmisel sügisel. “Me pole 
klassikaline spordiklubi, vaid 
ka vaba aja keskus, meil on 
soe ja avatud keskkond,” rõ-
hutab ta. Klubil on väga pro-
fessionaalsed treenerid, kelle 
seas on ka rahvusvaheliselt 
tunnustatud treenerite õpeta-
jaid. Viimsi treenija on Oja-
lille sõnul teadlik ja kõrgete 
nõudmistega, kuid tal on ka 
palju valida: 2 rühmatreenin-
gute saali, spinningustuudio, 
jõusaal, ujula ning eksklu-
siivne spaa- ja saunakeskus. 
Treeningplaan on väga mit-
mekesine, pakkudes erineva 
tasemega tunde nii algajatele 
kui ka edasijõudnutele. Enda-
le meelepärase tunni leiab nii 
Les Millsi treeningute, zum-
ba- kui ka joogafänn. “Maksad 
sissepääsu tasu ja võid tarbida 
kõike ning leida endale sobiva 
treeningu,“ ütleb Kersti Oja-
lill. Klubiliikmetele on maja 
teenused soodushinnaga ning 
18.09 avatud uste päeva raa-
mes on võimalus -50 % sood-
samalt klubiliikmeks hakata. 

Hea uudis sportlikele pe-
rekondadele – sel ajal, kui va-
nemad trenni teevad, saavad 
lapsed alates 1,5. eluaastast 
mängukeskuses järelvalve all 
kaks tundi tasuta erinevatel at-
raktsioonidel lustida. 

annika Poldre

Silmade hoidmiseks on 
vaja regulaarset nägemis-
kontrolli. Ja kui prille 
vaja, siis klaasid peaksid 
olema kvaliteetsed. 

Silmad on inimese elutegevu-
seks väga tähtsad instrumen-
did. Nagu paljude muude as-
jadega, on ka silmadega nii, et 
nende vajalikkusest hakkame 
aru saama alles siis, kui prob-
leemid on käes.

Täiskasvanud saavad oma 
nägemise muutumisest aru, kuid 
laste nägemisprobleemid on 
nende vanemate mure – lapsed 
ei tea ega taju, et on võimalik 
paremini näha.

Lähenev sügis on silmade-
le raske aeg – koormus suure-
neb nii vanadel kui ka noortel. 
Ruumisisesed tööd, kunstval-
gus, rohkem arvutit, vihmase ja 
hämara ilmaga autosõit, pikad 
kooli- ja tööpäevad – see kõik 
mõjutab silmade tööd. Meie sil-
mad on väga tänulikud, kui me 
teame, mida nad vajavad.

Kuidas aru saada, kas lap-
sel on kaasasündinud nägemis-
häire? Kas lapsel on arenenud 
koolilühinägevus? Kas on või-
malik töötada kontoris nii, et 
silmad ei puneta ja pea ei valu-
ta? Kas ajalehe lugemine võiks 
olla mugavam? Kas poes võiks 
hinnasilte näha selgemalt? Kui  
midagi sellist on olnud mõttes, 
peaks pöörduma nägemiskont-

rolli. Nägemiskontroll ei ole 
ainult kontrollaparaadi näit, 
vaid parima võimaliku näge-
mise saavutamine. 

Kõige olulisem on prilli-
klaasi kvaliteet. Peab teadma, 
et prilliklaasi läbipaistvust 
ja nägemise teravust paran-
dab peegeldumisvastane kate. 
Koolilastel, kontoritöötajatel 
ja autojuhtidel on peegeldu-
misvastane kate hädavajalik. 

