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Valla autasu “Viimsi vaal”
pälvis Tähve Milt. Loe lk 4

Ühistranspordi
uuring vallas
Käesoleva aasta märtsikuus viiakse läbi
küsitlus Viimsi siseliinide bussides ja
peatustes.

Vallavanem Haldo Oravas õnnitleb Kristiina Püttseppa, kes saab kingiks valla ajaloolise kaardi. Foto Endel Lepik

Tere tulemast Viimsi elanikuks!
Viimsi vald on 1. märtsi
seisuga Eestis elanike arvult
seitsmes omavalitsus.

1. märtsi seisuga edestas Viimsi
vald oma elanike arvuga Rakvere
linna. 1. märtsil oli Rakveres 16
870, Viimsi vallas 16 901 elanikku.
Kristiina Püttsepp Metsakasti
külast oli fortuuna tahtel see õnnelik vallaelanik, keda sel puhul
vallamajas pidulikult tervitati ja
õnnitleti.
Tartust pärit Kristiina rääkis,
et enne Viimsisse kolimist elas
ta mitmel pool Tallinnas, 2006.
aastast saadik on ta pere koduks
Viimsi vald, kuid valda registreerimise võttis ta ette alles nüüd.

Tõeline kodu

“Sattusime siia elama juhuslikult,
tulime Maarjamäelt,“ rääkis naine.
Kristiina viieliikmelises kärgperes
on tema 8-aastane tütar Helani,
elukaaslase Toomase 8-aastane
poeg Ekke Jakob ning nende ühine
poeg, 2-aastane Hansel. Oma koduga viie korteriga ridamajas on
pere väga rahul. Helani, kes käib
Merivälja kooli esimeses klassis,
viib ema autoga kooli. Ka Ekke
Jakob saab linna kooli autoga.
Linnast ära tullakse siis, kui pole
veel ummikuid. “Nädalavahetusel

me kodunt linna ei kipu,” ütles
Kristiina.
Naabritega suheldakse palju, sest ridamaja kolmes peres on
väikesed lapsed. Suviti tehakse
tihti ühiseid ettevõtmisi, oma maja
rahvaga rajati lastele kiigeväljak.
“Panime rahad kokku, ostsime
kiiged, redelid ja batuudid,” rääkis
Kristiina. Tupiktänav võimaldab
lastel kodu juures rulluiskudega
ja jalgratastega sõita, kuid siiski
arvas naine, et vaja on üles panna
sellised kollased sildid, nagu on
Meriväljal, mis teatavad, et asute
õuealal.
Pere suurim mure on praegu
Hanseli lasteaiakoht, mida pole.
Lasteaias Väike Päike, kuhu loodeti koht saada, selgus, et sel sügisel on see soov lootusetu. “Logistiliselt oleks see meile kõige
paremini sobinud,” arvas Kristiina.
Tulevikuplaanid on perel kindlalt seotud Viimsi vallaga. “Lastele siin väga meeldib. Kui see kodu
jääb kitsaks, siis uut vaadates jääb
kant igal juhul samaks, kuhugi
mujale me kolida ei kavatse,” arvas Kristiina Püttsepp. Tõeliseks
koduks peab ta oma lapsepõlvekodu Tartus ja nüüd Viimsi vallas
asuvat kodu. Kõik muud on olnud
tema sõnul ajutised elamised.

Positiivne iive

“Tallinn tõmbab nagu tolmuimeja
inimesi endasse,” ütles vallavanem
Haldo Oravas. “Mõne aasta pärast
aga kolitakse linnast edasi ümbruskonna valdadesse.” Samamoodi on
toimunud ränne Viimsisse.
1. jaanuaril 2001 oli Viimsi vallas registreeritud 5758 elanikku.
1. märtsil 2011 aga juba 16 901
elanikku. See tähendab, et 2/3 vallaelanikest on siia kolinud viimase
10 aasta jooksul. Kuni 19-aastaseid
lapsi ja noori on vallas 4171, seega
iga 4. elanik on laps. 2010. aastal
sündis vallas 264 last. Seetõttu pole
ime, et üle poole valla eelarvest kulub koolidele ja lasteaedadele.
“Suurim elanike arvu tõus oli
2005. aastal,” rääkis vallavanem
Oravas. Loomulik iive on olnud
stabiilne – positiivne.
“Me ei ütle, et meil on palju
inimesi,” sõnas vallavanem, “me

Viimsi valla kooliõpilaste arv
(esimesse klassi astujad)
2010 – 256, 2011 – 254,
2012 – 278, 2013 – 302,
2014 – 307, 2015 – 298,
2016 – 307.

ütleme, et meil on kiiresti arenev
omavalitsus. Oleme oma elanike
arvuga nüüd Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve ja Viljandi
järel seitsmendal kohal. See ei ole
sportlik hasart, vaid pigem suur vastutus vallale,” lisas vallavanem
Elanike järsu kasvu ajal on valminud kaks koolimaja ning aastal
2013 peab valmis saama uus algkool. Järgmisel kevadel, tõenäoliselt
märtsis lisandub kaks uut munitsipaallasteaeda. Uus algkool on plaanis rajada Randverre. Vallavanema
sõnul avatakse seal kolmeklassiline
algkool kuue paralleelklassiga tõenäoliselt 2013. aastal.
“Lasteaia järjekorda me nulli
ei saa,” arvas vallavanem. Paljud
on mitmes järjekorras, n.-ö puhastatud järjekord on umbes 400 last.
Elanike arvude statistika selgub 1. kuupäeva seisuga. Veebruaris oli Viimsi vallas veel 20 elanikku vähem kui Rakvere linnas, 1.
märtsi seisuga aga juba 31 inimest
rohkem. Veebruarikuus registreeritud elanike seast selgus fortuuna
abil see, kes rahvaarvu Rakverest
ette viis. Kristiina Püttsepp sai vallavanemalt mälestuseks valla ajaloolise kaardi pühendusega ning
kingituse sai ka Helani – MP3
mängija.
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Küsitluse eesmärk on koguda informatsiooni
Viimsi valla elanike igapäevaste liikumiste,
sealhulgas ühistranspordi kasutuse kohta. Kogutavad andmed on abiks Viimsi ühistranspordi liinivõrgu optimeerimisel ja elanike liikumisvõimaluste parandamisel.
Palume mõistvat suhtumist küsitluse läbiviimisesse, sest küsitluse tulemuste kvaliteet
mõjutab otseselt võimalust arvestada teie soovide ja vajadustega ühistranspordi liinivõrgu
parendamisel.
Lisaks eelnevale on Viimsi elanikel võimalik avaldada oma arvamust ja seisukohti Viimsi
ühistranspordi olukorra kohta ka interneti vahendusel, täites ankeedi, mille leiate veebiaadressilt www.stratum.ee/ViimsiKysitlus.html.
Teie anonüümsus andmete edasisel kasutamisel on täielikult tagatud!
Viimsi Vallavalitsus osaleb partnerina projektis “Transport Carbon IntenCities (TraCIt)”
2010.–2011. aastal. Projekti toetatakse regioonidevahelisele koostööle suunatud INTERREG IVC programmist. Ühistranspordi uuring
viiakse läbi projekti raames ning selle käigus
pakutakse välja erinevad alternatiivid CO² hulga vähendamiseks ja optimaalsete lahenduste
leidmiseks ühistranspordi korraldamisel.
Ühistranspordiuuringut teostab Viimsi Vallavalitsuse tellimusel inseneribüroo Stratum.
Kontakt: Stratum OÜ, Tallinn, Juhkentali
34, tel 665 9460.