Peab teadma ka seda, et 
uue põlvkonna peegeldumis-
vastane kate on natuke kal-
lim, aga raskesti määrduv ja 
kergesti puhastatav. Näiteks 
maailma juhtivaima prilliläät-
se tootja Essilor Crizal Alize 
kate. Uus tehnoloogia loob 
täiuslikult sileda klaasi pinna – 
nii sileda, et ka klaasi lihvimi-
seks peab kasutama uut tehno-
loogiat. Madal pinnaenergia, 
mis on loodud katte poolt, ja 
madal hõõrdumise koefitsient 
annavad läätse, mida ongi 10 
korda lihtsam puhastada kui 
tavalist peegeldumisvastase 
kattega läätse. Kõige uuen-
duslikum peegeldumisvastase 
kattega lääts on Essilor Crizal 
Forte. Tootja lubab kõige läbi-
paistvamat klaasi, suurepärast 
sõrmejäljepleki kaitset, tolmu 
ja mustust hülgavat toodet. 
Kõikide prillikandjate talve-
hirm – udused prilliklaasid on 
nüüd minevik, prilliklaasid ei 
lähe uduseks, sest uue tehno-

loogiaga klaasilt libiseb vesi 
väga kergesti maha.

Vaatamata headele omadus-
tele vajavad head prillid ka hoolt. 
Peab teadma, et särgivarruka või 
kampsuniga prilli pühkimine on 
nagu liivapaberiga nühkimine. 
Prilliklaasi pika ea annab pu-
hastamine kaupluses saadaole-
vate vahendite, mikrofiiberlapi 
ning jooksva veega. Kindlasti ei 
tohi peegeldumisvastase kattega 
klaase puhastada vahenditega, 
mis on metallide, rasvaste nõude 
ja muu sarnase puhastamiseks. 
Keemilised reaktsioonid võivad 
mõjuda kattele.

Prillikatet kahjustab ka kuu-
mus. Kuuma ilmaga auto arma-
tuurlauale jäetud peegeldumis-
vastase kattega prillid saavad 
kahjustatud. Kokkamise juures 
ei tohi prillid kokku puutuda 
auru ja otsese kuumusega ning 
ka saunalavale ei tohi prillide-
ga minna. Selliste ettevõtmiste 
juures on mõeldav kasutada 
ainult kõvakattega prilliklaase. 
Keevitaja, metallilõikaja või 
lihvija peaks tööl kasutama mi-
neraalläätsedega prille.

Seega küsige oma silma-
delt, mida nad vajavad, ja aru-
tage seda spetsialistiga.

Info ja registreerimine sil-
makontrolli tel 601 1570, Viim-
si Tervis SPA. 

Jaan Põrk
Pereoptika, StockOptika, 

Säästuoptika juhataja

Kuidas hästi näha?

Vaba aeg kodu lähedal

TERVISEPÄEV 
VIIMSI PÄEVAKESKUSE ruumides
17. september kell 12.00–15.00

KAVAS:
l Ettekanne “Inimese tervise eripära eesti, 

hiina ja tiibeti kultuuris. – A. Brunfeld.”
l Ravivõimlemine õlavöö, selja ülaosa ja 

käte liikuvuse tagamiseks (praktiline õppus).
l Ettekanne “Ravimihinnad ja suund 

tulevikku”.
– Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna 

esindaja
l Tants kui hea liikuvuse tagamise vahend 

– Elina Lehta Kaasik (praktiline õppus)
NB!

l Saab mõõta vererõhku, kehamassi 
indeksit, 

luutihedust
l Nägemis-  ja kuulmishäirete abivahendite 

tutvustamine ja hankimise võimalus 
(MTÜ Silmalaegas)

l Jalatsivabrik pakub uusi täisnahast sügis- 
ja talve-mudeleid

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU

Tähelepanu Viimsi 
valla eakad!
Alates 1. septembrist 2011. a saavad Viim-
si eakad taas külastada Viimsi Tervis SPA 
ujulat koos vesiaeroobika treeninguga tei-
sipäeval või reedel kell 12.00 kuni 14. 00 
piletihinnaga 3 eurot.

Pileti hind 3 € kehtib ainult ühel kü-
lastuskorral nädalas Viimsi Pensionäride 
Ühenduse liikmepileti või ujulapääsme esi-
tamisel. 

Viimsi Pensionäride ühenduse 
juhatus
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Rullesti uus rühm
Sügisest võtab rulluisuklubi Rullest vastu uusi 
huvilisi vanuses 7–14 eluaastat. 