Viimsi Pensionäride
Ühenduse aruandevalimiskoosolek
Viimsi Pensionäride Ühenduse aruandevalimiskoosolek (kevadine suurkogu)
toimub 2. aprill kell 12.00 Viimsi Huvikeskuse saalis Nelgi tee 1.
Kavas:
- 2010. aasta tegevusaruande tutvustus.
- Majandusaasta aruande kinnitamine.
- Volikogu ja juhatuse valimine.
Teie rõõmuks laulab Rae valla meesansambel KULDNE ÕHTUPÄIKE!
Lõpetame koos väikese suupiste ja ühiste juttudega.
Ootame kõigi liikmete osavõttu!
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Hoidke oma vara, suhelge naabritega
Kui suured need piirkonnad
on ja milline on paras naabrivalve piirkonna suurus?
Naabrivalve
sektorite
suurused on erinevad, kõige
suurem sektor hõlmab 71 ja
väikseim 6 kodu. Keskmiselt
on Viimsi vallas naabrivalve sektoris 30 majapidamist.
Optimaalset piirkonna suurust
ei ole võimalik üheselt välja tuua, kuna sektori rajamine sõltub asumi suurusest ja
paiknemisest ning muidugi ka
elanikest ja nende huvitatusest
liituda naabrivalve sektoriga.

Möödunud aastal suurenes varavastaste kuritegude arv. Sel teemal
vastavad VT küsimustele
Ida politseijaoskonna
juht Tarvo Ingerainen ja
vanemkonstaabel Aivar
Sepp.
Kuidas on Viimsi vallas praegu seis koduse vara turvalisusega, kui näiteks võrrelda
aastatagust seisu? Kas sissemurdmisi vm kuritegusid on
vähem?
Möödunud aasta oli kuritegevuse osas problemaatiline.
Registreeritud kuritegude arv
tõusis oluliselt ja seda peamiselt varavastaste kuritegude
puhul. Kui vargused eramutest, trepikodadest, keldritest,
hoovidest jäid suures osas
2009. aasta tasemele, siis märgatavalt tõusid vargused sõidukitest, kütusevargused tanklatest ja poevargused (kahju
üle 1000 krooni või korduvus).
Tänu kriminaalpolitsei heale tööle on tänaseks tabatud ja
viibib vahi all isik, kes pani aasta lõpus toime suurt kõlapinda
tekitanud vargused eramutest.
Jättes vargused kõrvale, võib
öelda, et Viimsi ise on siiski rahulik piirkond. Siin on madal
vägivaldne kuritegevus, näiteks
aastal 2010 registreeriti 2 röövi
(2009 – 0, 2008 – 2).
Käesolev aasta on alanud
aga positiivsete nootidega. Kahe
kuuga on registreeritud vähem
kuritegusid kui möödunud aastal samal ajal.
Milliseid juhtumeid on olnud
– mida varastatakse?
Põhimõtteliselt
varastatakse kõike. Sõidukite puhul
veljed, tagavararattad, peeglid,
sõidukitesse jäetud esemed

Naabrivalve piirkond pole imerohi, kuid suurendab elanike omavahelist suhtlemist.

jne. Ära ei öelda isegi hoovi
jäetud lumelabidatest. Siin on
mõtlemisainet nii politseile kui
ka elanikele. Kuigi oleme teinud regulaarselt teavitustööd,
näitavad registreeritud kuriteod ja meie endi tähelepanekud, et suurel hulgal kodanike
vara on n.-ö ripakil. Trepikodade uksed on lahti, sees aga
on “vabalt saadaval” jalgrattad; I korruse rõdudel hoitakse
hinnalisi esemeid; sõidukitesse jäetakse nähtavale kohale
väärtuslikke esemeid, kusjuures aeg-ajalt jäetakse sõidukid
ka lukustamata; samuti on
hinnalised esemed ja tehnika

eramajade hoovides.
Kodanik peaks tegema kõik
endast oleneva oma vara kaitsmiseks. Vara on kindlalt luku
taga, olemas on kindlustus,
signalisatsioon töötab jne. Kõik
see ei pruugi muidugi anda
100% garantiid, kuid maandab
oluliselt riske.
Teema ei haaku küll täielikult küsimusega, aga toon
näiteks abipolitseilise tegevuse. Aastaid tagasi loodi vallas
oma abipolitseinike formeering, kuhu kuulus üle 10 abipolitseiniku. Inimestel läks aga
tuhin kiiresti üle ning tänaseks
on alles vaid paar aktivisti, kes

politseiga koos väljas viitsivad
käia.
On teil soovitusi koduse vara
hoidmiseks, kodu turvalisuse
suurendamiseks?
Soovitan külastada internetis politsei linki, kus on mitmeid soovitusi vara kaitseks –
www.politsei.ee/et/nouanded/
oma-vara-kaitse.
Üks kolleeg pakkus kunagi
välja järgmise soovituse sõidukite puhul. Pargi oma sõiduk
selliselt, et ühelt poolt oleks raskendatud või võimatu ligipääs
velgedele. Kui vargal on kindlasti vaja 4 velge, siis äkki ta

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

1. aprill on kohaliku omaalgatuse programmi projektide esitamise tähtaeg.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on toetada kohalikku
arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu läbi kohalike elanike
initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise. Taotlejad
võivad olla nii maa- kui ka linnapiirkonna mittetulundusühendused,
sihtasutused ja seltsingud (v.a linnapiirkond), mille asutajaks või liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus. Programm on suunatud eelkõige väiksematele ühendustele ja kogukondadele kõige ehedama nn
rohujuuretasandi isetegemiste toetamiseks.
Programmi tegevusvaldkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku elukeskkonna parandamine.
Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1600 eurot. Taotleja omafinantseering või tema koostööpartnerite kaasfinantseering peab olema
vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
2011. aasta kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill. Harjumaa taotlused esitada Harju Maavalitsusele aadressil Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn (IV korrus, kabinet 146) hiljemalt tähtaja päeva jooksul
kuni kell 15.30. Taotlused peavad olema esitatud kompleksselt koos
kõigi taotlusankeedil nimetatud kohustuslike dokumentidega. Programmist toetuse taotlemise kord ja taotlusvormid on saadaval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.
Konsultatsiooni ja infot saab Harju Maavalitsuse telefonil 611 8773
(Maret Välja) või e-posti aadressil maret.valja@mv.harju.ee.

Harju Maavalitsus

selliselt pargitud sõiduki puhul
loobub üritusest. Jällegi ei anna
lisatud nõuanne küll täit garantiid, aga maandatakse riske.
Mitu naabrivalve piirkonda
on Viimsi vallas?
Viimsi vallas on 13 naabrivalve sektorit. Viimane sektor
rajati 11.01.2011 Pärnamäe külla
Kesk-Kaare tee tänava piirkonda.
Tsiteerides sektori vanemat, võib
naljatledes öelda, et tegemist on
Viimsi esimese rahvusvahelise
naabrivalve sektoriga, kus elab
4–5 rahvusest elanikke. Kõige
esimene sektor rajati 08.03.2001
Randvere külla.