Selleks, et rulluisuklubiga lii-
tuda, ei pea oskama uisutada, 
kuid kasuks tuleb hea üldfüüsi-
line vorm. Algajate treeningud 
hakkavad toimuma pühapäe-
viti Viimsi väikse kooli spor-
disaalis kell 15.30–16.30 ning 
kolmapäeviti Viimsi Spordi-
hallis kell 18.30–19.30.

Rulliluuisutamine on tant-
suline spordiala, kus sõidetak-
se paralleel ratastega rulluisku-
del ning sooritatakse sarnaselt 
iluuisutamisega piruette, hüp-
peid, samme jt elemente. 

Esialgu õpivad kõik algajad uisutajad üldarendavas 
rühmas. Hiljem on võimalus valida, kas soovitakse tege-
leda üksiksõidu, rühmakavadega või kujunduisutamisega.

Algajate rühma eesmärk on huvi tekitamine spordi 
vastu, õppida liuglema ja sooritama rulliluuisutamise põ-
hielemente. Lisaks on soovi korral võimalik osa võtta ka 
iluvõimlemistundidest. 

Alates 1995. aastast on rulluisuklubi Rullest osa võtnud 
rühmakavadega Euroopa meistrivõistlustest ja rahvusvahe-
listest karikavõistlustest. 2006. aastal, Hispaanias toimunud 
EM-il tulid Rullesti kadetid rühmakavaga Euroopa meist-
riks, kahel korral on saavutatud II koht ning 2007. aasta 
EM-il saavutati juuniorite kujunduisutamises III koht. 

Selle aasta juulis esinesid Rullesti tüdrukud Kanadas 
suurel rahvusvahelisel sõjaväeorkestrite kujundliikumise 
ja muusikaüritustel nimetusega Royal Nova Scotia Interna-
tional Tattoo. Pärast hästi õnnestunud etteastet Royal Nova 
Scotia International Tattool, kutsuti esinema ka mitmetele 
teistele rahvusvahelistele tattoodele üle terve maailma.

Kui rühmakava ja kujunduisutamine nõuavad juba 
väga head uisuvaldamist, siis üksiksõidus on võimalik 
võistelda ka juba algajate klassis. Lisaks rühmakavavõist-
lustele võtavad Rullesti tüdrukud osa ka üksikkavade 
võistlustest. Häid kohti üksiksõidus on koju toodud Taa-
nist, Hispaaniast, Horvaatiast ja Saksamaalt.

Rulluisuklubi Rullest jääb ootama treeningutele kõiki 
uusi huvilisi. Täpsem info www.rullest.ee, eelregistreeri-
mine piret@rullest.ee. 

Piret Rink 
Rulluisuklubi Rullest treener

Juba 18 korda on augusti-
kuu keskel kutsutud kok-
ku Harjumaa omavalitsus-
üksuste ja nende voliko-
gude liikmete võistkondi, 
et kontrollida suvega 
saavutatud füüsilist vormi 
ning kultuurilist kokku-
mängu. 

Seekord valis eelmise aas-
ta  mängude võitja Harju 
Maavalitsus võistlustandriks 
Lammasmäe Puhkekeskuse 
Lääne-Virumaal Kunda külje 
all. Mõnusas, jõekäärus asu-
vas kompleksis läks pärast 
avakõnesid ja lipu heiskamist 
ka kohe tegevus lahti – avang 
sai tehtud viktoriini näol. Igal 
võistkonnal tuli esitada teistele 
võistkondadele üks küsimus ja 
kohtunikel jäi üle vaid punk-
tid kokku lüüa. Viimsi sai siin 
Saue vallaga võrdse tulemuse 
ning 5. koha. Parimaks sellel 
alal osutus Kuusalu vald. Pal-
jude õnneks ei nõudnud järg-
misena kavas olnud petank 
ja mölkky suurt ja sääskirõõ-
mustavat higistamist, hasardist 
sellegipoolest puudu ei tul-
nud. Nende mängudega teenis 
Viimsi 11. ja 13. koha. Petan-
kis oli parim Jõelähtme vald 

Harjumaa omavalitsused 
võistlesid Lammasmäel

Viimsi meeskond valmistumas õhtuseks etteasteks.