Miks üldse rajada naabrivalve sektorit?
Naabrivalve sektor ei ole
kindlasti nn imerohi, mis
hoiaks ära kõik kuriteod konkreetses piirkonnas. Küll aga
suurendab sektori rajamine arvatavasti elanike omavahelist
läbikäimist ning suhtlemist.
Näiteks naabrivalve sektori sisese meililisti abil on
võimalik edastada tähelepanekuid ning suurendada elanike
teadlikkust nende kodukandis
toimuva üle. Turvalisust puudutavad tähelepanekud tasub
edastada ka kohalikule piirkonnapolitseinikule. Lisaks võib
võimalikke kurjategijaid heidutada ka tänava alguses asetsev
naabrivalve sektori silt. Muidugi võivad piirkonna elanikud
omavahel suhelda ka naabrivalve sektorit rajamata.
Naabrivalve sektori elujõulisust näitab ikkagi elanike aktiivsus ja huvi teema vastu. Ei
piisa paarist-kolmest üksikust
aktivistist. Kui ülejäänud elanikel huvi puudub, siis paratamatult hääbub pikapeale ka naabrivalve tegevus piirkonnas.
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Harju maakonna avatud noortekeskuste projektikonkurss
Harju Maavalitsus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustes läbiviidavate projektide toetamiseks Harju maakonnas.
Projektide konkursile esitamise tähtaeg on 25. märts. Projekte võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes oma tegevuses ja eesmärkide
täitmisel kasutavad avatud noorsootöö meetodit. Konkursile esitatud
projekte hindab ja teeb ettepaneku neist parimate rahastamiseks Harju
maavanema poolt moodustatud projektikonkursi komisjon.
Konkursile esitatavate projektide läbiviimise lõpptähtaeg on 15.
detsember 2011. Ühte projekti toetatakse maksimaalselt kuni 3200
euroga.
2011. aastal on avatud noortekeskuste projektikonkursi prioriteetseteks teemadeks:
1) Noorsootöö mitmekesistamine: noorte demokraatiaalase teadlikkuse tõstmine; noorte omaalgatuse edendamine ja tõhustamine; noorte vabatahtlikkuse alusel tehtava tegevuse osakaalu suurendamine;
mitteformaalse õppimise meetodi rakendamine noorsootöös.
2) Maakonna noortekeskuste omavahelise ja erinevate teiste partneritega tehtava koostöö arendamine.
3) Noorte ja nende vahendusel ka kohaliku kogukonna kaasamine
noorsootöö kavandamisse ja läbiviimisesse.
Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos nõutavate lisadokumentidega hiljemalt 25. märtsiks 2011 kella 12-ks märgusõna all “Avatud Noortekeskuste projektikonkurss 2011” kas Harju
Maavalitsusse aadressil Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või digitaalselt
allkirjastatuna elektrooniliselt aadressil anne.martin@mv.harju.ee.
Lisainformatsioon: Anne Martin, noorsootöö nõunik, Harju Maavalitsus, tel 611 8755, e-post anne.martin@mv.harju.ee.

Harju Maavalitsus
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Vastlapäev mõisamäel
Vastlapäeval kutsusid
Viimsi Huvikeskus ja vallavalitsus rahvast – suuri
ja väikseid – Laidoneri
mõisa mäele vastlapäeva
pidama ja võistu liuglema.

Prooviti luuvurri, lasti liugu ja
võisteldi, võistu lasid liugu nii
suured kui ka väikesed. Meeskonnaga võistlejatele olid auhindadeks pidusaiad Violialt ja
FK Keskuselt 50% soodustusega piletid. Lisaks olid pikema liu eest auhinnaks Comarketilt mitmesugused jogurtid.
Peaauhinna oli välja pannud
samuti FK Keskus – kaks tasuta kardikooli kutset. Nende
võitmiseks pidi jooksma mäest
üles, puudutama mõisa seina
ning kelgutama alla. Esimesed
kaks, kes jõudsid puudutada
FK Keskuse finišlippu, said
auhinna. Eriauhinna pälvis
stiilseima sõiduvahendi ja parima kostüümi eest Suido Kullerkupp, Laidoneri muuseumi
meister-restauraator.
Väga nõutud oli mootorsaanisõit, mida lastele korraldas Kaido Metsma.
Viimsi Huvikeskus kostitas
kõiki Violia küpsetatud kuklitega ja omakeedetud teega.
Liulaskmisele lisaks sai
publik nautida Black & White
Dance’i tantsulaste esinemist.
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1) Vastlakuklitega sai terve
näo magusaks.
2) Mäenõlv oli liulaskjaid täis.
3) Mootorsaaniga tahtsid kõik
sõita.
4) Huvikeskus kostitas.
5) Eriauhind läks stiilseimale
liulaskjale Suido Kullerkupule.
Fotod Heidi Kirsimäe
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Kalju Suure kolm fotonäitust
Vanameister Kalju Suur
esitleb oma fotosid Viimsi
vallas kolmel fotonäitusel.
“Tere Eesti” – sellise pealkirjaga fotonäitus avati vallamajas 23. veebruaril. Näitusel on
pearõhk fotograaf Kalju Suure
portreedel kultuuritegelastest
ja ka poliitikutest ning laulvast revolutsioonist. “Need on
fotod inimestest, kelle põhjal
võiks kirjutada Eesti Vabariigi ajaloo raamatu,” ütles näituse kohta vallavanem Haldo
Oravas. Portreefotosid on
1960ndatest,
sündmusfotod
annavad tagasivaate 1990ndatele aastatele. Näitust saab
vaadata kuu lõpuni.
Viimsi Huvikeskuses on
samuti Kalju Suure fotodest
väljapanek “Lõbusad momendid”. See näitus jääb üles 1.
aprillini.
Rannarahva Muuseumis on
Kalju Suure aktifotode näitus
“Silmarõõmud”, mida saab vaadata kuni 20. märtsini.

VT

Tort vanameistri lemmikteemal.
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Kalju Suur püsib heas vormis, pildistab jätkuvalt.

Viimaste aastate lumerohked talved on pakkunud lastele suure-päraseid võimalusi nii suusatamiseks kui ka suusatama
õppimiseks. Ka Randvere Lasteaed soovib oma lapsi “suusapisikuga“ nakatada, et nad saaks tunda rõõmu aktiivsest liikumisest. Alustasime suusatundidega juba sel talvel ja kindlasti
jätkame ka järgnevatel aastatel. Kuna hetkel on meil suusakomplekte vähem kui pisikesi suusahuvilisi, siis hea viimsilane,
kui Sul on kodus suuski-keppe, mis on Sinu pere lastele juba
väikesed ja Sa enam neid ei vaja, siis meie lasteaed kasutaks
neid rõõmuga oma laste õpetamiseks.
Meie kontakt: tel: 53 414 881 Anu Kaiv, anu.kaiv@mail.ee,
reeli@pargi.edu.ee, tel:56 220 128 Reeli Simanson, aadress Kibuvitsa tee 1, Randvere küla.

Randvere Lasteaia hoolekogu
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Eesti Vabariigi 93.
Tänukirjad ja tunnustus vabariigi aastapäeval
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistati vallas
autasu “Viimsi vaal” ja
tänukirjade kätteandmisega.
23. veebruaril volikogu esimehe vastuvõtul tänasid volikogu ja vallavalitsus valla
autasu “Viimsi vaala” ja tänukirjaga rahandusameti juhatajat Tähve Milti tulemusliku
töö eest ja olulise panuse eest
finantsküsimuste lahendamisel.
Tähve Milt on olnud Türi
Linnavalitsuse majandusnõunik ja Türi linnapea. Ta on
aastaid töötanud Järva Maavalitsuses maavanema kohusetäitjana. Viimsi vallas töötab
Tähve Milt alates 2006. aastast. Tänu tema õigetele otsustele on Viimsi vald suutnud
majanduslikult rasked ajad üle
elada ning liigub edasi.
“Mul on siiralt hea meel, et
tegemist on väga võimeka juhiga, kes kindlakäeliselt juhib
valla rahaasju,” ütles volikogu
esimees Aarne Jõgimaa autasu
üle andes.
Vallavalitsuse ja volikogu
tänukirjad said Raimo Pullat
randluse ajalugu ja salakauba
vedu käsitleva raamatu “Viinameri. Salapiirituse vedu
Läänemerel kahe sõja vahel”
koostamise ja väljaandmise
eest ning Janne Fridolin Eesti
Kooriühingu 2010. aasta noore
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dirigendi laureaadi tiitli saamise puhul.
Kiire ja ennastsalgava tegutsemise eest uppuja päästmisel
mullu 11. detsembril Leppneeme sadamas pälvisid tänukirjad Vambola Kahro, Arno
Malmström, Kuno Malmström, Armin Malmström ja
reisilaeva Vesta madrus Tanel
Kõmmus.
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1) Vallarahvas aastapäevakontserdil.
2) Auväärsed veteranid:
Erich Puusaag, Juhan Priks,
Kalju Alaküla ja Sulger Verner.

4) Esineb käsikellade ansambel
Campanelli. Dirigent Inna Lai.
5) Vastastikku soovivad õnne
kunagine vallavanem ja volikogu esimees Ants-Hembo
Lindemann ja praegune volikogu esimees Aarne Jõgimaa.

4

6) Volikogu esimees tervitab
Mari-Ann Kelamit, kes samuti
olnud volikogu liige.
7) Tänusõnad ja mehine käepigistus madrus Tanel Kõmmusele
inimese elu päästmise eest.
8) Tänukiri Janne Fridolinile
noore dirigendi tiitli puhul.
Fotod Aime Estna
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Valter Puuström ja Ülle Sims tulid peole Pranglilt helikopteriga. Nende pühad läksid õige pikaks, sest järgmisel päeval olid
nad kutsutud presidendi vastuvõtule.
“Paar tundi istusime lauas, siis tuldi ütlema, et nüüd on teie
kord. Närv oli enne sees, aga polnudki nii hull,“ rääkis Valter
Puuström hiljem oma muljeid. “President ütles kohe: oi, Prangli mehed ka siin! Andsin Prangli rahva tervitused edasi. Pärast
ajasime tuttavatega juttu. Päris tore oli.“
Koju tagasi said nad alles 25. veebruaril ja jälle kopteriga.

3) Valla tunnustuse – “Viimsi
vaala” pälvis rahandusameti
juhataja Tähve Milt.

3

Paljudel valla üritustel on
kohal meie valla fotograaf
Aime Estna. Fotosid saab
vaadata ja tellida aadressil www.fotograafid.ee.
Vaadata saab fotosid
sellistest sündmustest, nagu kontsertetendus “Malviina päevik” Viimsis, Kirovi
Kalurikolhoos 60 ja Viimsi Vabaõhumuuseum 30,
Viimsi vald tunnustas tublisid sportlasi ja Eesti Vabariigi 93. iseseisvuspäeva
tähistamine Viimsi vallas.
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aastapäev

Paast, kas
loobumine või
kasvamine?

Riigi sünnipäeval sõjamuuseumis

mida tänavu peeti kolmandat korda. Isamaaliste tortide
võistlust iseloomustavad kaks
tunnust: kodumaised komponendid ja Eestit iseloomustav
välimus.
Sõjamuuseumisse
oli kohale tulnud ka üks konkursil osaleja – Kaare Kangro
Tartust. Tema retsepti järgi ja
tema valmistatud torti “Rukkileib” said kõik külalised kohapeal ka maitsta.
“Rammus ja magus,” iseloomustas autor oma torti,
mille kreemi koostises oli kohupiim, riivleib, vahukoor, kaneel ja suhkur. Kaare Kangro
rääkis, et küpsetamishobi hakkas teda nii köitma, et ta asus
kondiitriks õppima.
Rohkem infot tordivõistluse kohta on veebiaadressil
www.nami-nami.ee.

23. veebruaril tähistati
sõjamuuseumis Eesti riigi
sünnipäeva.
Ordeneid kantakse vasakul
rinnal. Ka daamid kannavad
seda kleidil vasakul rinnal.
Ka rahvarõivastega kantakse
ordeneid, kuid üle kolme ordeni korraga rinda ei panda. Ja
smokinguga ei kanta mingeid
ordeneid. Sellised teadmisi jagas endine vabariigi presidendi protokolliülem Piret Saluri
neile, kes olid tulnud sõjamuuseumisse tähistama Eesti Vabariigi aastapäeva. Piret Saluri
ettekanne, mida täiendasid fotod ja kostüümid, oli huvitav ja
hariv.
Sotsioloog Pille Petersoo
tutvustas enda algatatud isamaaliste tortide võistlust, mis
kogub aina populaarsust ning

VT

Kaare Kangro isamaaline tort “Rukkileib“.

Perepäev – kodumaa sünnipäev
Rannarahva Muuseum ja
Püha Jaakobi kirik korraldasid 24. veebruaril
perepäeva.
Perepäeval tegutsesid muuseumis töötoad, kus lastel oli
võimalik meisterdada ja voltida. Kaitseliidu Harju Maleva
Rävala malevkond tutvustas
Kaitseliidu relvastust ja sõdurivarustust. Front Line’i klubi liikmed tutvustasid Teise
maailmasõja aegsete sõdurite
relvastust ja varustust. Artur
Talvik näitas oma filmi “Baruto – tõlkes kaduma läinud”.
Pakuti väga toitvat ja maistvat
sõdurisuppi.
Kirikus avati Sirje Runge
maalide näitus ning tund hiljem
algas samas Kaitseliidu Tallinna Maleva orkestri kontsert,
mida juhatas Kalev Kütaru.

Kaitseliit pakkus sõdurisuppi.

Kogu päeva oli muuseumis avatud hõrgutavate tortide
kohvik.
“Idee teha sellist perepäeva sündis Rannarahva Muu-

II maailmasõjaaegne varustus.

seumis toimunud 2009. aasta
1. mai mõttetalgutel, kui selle
mõttega tuli välja Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv,” ütles SA Rannarah-

va Muuseum arendusjuht Alar
Mik. “Muuseumi ja kiriku
koostöös on perepäevast saamas tore traditsioon.”
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Sirje Runge loobumine ja keskendumine
mutav, nagu on vabadus talumatu,” ütles autor näituse avamisel. “Me kõik oleme tehtud
tähtede südametest. Meie kõik,
mitte ainult inimesed. Me kõik
oleme ühe suure terviku osad.”
Näituse kuraator Erkki Juhandi rääkis, et Sirje Runge
maalidest pole ühtki raamatut,
sest raske on fotograafil tema
maale pildile saada. Runge ei
esine näitustel tihti, möödunud
aastal esitles ta KUMUs oma
juubeli puhul vaid ühtainust
maali.
Püha Jaakobi kirikus saab
tema maale vaadata 30. aprillini.

24. veebruaril avati
Viimsi Püha Jaakobi kirikus Sirje Runge maalide
näitus “Loobumine“.
“Loobumine ja keskendumine
sellele, mis on järele jäänud
– nii ütlesin ma 1990ndatel minimalismi kohta. Nüüd
tean, et selline on minu elu.”
Niisugune on maalikunstniku
kommentaar oma näituse kohta, kus on esitatud minimalistlik sari “Arhitektoonid” ning
teistest eraldi kiriku eesruumis
“Surmatants”.
“Ükski, kes elab, ei ole
vaba. Täielik vabadus on hir-

Sirje Runge. Täiuslik minimalism. Fotod Aime Estna
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Mööda on saanud vastlapäev, kus laseme liugu,
et teada saada, kui pikad linad kellelgi kasvavad, ja mööda on saanud ka tuhkapäev, millega
algab paastuaeg, nn suur paast, mis eelneb
ülestõusmispühale.