ja mölkkys oli võitmatu Saue 
vald. Esimese päeva kavas-
se mahtus ka juhtide võistlus, 
mis nõudis rohkem nupu- ja 
näputööd, milles Aarne Jõgi-
maa ja Haldo Oravas said ka-
hepeale kokku 7. koha. Parim 
juhtide tandem oli Jõelähtme 
vallal. Õhtut sisustas isete-
gevus, mille teemaks, nagu 
ka asukohta arvestades kogu 
üritust läbivaks temaatikaks 
oli töölisklassi elu, mured ja 
rõõmud tsemendilinnas. Kõik 
need mured ja rõõmud tuli väl-
ja tuua 3-minutilise etteastega. 
Sellega sai Viimsi võistkond 
hakkama tänu tantsujuhi Mai-

Spordiüritustest tulemas
15. september Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
staadioniteatejooksudes / Kose / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
16. september k 10.30 Viimsi 8. RANNAJOOKS 4–7-a. väike-
lastele / Haabneeme rand / Korraldaja: Viimsi Lasteaiad / In-
fo ja registreerimine: reetvarik@hot.ee   
19. september – 7. oktoober Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused JALGPALLIS (poisid –7. kl, 8.–9. kl ja 10.–12. 
kl) / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
1. oktoober k 12.00 XII Johan Laidoneri OLÜMPIATEATEJOOKS / 
Viimsi / Korraldajad: Eesti Spordiselts Kalev ja Kindral Johan 
Laidoneri Selts

do Saare särava kaasatõmba-
misega, mis pani diskorütmis 
tammuma kogu seltskonna. 

Valdade esindajatest koosnev 
kohtunikekogu andis selle eest 
meile 4. koha. Parimaks hin-
nati Kuusalu esitus. Päevapin-
ged maandati õhtusel diskol, 
järgmisele päevale jäi veel üks 
teatevõistlus. Teise päeva meie 
meelest päris head sooritust 
hinnati aga 13. kohaga, kõige 
virgemaks osutus Kose valla 
võistkond.

Üldkokkuvõttes saime 16 
võimalikust 11. koha ja järg-
mistele suvemängudele suu-
na taas idapoole – võitjavalla 
Kuusalu maadele.

Tänu Maido Saarele ning 
kogu toimekale võistkonnale!

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Juuli viimastel päevadel 
(21–28) toimusid Hollan-
dis bruinisse Jahtklubis RS 
Feva paadiklassi maailma-
meistrivõistlused. 

Regatil osales 159 paati ehk 
318 sportlast 13 riigist – Ees-
tist, Hollandist, Inglismaalt, 
Austraaliast, Belgiast, Iiri-
maalt, Itaaliast, Rootsist, Taa-
nist, Saksamaalt, Hong Kon-
gist, Hispaaniast ja Norrast. 

Eestist pakkusid teistele 
konkurentsi kolm paatkon-
da. Kahes neist Rein Ottosoni 
Purjespordikooli õpilased ja 
Viimsi valla sportlased Georg 
Haud ja Jaan Erik Pihel ning 
Kätlin Tammiste ja Anna Ma-
ria Sepp. Kolmandas paadis 
purjetasid Pärnu Jahtklubi 
sportlased Johanna Saareke ja 
Oskar Seeman. Rein Ottosoni 
Purjespordikooli õpilasi oli 
võistlustel juhendamas treener 
Raivo Randmäe ja Pärnu Jaht-
klubi sportlasi juhendas Argo 
Kruusmägi.

Võistluste kahel esimesel 
päeval toimusid valdavalt tu-
gevates tuultes kokku 5 kvali-
fikatsioonisõitu. Veidi ebaõnne 
oli Haud/Pihel meeskonnal, 
kellel esimeses sõidus paadi 
varustus tugevas tuules puru-
nes, seega nende võistlus sai 

alata alles kolmandast stardist. 
Esimese päeva tulemuseks oli 
poistel kaks viimast kohta ning 
üheksas koht. Kokkuvõttes 
olid nad peale esimest päeva 
110. positsioonil. Tüdrukute 
paatkonnal oli samuti tehnilisi 
probleeme teises ja kolmandas 
sõidus ning parimad tulemused 
just ei olnud, aga kokkuvõttes 
pärast esimest päeva asetusid 
nad kolmandas kümnes. 

Kvalifikatsioonisõitude tei-
sel päeval tegid poisid väga 
tugevaid sõite ja tüdrukud jät-
kasid stabiilselt. Kvalifikatsioo-
nisõitude tulemusena jaotati 
sportlased kolme gruppi: kuld-, 
hõbe- ja pronkslaevastik. Mõle-
mad meie paatkonnad pääsesid 
kvalifikatsioonisõitude tulemu-

sena kuldlaevastikku ja jätka-
sid võistlemist parimate koh-
tade peale. Finaalsõitudes said 
poisid parima tulemusena ühe 
sõiduvõidu ja tüdrukute parim 
koht oli 6. Finaalpäevade sõi-
dud toimusid vaiksetes tuule-
oludes ning finaali teisel päeval 
ei toimunud tuulevaikuse tõttu 
mitte ühetegi sõitu. 

Kokkuvõttes toimus 11 sõi-
tu ja peale kahe halvima tule-
muse mahaarvamist olid Georg 
ja Jaan-Erik võidelnud end 13. 
positsioonile ning tüdrukute 
paatkond Kätlin ja Anna Maria 
25. positsioonile, mis tüdrukute 
arvestuses tähendas viiendat ja 
kuni 15-aastaste tüdrukute ar-
vestuses neljandat kohta. 

Tulemused olid üsna oota-

matud, sest Eesti sportlastest 
polnud selle paadiklassi tiitli-
võistlustel keegi varem osale-
nud. Ei treenerid ega sportlased 
ei teadnud, milline on meie tase 
võrreldes teiste riikide lastega. 
Üldiselt suhtuti eestlastesse kui 
uustulnukatesse hästi ja imes-
tati nii tublide noorte sportlas-
te üle. Keegi ei osanud arvata 
ega oodata, et Eesti koondis nii 
hästi kohe esimesel korral pur-
jetab. Võistluste eesmärk oligi 
saada kogemusi ja teadmisi 
uuest paadiklassist, nii tehni-
kast kui ka purjede trimmist. 

RS Feva XL paadiklass on 
mõeldud laste ja noorte ka-
heinimese paadina, kus ühel 
sportlasel on paadi roolimise 
ning teisel sportlasel purjede 
sättimise ja kiiruse hoidmise 
ülesanne. Edasiliikumiseks ka-
sutatakse kahte põhipurje ja üh-
te lisapurje allatuule kurssidel. 
Paat on 3.64 m pikk, 1.42 m lai 
ja kaalub 63 kg. See on kergesti 
käsitsetav ja samas antud tüüpi 
paatide seas kiireim. Sportlaste 
osalemist tiitlivõistlustel toe-
tas Eesti Feva ja 9er klassiliit 
ning suurtoetaja Vopak E.O.S. 
Võistluste kohta saab täpsemat 
infot ja ülevaate tulemustest 
Rein Ottosoni Purjespordikooli 
kodulehelt www.ropk.ee.

Raivo Randmäe

9-aastane Viimsi rulluisu-
taja Hanna-Stiina Kivinurm

Viimsi noorpurjetajate debüüt

Kätlin Tammiste ja annamaria Sepp. Foto Joosep martinson
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ERaKUULUTUSEd

KRISSU KÄSITÖÖTUBA
Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1)
Tarbekunstiringid koolilastele

 Esmaspäeviti 16.00-17.00 15 EUR/kuu
Kolmapäeviti 15.00-16.00 15 EUR/kuu

Info ja registreerimine: kristiina.puudersell@gmail.com
või tel 55 615 413

2011/2012 õppeaasta teemad tarbekunstiringis: keraamika - erinevad 
voolimistehnikad, voolime, põletame ja glasuurime: klaasimaal (vitraaz)- ka-
sutades, erinevaid tehnikaid maalime klaasile ja meisterdame klaasitükki-
dest vitraaži; siidimaal - erinevad tehnikad, kortsutamine, sidumine, batika, 
maalimistehnikad  jne; viltimine - erinevad viltimisvõtted, teeme nõelviltimist 
ja märgviltimist. Valmivad erinevad kaunistused, ehted ja tarbeesemed; pär-
litest meisterdamine - ehted ja pärliloomad, mida saab kasutada nt võtme-
hoidjateks; tekstiil - tekstiili värvimistehnikad, valmivad pluus, kott, pinal jne; 
seebi valmistamine; küünalde valmistamine - vahaküünlad, geelküünlad, 
süüteroosid jne.