Nii on saanud ka üheks selle püha nimetuseks lihavõttepühad, sest siis saab paastuaeg läbi ning siis on taas võimalik süüa liha, millest paastu ajal loobuti.
Nii nagu paljude asjadega maailmas, on ka paastuaja
tähendus palju muutunud ja mõiste paast on tänapäevaks
väga paljus kujunenudki söömisega seonduvaks. Kui loobutakse vahel söömast midagi, siis on see küll paast, kuid
paastu juurde kuulub lisaks veel kindlasti soov end kasvatada, tegelda iseendaga.
Paastuaja pikkuseks on 40 päeva. Kui me aga vaatame
kalendrisse ja loeme päevi, siis saame suurema numbri,
sest paastuaja sisse ei arvata pühapäevasid, sest need on
päevad, mis iga kristlane pühendab Jumalale. Endaga tegelemine, enese arendamine ja püüe vaimselt kasvada on
paastuaja üks põhimõte.
Vahel on millestki väga tavalisest asjast loobumine
piiratud ajaks meie jaoks ületamatuks raskuseks, mugavused on saanud meile nii loomulikuks, et me ei kujuta
enam üldse ette elu ilma mobiiltelefoni ja internetita, ilma
raadio ja televisioonita. Kurdame küll, et elu on kiire ja
müra meie ümber on nii palju, kuid eks me ikka ise oleme
põhjustanud seda, et oleme justkui oravad rattas.
Paast ongi eelkõige kasvamine seeläbi, et me loovutame midagi oma elust, mis meile oluline on, selleks et
eelkõige mõista: see on suur õnn ja rõõm, et meil sellised
võimalused elus on. On ju nii, et me ei oskaks hinnata
isegi päikesevalgust ja sellest tulenevat rõõmu, kui me ei
oleks eluski kogenud pilvist ja vihmast ilma või ööd, kus
on pime.
Teatud toiduainetest loobumine on vaid paastumise
väikene väljapaistev osa, n.-ö jäämäe veest välja ulatuv
tipp, ja tegelikult ka kõige lihtsam võimalus pidada paastu. Palju keerulisemaks muutub siis kõik, kui me vaatame
iseendasse ja seda, mis meie eludes toimub.
Väga keeruline on näiteks paastuda isekusest, sest
enesele ja oma tahtmistele mõtlemata on keeruline elada.
Kuid kindlasti aitaks selline paastumine meil enam selgusele jõuda, mida me tegelikult elamiseks vajame.
Hoopis teine paastumise külg on väliste ja sisemiste
asjade kooskõla. Kui me näiteks loobume liha söömisest,
kuid oleme kurjad ja tigedad, et teised ei tee meie tahtmist,
siis oleme silmakirjalikud ega ole mõistnud, mis on paastu
olemus. Paastumise eesmärk on iseenese kasvatamine, endasse vaatamine, et vahel teha ka kevadist suurpuhastust
iseendas.
Niimoodi ette võttes raskena tunduvat loobumise teed
võime me aga leida endas nii mõndagi uut ja huvitavat ja
edasiviivat, mis aitab meil ka välja astuda rattast, millesse
oleme end ise sulgenud. Rattast väljapääsemine on kõige
lihtsam siis, kui ratas peatada, vastasel juhul käime lihtsalt
uperpalli.
Võtta aeg maha, et vaadata kõrvale rattas jooksmisest,
ehk võikski olla eesmärk, miks üldse paastumisest mõelda. Suutes hoogu maha võtta, loobume me küll kiirusest,
kuid näeme nii mõndagi ilusat, mida rattas rügades ei märka. Nii võibki saada loobumisest võimalus kasvamiseks,
võimalus enda kogumiseks.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja
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Põnevad õpilasüritused Viimsi
Koolis
Veebruarikuus toimus Viimsi Koolis mitmeid
põnevaid ja meeliköitvaid õpilasüritusi.
Moešõu nimega “Moeaken” on Viimsi Koolis juba traditsiooniline vaatemäng, mille korraldajaks kolmandat aastat Viimsi Kooli Õpilasesindus. 20. jaanuaril kogunes ca
250 koolikaaslast ja õpetajat põnevale üritusele publikuks.
Õhtut juhtisid Kristiin Räägel ja Kristo Veinberg. Žüriisse
kuulusid Joonas Paas, Viktoria Kass, Johanna-Maria Parv.
Sel aastal astusid kollektsioonidega üles 6 autorit: Karmen Piirsoo, Eelin Lepik, Moona Saul, Kristiine Mäss,
Mari-Liis Lõnsu, Diana Hapsal.
Lisaks tegi eelmise aasta võitja Mirjam Aasma erikollektsiooni, mille ta pani otse šõul kokku vaatajate hulgast
leitud stiilsetest inimestest.
Moeetendusele lisaks pakkusid elamusi tantsutrupid
Black&White, SirN, tantsijad Marleen Jõela, Brandon Povilaitis ja Carol Tõniste. Publikule laulis Mari-Marta Makarov, keda saatis klaveril Cathy-Mariann Põldar.
Karika, tiitli ning kruiisireisi Rootsi võitis Eelin Lepik.
Kõik teised osavõtjad said samuti tunnustatud ja tänatud.
Jaanuarikuusse mahtus ka kaunis ja naiselik võimlemisgala “Miss Graatsia 2011”, mis leidis Viimsi Koolis
aset teist korda, sihtgrupiks põhikooli vanem aste ja gümnaasium. “Miss Graatsia” on välja kasvanud Viimsi Kooli kehalise kasvatuse õppetooli poolt algatatud ja õpetaja
Marika Seppori juhendatud ning korraldatud projektist,
mille käigus 8.–12. klasside tüdrukud valmistasid kehalise kasvatuse tundides ette ja lihvisid lavaküpseks oma
efektsed võimlemiskavad erinevate võimlemisvahenditega. Projekti aluseks on kujundava hindamise põhimõtete
rakendamine kehalise kasvatuse tundides ning kõik lavale
jõudnud tööd said ka hinnangud.
Võimlemisüritus on õpilaste hulgas väga populaarseks
kujunenud ja vaatajaid oli rohkem kui kooli aula mahutas.
Kõik esinejad said kuulda ja näha vaatajate rahulolevat ja
tunnustavat aplausi ning hõiskeid. Etteastete õnnestumisele aitas kaasa ka tasemel valgustus- ja helikujundus. Mõnusaid ja lustakaid vahepalu esinejatele pakkus konferansjeena üles astunud õpilasesinduse mitmekülgselt sportlik
esimees Martin Siimann.
Kavasid hindas asjatundjatest 8-liikmeline žürii, kes
valis välja silmapaistvamad esitused ja nimetas graatsilisemad neiud.
Viimsi Kooli “Miss Graatsia 2011” tiitli pälvis Helena
Mai Pavlov (10.b).
II ja III kohta jagasid võrdselt Birgit Pärn (10. a) ja
Mari Marta Makarov (9.b).
Žürii poolt märgiti veel ära Kaarin Pappeli (12.a) ja
Merilin Kaski (10.a) esinemine.
Klasside arvestuses olid võidukad 10.a klassi neiud
lindikavaga, koosseisus Kelli Eha, Anna-Stina Hanson,
Grete Jürgenson, Madleen Kivila, Marie Kõiver, MirjamJohanna Loddes, Mirell Nõmm, Gertrud Ots, Merlis Peddai, Kristiina Pralla, Killu Põlder, Birgit Pärn, Kadi Rae,
Triinu Liis Raudmägi, Elisabeth Raudsepp, Britta Sööt,
Britta Taniel, Maarja-Kristiin Toomsalu.
II koha omanikeks said 9.b klassi neiud lindikavaga ja
III koha saavutasid 11.c klassi neiud rõnga- ja lindikavaga.

Greta Ammer
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Viimsi Kooli vahva Taibu
Viimsi Koolis alustas sel
õppeaastal tööd 2.–4.
klassi laste teadusring
Taibu.
Ringi idee autorid ja juhendajad on keemiaõpetaja Peeter Sipelgas ja füüsikaõpetaja Ingrid
Rõigas. Töö toimub kooli loodusainete laboratooriumis, kus
lapsed saavad kogenud õpetajate abiga ise teha igasuguseid
huvitavaid katseid nii füüsika
kui ka keemia vallas.