Tammneeme küla õnnitleb 
Laine ja Gunnar Kivisilda 
kuldpulmade puhul ja soo-
vib tervitada neid väikse 
luuletusega:

Tammed on tugevad tuules ja tormis,
luiged on truud kuni surmani.
Olge ka teie tammed ja luiged
elutee viimase kurvini.

Tammneeme küla

Tulevastele, lapseootel ja juba laste-
ga emadele. Ikka koos lastega!

Emade Sõsarkond
Viimsi Huvikeskuses kaks kuni kolm kor-
da kuus teisipäeviti kell 11-13 trennisaalis

13. september – Ema ja laps – tingi-
musteta armastus. 
Sissejuhatus emadusse. Ema ja lapse suh-
te tekkimine, kulg ja tähtsus. Lapsevane-
ma roll ja vastutus. Emaarmastus kui lap-
se põhivajadus. 

20. september – Lapsest areneb ini-
mene – kas ja kuidas?
Sissejuhatus lapse arengusse. Laps kui 
meeleorgan ja potentsiaalne inimene. 
Lapse põhivajadused. Olulisimad 7 esi-
mest eluaastat.

27. september – Emapiim ja imeta-
misega alustamine.
Imetamine kui suhtlus- ja toitmisviis. 
Emapiim kui imiku loomulik toit. Imeta-
mise füsioloogia. Efektiivne imetamine, 
sh imiku õige imemisvõte ja asend rinnal, 
näljamärgid, imetamisasendid, imetamis-
tõkked.

Sõsarkonnast ja tulevastest teemadest lä-
hemalt: www.kaisukool.ee.

Kohtumis(t)el osalemissoovist ja küsimus-
test teata 11. septembriks või hiljemalt 3 
päeva enne huvipakkuvat teemat: 
kristi.arendi@gmail.com või tel 52 19 097. 

Septembris on investeering emadusse 7 
eurot / kohtumine. Hind sisaldab kirjalik-
ke materjale koju kaasa ja vajadusel per-
sonaalseid konsultatsioone.  

Olge valmis üllatusteks!

17. septembril  kell 11.00–15.00

VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

KRIBU-KRABU KIRBUTURG

SINUL VAJA – MINUL ON 
TULE OSTMA KOOLI- JA LASTEAIARIIDEID! 

KOHAL ÜLE 50 MÜÜJA!!!

Lapsi oodatakse loovustuppa meisterdama! 

UNUSTAMATUID MAITSEELAMUSI PAKUB

KODUSTE HÕRGUTISTE KOHVIK

l Soovin üürida 3-toalise korteri Viimsis. 
Tel 59 183 443.
l Uus triikimisteenus Viimsis. Hinnad soodsad. 
Võimalus ka transpordiks. Tel 53 307 827.
l Ostan puidust nari. Kõik pakkumised oodatud. 
Tel 56 480 175, e-posti aadress kerli@mossi.ee.
 l Caramira OÜ otsib oma meeskonda laohoidjat 
ja laotöölist-autojuhti. Töökoht asub Pirita-Kosel. 
Huvi korral palun ühendust võtta tel 51 03 886 ja 
võimalusel saata CV e-posti aadressil 
info@caramira.ee.
l 10-aastase staažiga professionaalne noor naine 
otsib koristustööd eramajades ja korterites. Soovi-
tavalt Viimsis ja Randvere külas. Tel 56 494 462, 
53 314 587.
l 3,5-kuune isane berni alpi karjakoera kutsikas 
otsib armastavat kodu. Kutsikal on tõutunnistus, 
mikrokiip, europass, läbitud on ussikuurid ja vakt-
sineerimised. Hind 600 €. Tel 50 98 476, 
www.fortuneia.net.
l Viimsi Tervis SPA Hotell pakub tööd: 1) Toa-
teenija abilistele nädalavahetuseks – oodatud on 
gümnaasiumiõpilased. 2) Öökoristajatele – töö va-
hetustega, tööaeg 23.00–07.00. Info tel 606 1101 
või e-posti aadressil mare@viimsispa.ee. 
l Otsin usaldusväärset ja kogemustega koristajat – 
eramaja ja ilusalong. Tel 51 86 225.
l Õige aeg tellida aiakujundusprojekt. Projekteeri-
me ka üksikuid istutusalasid ja leiame sobiva 
lahenduse mõnele probleemsele nurgale teie aias. 
Küsi julgesti lisainfot firmalt LandArt OÜ, 
tel 51 40 524, http://landart.edicypages.com/. 
l Annan matemaatikatunde. Müün trompeti. Müün 
metsa. Müün Opel Vectra (1988), hind 1300 €. 
Tel 58 233 958. 
l Vene keelt kõnelev eraõpetaja annab eratunde 
inglise, itaalia ja vene keeles. Tel 53 500 136, 
e-post m_lomaeva@mail.ru, Maria.
l Soovime lapsehoidjat Tammneemes 1-aastasele 
tüdrukule 2 korda nädalas. Helistada telefonil 609 
2700 või 54 510 333.
l Õunamahla pressimine Teie aia õuntest sep-
tembris ja oktoobris Randveres. Tel 55 935 863.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy 
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €. 
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee. 
l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike puu-
de/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisiku-

tele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning 
puude langetamist. Tel 55 637 666.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Müüa lõhutud küttepuid lepp, sanglepp, haab, 
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad, 
küsi julgelt tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.
l Ostan Teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud, 
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustuste-
ga. Tel 56 740 940, mrt.mrt.001@mail.ee, Mart.
l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar) 
40 L/60 L võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tule-
hakatus, saepuru 150 L kotis, aastaringi vedu ta-
suta. Kontakt tel 50 18 594.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kont-
rolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. 
Tel 51 65 035.
l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad, 
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825. 
l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killus-
tik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936. 
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul(hele), 
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis, Vana-Narva mnt 9, 
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
l Probleemsete, ohtlike ja kuivanud puude lange-
tamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja kee-
rukas asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt 
vajadusele köistehnikat või ladvast langetus mee-
todit. Tel 56 482 680. 
l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome. Koolitame 
Tallinnas, Kadriorus J. Vilmsi 53. Individuaaltundi-
de paketid: 20 h (20x45 min), 30 h (30x45 min), 
40 h (40x45 min). 1t (45 min) al 17 €. Proovitund 
soodushinnaga 2 h (2x45 min) / 2x14 €. Mini-
gruppide (2–4 õpilast) info kodulehel! Koolitusluba 
nr 6276 HTM. Eraisikutele 21% tulumaksutagas-
tust! www.kajavahikoolitus.ee, e-post 
kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.
l Otsime oma meeskonda puhastusteenindajat. 
Põhilised tööülesanded: kliendi objektil korista-
mine ja puhtuse tagamine. Omalt poolt pakume 
stabiilset sissetulekut, häid töötingimusi, sõbra-
likku ja toetavat meeskonda. Töö asukoht Viimsis. 
Tööle asumise aeg kohe. Kandideerimiseks 
palume ühendust võtta: tel:56 462 887, 
e-post riab@riab.ee.
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Püünsi Kool otsib 
oma tegusasse kollektiivi 

ERIPEdAgoogI 
kelle töökohustuste hulka kuulub õpetamine 

III kooliastmes (0,5 ak)  
Avaldus ja CV saata hiljemalt 

18. septembriks 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, 

Viimsi vald 74013 või birgit@pyynsi.edu.ee

OÜ TNP Konsultatsioonid 

Koduõendus-
hooldusteenused
Kvalifitseeritud õdede koduvisiidid

Info: 58 230 073; 634 5177
e-post: tnp.konsultatsioonid@mail.ee

www.oendushooldus.ee

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

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, valik naiste riideid.