Haruldane ring

Selline kooli juures tegutsev algklasside teadusring on
Eestis haruldane. Arvatakse,
et need teemad on laste jaoks
veel liiga keerulised. Tegelikult teavad aga kõik lapsevanemad, et just väikestel lastel
on huvi maailma ja loodusteaduste vastu kõige suurem.
Selleks, et see huvi säiliks,
on väga oluline pakkuda väikestele koolilastele võimalusi
ise katsetada, kogeda, näha ja
küsida. Sel juhul on õppimine
nende jaoks jätkuv rõõm. Kui
seda innukust ei toetata, siis on
paljud õpilased põhikooli jõudes käega löömas ning loodusja reaalained tunduvad kuivad,
arusaamatud ja rasked.
Taibu ringi töös osaleb hetkel 80 last. See näitab, et vajadus sellise tegevuse järele on
tohutu. Ringi juhendajad möönavad, et ei uskunud algul, et
väikesi teadushuvilisi võib tulla
nii, palju ja arvasid, et pooled
neist kaotavad varsti huvi. Aga
kus sa sellega! Neid, kes on
sõprade käest huvitavast ringist
kuulnud, tuleb aina juurde ja
osalejate arv üha kasvab.
Ka meie pere on tundnud
teravat vajadust sellise ringi järele. Esimestes klassides põhilise aja täitev lugemise, kirjutamise ja arvutamise harjutamine
muutis kooli kiiresti vastumeelseks – igav ja tüütu pidi olema, midagi uut ja huvitavat ei
räägita. Poeg on meil kogu aeg
olnud tehnika- ja teadushuviga. Tavapärased ringid – laul,
tants ja näitemäng – ei tõmba
mitte raasugi. Pärast Taibu ringis käimahakkamist (3. klassis)
on olukord palju parem. Taibu
teisipäevad on oodatud, koju
tullakse silmad säramas, seletamas õhinal, kuidas “nad panid

Laboritund.

kokku kõik läbipaistvad asjad,
vesi ja elekter ja midagi oli veel
ja kuidas siis, mõtle!, vesi läks
roheliseks!” Ja meie lapsevanematena näeme, et lapse suhtumine kogu sellesse koolivärki
on muutunud ka märksa pooldavamaks.

Taibu vestlusring

Taibu ringi populaarsuse tulemus on see, et kõik lapsed korraga laborisse ei mahu. Ringitöö käib neljas grupis ja iga
laps saab laboritundides osaleda üle nädala ehk siis ainult
kaks korda kuus. Et natuke
seda puudujääki korvata, oleme alates jaanuarikuust loonud
lastele võimaluse laborist vaba
nädala teisipäeval osaleda Taibu vestlusringis ehk kohtuda
mõne huvitava inimesega väljaspoolt kooli. Mõne teadlase,
ettevõtja, lapsevanema või
ükskõik millise põneva inimesega, kes oma erialast või
hobist oskab ja soovib lastele
huvitavalt rääkida ja midagi
käegakatsutavat ka kaasa võtta. Seni on need vestlustunnid
läinud väga hästi. Lapsed on
niivõrd vahvalt emotsionaalsed, arutlevad kaasa, esitavad
küsimusi ja oma nägemusi.
Esimene
külalisesineja
käis Taibus detsembris. See oli
Aare Baumer Energia Avastuskeskusest, kes esitas oma väga
hoogsat ja efektset teadusteatrit. Lendas sädemeid, kõlas

pauke ja kostus laste vaimustushüüdeid. Siis käisid Taibul
külas Marit Kasemets ja Krista
Kaur Tallinna Botaanikaaiast,
kes rääkisid sellest, miks botaanikaaedu vaja on. Nad olid
kaasa võtnud ka paljude taimede kuivatatud vilju laiast
maailmast, mida oma käega ja
silmaga uurida sai.
Sirli Vijar Viimsi Looduskeskusest rääkis lastele sellest,
kuidas metsaloomad karmide
talvetingimustega
hakkama
saavad. Selgitas, kuidas metsas käies erinevaid märke loomadest ära tunda, ja näitas kaasavõetud jänese, kitse ja põdra
pabulaid. Palju elevust põhjustas see, kui külaline kutsus pabulaid ka maitsma. Julgemad
lapsed selgitasid välja, et need
on hoopis sarnase välimusega
kommid! Päris pabulad siiski
süüa ei kõlba. Aga saime näiteks teada, et jänes on nii kaval loom, et sööb oma esialgse
väljaheite uuesti ära, sest toitu
pole ju raisata, ja tema kuivad
pabulad tekivad alles pärast
teistkordset seedimist.
Veel käisid lastele esinemas Eesti ainus tsirkuseomanik Lauri Viikna ja selle tsirkuse direktor Olga Sinjakova.
Lapsed said näha ja kuulda
palju põnevaid asju tsirkuse elust ja olust, artistidest ja
loomadest. Muuhulgas saime
teada, et tsirkuseloomi ei pea
nende elu pärast haletsema.

Nad on õnnelikud ja inimeste
seltsis elamisega rahul, mida
näitab nende pikk eluiga. Näiteks metsas elavad hundid tavaliselt 5-aastaseks, loomaaias
keskeltläbi 10-aastaseks, kuid
tsirkuse huntide eluiga võib
küündida 15 aastani. Vestlustunni lõpus õpetas Lauri Viikna lastele spontaanselt ka ühe
tsirkusetriki.
Väga oodatud ja huvitav
oli robootika teemaline tund
Leivo Sepaga. Samuti oli vahva vestelda lindudest ja kuulata loodushääli koos vanameister Fred Jüssiga. Viimati aga
käis Taibu ringi lastel külas
purjetaja Alar Volmer, kes pajatas oma seiklustest maailmameredel. Nüüd ootame suure
põnevusega järgmist esinejat
Tiit Seppa Tartu Observatooriumist, kes tuleb lastele tutvustama astronoomia ja kosmoloogia teemat.
Suur tänu kõigile neile
imeväärsetele inimestele, kes
on nõus tulema väikeste koolilastega oma kogemusi ja
teadmisi jagama! Ma arvan, et
need pisikud, mida kõik need
eelpool nimetatud õpetajad ja
külalisesinejad lastesse süstivad, on väga väärtuslikud. Ja
mine tea, võib-olla osutuvad
ühel hetkel mõne lapse elu kujundamisel või otsuste langetamisel lausa määravaks.

Merle Tiigisoon

Viimsi Kooli lapsevanem

Koolivaheaeg sõjamuuseumis
Koolivaheaja üritusena
toimub Eesti Sõjamuuseumis 21. märtsil kell 11–14
töötuba “Põhjasõda“,
kuhu on oodatud savist
sõdureid meisterdama
7–11-aastased lapsed.

Kolm Graatsiat: Birgit Pärn, Helena Mai Pavlov ja Mari Marta
Makarov.

Töötoa käigus tulevad vaatluse alla Põhjasõja kaks peamist
vastast: Vene tsaar Peeter I
ja Rootsi kuningas Karl XII.
Üheskoos uuritakse sündmusi, mis kahe kuulsa valitsejaga
Eestimaal aset on leidnud.
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Osa Jüri Kotsinevi poolt valmistatud Narva lahingut kujutavast
maketist.

Osalejad saavad savisõdurite meisterdamisel eeskuju võtta
sõjamuuseumi ekspositsioonis olevast sõjaajaloolase Jüri

Kotšinevi poolt loodud Narva
lahingut kujutavast maketist,
milles Peeter I ja Karl XII aegsed sõdurid, ohvitserid ja kindralid üksteisega mõõtu võtavad.
Kõik need miniatuursed sõjamehed on valminud käsitööna
ning varustatud omaaegse relvastuse ja mundritega.
Põhjasõjast rääkiv töötuba koosneb kahest osast. 21.
märtsil meisterdatakse savist
sõdureid, millele peale kuivamist ja põletamist püütakse
töötoa teises etapis 2. aprillil

kell 11–14 anda külmvärvidega Põhjasõja-aegse sõduri väljanägemist.
Töötoas osalemiseks on
vajalik eelregistreerimine. Osavõtutasu 4 eurot sisaldab ringkäiku muuseumis, juhendamist, materjale ning väikest
suupistet. Info ja registreerimine: kristina.madisson@esm.ee
või tel 55 656 354.

Kristina Madisson
Eesti Sõjamuuseumi
pedagoog-loovjuht
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Piilupesa lasteaed pidas 40. sünnipäeva
Käesoleva aasta 15. veebruaril oleks Piilupesa Lasteaed saanud 40-aastaseks. Kahjuks pidi lasteaiapere armsa maja maha
jätma juba eelmise aasta
märtsis ja lapsed on sellest ajast saati käinud
kahes erinevas majas
– Laanelinnus ja Astris.
Vaatamata ühise maja
puudumisele on Piilupesa
hing säilinud ning tähtis
40. aasta juubel ei jäänud
pidamata. Hoopis vastupidi – peeti lausa kaks pidu!
Esimene pidu oli mõeldud kõigile Laanelinnu ja Astri majas
käivatele lastele, Piilupesa otsestele järeltulijatele. Lisaks
kutsuti külla ka Viimsi Lasteaedade kõige noorem liige Amarülluse Lasteaed.
15. veebruari hommikul kogunes Viimsi Huvikeskuse saali
kokku 11 rühmatäit särasilmseid lapsi Astrist, Laanelinnust
ja Amarüllusest. Laval ootasid
juba Kass Basilio alias liikumisõpetaja Reet ja Rebane Alice
alias pererühma õpetaja Jana.
Kass ja Rebane rääkisid lastele põneva loo kuldvõtmekese
saamisest ja kadumaläinud aardekirstust. Aardekirst leiti küll
üsna pea üles, kuid kummalisel
kombel polnud see üldse Kassi
ja Rebase aardelaegas ja sisaldas see oodatud kommide või
kulla asemel hoopis tarkuseteri
ehk vanasõnu. Kuna kõik lapsed
uurivad lasteaias juba teist aastat tarkuseteri, siis oli see teema nende jaoks oma ja tuttav.
Selgus, et kõik kirstus olevad
vanasõnad olid seotud laste kingitustega – iga rühm kinkis Piilupesale ühe oma lemmiklaulu,
-luuletuse või -tantsu. Iga etteaste vahele lugesid Kass ja Rebane aardekastist leitud vanasõnu
ja aitasid lastel neist kohati keerulistest tarkuseteradest õige iva
üles leida.
Lastele pakkus ise laval
esinemine rohkelt rõõmu, ükski pisike tips ei löönud põnnama, hoopis vastupidi. Lavalt
lahkudes särasid laste silmad
veelgi enam ja need, kes veel
lavalaudadele polnud saanud,
ootasid põnevusega, millal
Kass ja Rebane lavalt neile sobiva vanasõna alla hõikavad.
Lisaks lasteaialastele esinesid ka Piilupesa vilistlased
– Birgit, kes küll alles lasteaias käib, laulis Triinust ja
täppidest, Anna Kristina laulis
vahva laulu hirmudest, Liina
Ariadne, Triin ja Liis esitasid
äratundmisrõõmu
pakkuva
popurrii lastelauludest. Nende
viimane unelaul oli nii tõetruu
ja kodune, et üks pisike kolmeaastane jäi õpetaja süles lausa
magama. Rohkelt lusti pakkusid ka Ene Metsa tantsulapsed,
tantsides kaks tantsu: “Lustime koos” ja “Tondipüüdjad”.
Eeskava lõppedes leiti kasti põhjast ka väike mõistatusega paber, mis juhatas Kassi ja
Rebase selle õige aardekirstu

Suurel sünnipäevapeol esinesid Piilupesa kasvandikud. Foto Heidi Kirsimäe

juurde. Sellest kirstust tulid
välja kauaoodatud kommikotid – Kassi ja Rebase kingitused lastele.
Suur tänu kõikidele esinejatele, tantsuõpetaja Enele ja
tema tantsulastele ning lauluõpetaja Ingile!
Teine sünnipäevapidu toimus mõned päevad hiljem.

18. veebruari õhtul olid Viimsi
Huvikeskusesse oodatud kõik
need, kes kunagi mingilgi moel
Piilupesaga seotud olnud . Kohale tuli saalitäis inimesi, kellel, nagu kutselgi kirjas, “on südames koht Piilupesale”. Õhtut
juhtisid taas Jana ja Reet, kuid
seekord olid nad piilupesalikult
pärimuskultuuri väärtustades

rahvarõivais. Tarkuseterad olid
sellelgi peol au sees ja taaskord
loeti igale esinejale sobilik vanasõna laval ette. Nii mõnigi
vanasõna pani publiku saalis
muigama ja tunnustavalt noogutama.
Seegi kord oli esinejaid kirju seltskond – oli vanemaid ja
nooremaid, oli lauljaid ja tantsi-

jaid. Nii mõnelegi saalisistujale
tõi pisara silma kõige pisemate,
Astri majas käivate 2–7-aastaste laste esinemine. Enamus
esinejatest olid Piilupesa vilistlased, mõnedel vilistlastel lapsedki juba Piilupesa välja lennanud, mõned endised töötajad.
Siinkohal suured tänud
kõigile, kes Piilupesa ikka kal-

liks peavad ja ei pidanud paljuks tulla, et ühiselt vanu aegu
meenutada. Aitäh!
Kahjuks paljud inimesed,
keda oleks väga tahtnud taas
kohata, tulla ei saanud. Üks
sellistest inimestest oli meie
kauaaegne juht Aina. Kuid
Aina saatis meile väga armsa
ja südamliku kirja, mille praegune Viimsi Lasteaiad juhataja
Margery eeskava lõpetuseks
ka laval ette luges.
Lõpetuseks täname kõiki
abilisi, kes aitasid meil ajakangast lahti rullida: Astri maja tibusid Art Villemit, Vincentit, Elist,
Rometit, Sonja Viktoriat, Ronan
Sanderit, Ralfi ja Marta Lenat;
Viimsi Kooli rahvatantsijaid,
tublisid lauljaid Anna Kristinat,
Birgitit, Liina Ariadnet, Triinu,
Liisi, Triinut, Silviat; klaverist
imelisi helisid välja võluvat
Astra Irenet, segakoori Viimsi
lauljaid, Pargi Lasteaia tublisid
kokkasid, kes pidulisi maitsvate
suupistetega kostitasid; Violia
kondiitreid, kes valmistasid
Piilupesa logodega hõrgutava
tordi; Kristit, Margeryt, Merlet,
Ainot, Lead, Mari, kes aitasid
pidusid korraldada, ning loomulikult Viimsi Huvikeskuse armsat kollektiivi Ita Riinat, Kallet,
Heidit, Mummit ja Papat!
See, mis nähtud, käib üle silmade, mis tehtud, Üüle südame.

Jana Rebane

Astri lasteaia õpetaja

VIIMSI LAULULAPS 2011
9. aprillil 2011 algusega kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest,
kus nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka lasteaialapsed.
VANUSERÜHMAD
l Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 15.04.2011
l Vanusegrupid: 3-4 aastased; 5-6 aastased; 7-9 aastased; 10-12 aastased; 13-15
aastased; 16-18 aastased
l Repertuaar: Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.
l Saade: Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fonogrammid (esitada heliruumi enne võistluse algust CD-plaadil); klaver või mõni teine muusikainstrument
HINDAMINE
l Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Hindamisele lähevad: musikaalsus (intonatsioon); selge diktsioon; elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine); individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus); terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).
l Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi
l Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat, kes lähevad
Viimsi valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2011” eelvoorudesse,
mis toimuvad 15. ja 16. aprillil 2011 Viimsi Huvikeskuses.
l “Harjumaa Laululaps 2011” lõppvoor Viimsi Huvikeskuses toimub 7. mail 2011.
l Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV ON
2. APRILL 2011!!!
l Ankeedi leiate www.huvikeskus.ee
l Täidetud ankeet toimetada elektrooniliselt
või posti teel
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Külalised märkavad, mis
meil on head

lugu,” ütles Mine. “Aga mulle
meeldiks, et Saksamaal oleks
ka nii nagu siin.” Nad märkasid
ka, et meie õpetajad respekteerivad lapsi. Ja et meil peetakse
koolis lugu traditsioonidest.
Elenale meeldis, et meie
lastel on valikuvõimalusi. Ta
tõi näiteks muusikatunnid, mida
Saksamaal on vaid muusikakoolides ja erakoolides. Mõlemad kiitsid meie koolilõunat.
Saksamaal võtavad lapsed kooli
võileiva kaasa ja koolimajades
pole söögisaali vm eraldi söögiruumi. Selle poolest meeldis
neile Püünsi Koolis väga.