KORSTNAPÜHKIJA
Tel 55 26 281

- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide 

puhastust

AVATUd 
õMblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

KAUP USA-ST!
Uus pood 

“Riietering” 
Comarketis, 
II korrusel.

Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, aksessuaare, 
lisaks madratseid, voodi-
pesu jm juurdekuuluvat.

Astu läbi ja Sa ei kahetse!

TOORMAHLA 
PRESSIMINE Teie 
aia õuntest Rand-

veres. Septembris ja 
oktoobris.  

Tel 55 935 863

Body-aeroobika 
Tiina Rebase juhendamisel 

alustab taas 5. septembril 2011 
Püünsi koolis.

Toimumisajad esmaspäeval ja 
kolmapäeval kell 19.15–20.15.

 Kontakt: 56 908 100

PaKUn 
ILUTEEnUSEId:

pediküür-maniküür
kulmud-silmad
depilatsioon ja 

brazilian

Tel 515 9251 niina

Lubja küla
MUGAV, SOODNE JA 

KIIRE!

Kaie Kõrbi Balletistuudio 
ootab tantsuhuvilisi õpilasi 
vanuses 4-10 eluaastat!
Õppetöö toimub Karulaugu Lasteaias ja 
Viimsi Huvikeskuses.
 
Õpilaste registreerimine ja info aadressil 
www.balletistuudio.ee

Lisainfo telefonil 56 960 500

Tibud võimlema!
Võimlemistunnid 1-2a ja 2-3a vanustele lastele. 
Tunnid saavad toimuma kord nädalas kolmapäeva 
hommikuti. Võilemisõpetaja on Kersti Veimann.
Osalemiseks vajalik eelregistreerimine e-mailil:
info@tibumangumaa.ee
Tibu laste Mängumaa
Kaluri tee 3, Viimsi
www.tibumangumaa.ee
tel 56 943 094

Tule õpi ujuma!
TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUSED
(algajatele ja stiilikursus edasijõudnutele)
Uued kursused algavad 20.09.2011
Teisipäev: 17.45–18.40 algajad; 18.45–19.40 edasi-
jõudnud
Kolmapäev: 08.00–09.00 algajad ja edasijõudnud
Kursuse maksumus 121 eurot (10x kaart)
Info ja registreerumine: 
treener Maie Murašev (IV kat.), 
tel. 52 61 732

Võimlemis-ja tantsuklubi KEERIS
ootab nii vanu kui ka uusi huvilisi 

järgmistesse rühmadesse:
*mudilased *1.–2. klassi tütarlapsed
*2.-3. klassi tütarlapsed *3.-4. klassi 
tütarlapsed *5.-6. klassi tütarlapsed

*6.-8. klassi tütarlapsed
Treeningud toimuvad Viimsi KK spordi-

kompleksi ruumides.
Info: enemets@smail.ee
tel 6091 646, 56 502 669 

SOOVID EHITADA 
HELISTA MEILE!!!!

Tel 50 45 818, 
Tel 6 80 61 53

e-mail: janeknugis@hotmail.com
Teostame erinevaid ehitustöid:
• Kaevetööd sh kanalisatsioon

• Vundament
• Üldehitus

KEELEÕPE VIIMSI HUVIKESKUSES
InglISE KEEl

l ALGAJAD l TAASALUSTAJAD l KESKASTE
l EDASIJÕUDNUD l INDIVIDUAALTUNNID

Hinnad väga soodsad!
Info ja registreerimine:

tel 6239982 mob. 56676657
e-mail reelisalu@hot.ee
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AS Viimsi Vesi 
kuulutab välja teistkordse avaliku 

kirjaliku enampakkumise AS Viimsi 
Vesi omandis oleva kinnistu 

Vehema tee 5 
(katastritunnus 89001:010:2849) 

müügiks. 

Enampakkumise alghinnaks on 
77 000 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
26.09.2011.a kell 09.00. 

Pakkumiste esitamise koht: 
AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1,  

Viimsi alevik, 74001 Harjumaa.

Lisainfo: www.viimsivesi.ee või 
telefonil 60 66 848.