Meil on mõndagi head,
mida me ise ehk tähele ei
pane. See selgub siis, kui
meile tulevad külalised.
Kuu aega olid vallas praktikal kaks noort inimest
Saksamaalt.

Mine Gürer on sündinud Saksamaal, kuid tema juured on
Türgis. Elena Fromm on sündinud Kasahstanis, kust tema
vanemad asusid Saksamaale,
kui Elena oli 12-aastane. Koos
õpivad nad Kölni ametikoolis
ja koos otsustasid tänavu valida noorsootöö praktika kohaks
Eesti ning Viimsi valla.
Mine ja Elena õpivad teist
aastat pedagoogikat ja noorsootööd. Tänavuse õppeaasta ühekuuse praktika kohaks oli valida
kas Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Türgi, Rumeenia või Eesti.
Elena teadis veidi Eestist, sest
tema vanemad olid siin 20 aastat
tagasi käinud, Minele oli Eesti
üsna tundmatu. “Mina otsisin
infot Google’ist,” rääkis Mine.
“Ja me teadsime, et siin on
külm, aga ma mõtlesin, et kord
elus võiks ju proovida, mida tähendab 20 külmakraadi.”
Meie veebruar pakkus neile külma rohkemgi, kui nad
oodata oskasid. Elena aga kinnitas, et tema lausa igatses sellist külma, sest kodus Kölnis
jätkub lund talve jooksul vast
ehk mõneks päevaks.
Meie vallas olid nad praktikal Püünsi Koolis ja Viimsi
Noortekeskuses. Nad külastasid ka lasteaedu ja osalesid
noorsootöö seminaril.

Mis on teisiti

Palusin võrrelda, et milliseid
erinevusi nad oma praktika ajal
Saksamaa ja Eesti vahel täheldasid. “Saksamaal ei aita õpetajad lapsi nii palju kui siin, vaid
püüavad, et laps leiaks ise lahenduse. Õpetaja aitab siis, kui

AASTARING LINNURIIGIS

Elena Fromm ja Mine Gürer Viimsi Huvikeskuses.

Kadi Bruus, noorsoo- ja haridusameti juhataja: Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet on seitse aastat teinud
koostööd Saksamaa ametikoolidega, kus koolitatakse noorsootöötajaid. Üliõpilased on sooritanud Viimsis oma neli või kaheksa nädalat kestnud praktika, mida rahastatakse Leonardo
da Vinci programmi raames. Eestist on saanud koht, kuhu paljud Saksamaa noored soovivad tulla, kuna meie lasteaedade ja
koolide õpetajad on alati praktikante väga hästi juhendanud.
Noored on saanud ülevaate Eesti haridussüsteemist ja võimaluse võrrelda seda Saksamaa omaga. Omamoodi kogemus on
olnud kindlasti see, kui Saksamaa noored suhtlevad Eesti laste
ja noortega lasteaias ja koolis, kasutades suhtluskeelena inglise
keelt. Kultuuridevaheline õppimine on kahepoolne – Saksamaa
noored saavad tutvuda Eestiga, samas on see kogemus ka meie
õpetajatele ja õpilastele.
Noorsoo- ja haridusamet tänab kõiki õpetajaid ja noorsootöötajaid, kes on leidnud aega ja tahtmist juhendada Saksa
noori. Loodame, et koostöö Saksamaa ametikoolidega jätkub.
Seekord soovime eriti tänada Püünsi Kooli ja Gea Radikut,
kelle juhendamisel Berufskolleg Ehrefeldi üliõpilased Mine Gürer ja Elena Fromm said uue rahvusvahelise kogemuse! Täname
ka Viimsi Noortekeskust, Viimsi Kooli ja Viimsi lasteaedu!

laps läheb närvi või on näha, et
ta ei saa hakkama,” arvasid nad.
“Siin on lapsed rohkem motiveeritud õppima, koolis käima,
isetegevust tegema,” lisas Elena.
“Väiksemad lapsed on väga
avatud, valmis kohe suhtlema,”
arvasid nad ja jutustasid, kuidas
nad Püünsi Koolis tunde külastasid ja lastega koos karnevalimaske tegid ning nukk Oskari
abil eesti-, saksa- ja ingliskeel-

seid sõnu õppisid.
Huvikeskuses aga oli lõbus
meie noortega koos mängida
pokkerit, lauatennist, piljardit
ja lauamänge.
Üllatusena tuli neile meie
laste lugupidav suhtumine täiskasvanutesse. Nende jaoks oli
tavatu näha, et lapsed tõusevad
püsti, kui õpetaja või keegi täiskasvanu siseneb klassiruumi.
“Saksa lapsed ei pea õpetajatest

Jägala juga – looduse
ime

Lisaks pakasekogemusele ja
soojale vastuvõtule tutvusid
külalised Tallinna ja eelkõige
vanalinnaga. Jägala juga oma
külmunud veeseinaga oli nende jaoks lausa looduse ime,
mis fotodele jäädvustati.
Mine ütles, et pärast kahte nädalat oli tal tunne, nagu
oleks ta siin elanud juba pool
aastat. “Püünsi Kool kandis
meie eest hoolt ja tänu koolile nägime väga palju,” kinnitas Mine. Elena lisas, et talle
meeldis väga inimeste sõbralikkus ja abivalmidus. “Saksamaal on inimestel kogu aeg
kiire, nad on stressis,” rääkis
Elena. “Siin on inimesed palju
puhanumad,” lisas ka Mine.
Veebruaripraktika sai läbi ja
möödunud nädalal sõitsid külalised tagasi koju. Neil jääb veel
kevadeni õppida ning siis järgneb aastane praktika. Selle järel
saavad nad diplomid. Mõlemad
olid veendunud, et neil pole
oma kodulinnas raske tööd leida, sest kohavõimalusi on palju:
lasteaiad, haiglad, supermarketid, kus on laste mängutoad,
noorsookeskused või ka mõnes
perekonnas tegelemine lastega.

Annika Poldre

Stiilinädal Püünsi Koolis
Püünsi Koolis on traditsioon – igal aastal sõbrapäeva paiku korraldab
õpilaskogu stiilinädala.
Ühiselt mõeldakse välja
stiilinädala päevade
teemad ja tegevused ning
valmistatakse kuulutused.
Sellel aastal toimus stiilinädal
14.–18. veebruarini. Teemadeks: lilled ja südamed, meremehed, Barbie’d ja Kenid, fantaasia ja haldjad ning virukad
ja maakad.
Tegevusi jätkus terveks
nädalaks. Esmaspäeval pidid
klassid koolimajast otsima
kadunud tähti ja moodustama
nendest tervitused sõbrapäevaks. Teisipäeval osalesid meremeesteks riietunud õpilased
sportlikes jõukatsumistes. Kol-

3. klassi Barbie`d ja Kenid.

mapäeval toimus piltviktoriin,
kus oli vaja ära tunda õpetajatele kuuluvaid ja koolimajas
paiknevaid esemeid. Neljapäe-

val joonistati plakateid oma
Eesti haldjariigist ja reedel toimus ajalehetantsu võistlus.
Koolimaja oli terve nädal

täis vahvaid kostüüme. Parimate kostüümide auhinnad
võitsid Karl Erik Kaljurand 3.
klassist ja Roosi Natali Nõgisto 4. klassist. Parimad klassid
läbi nädala olid 3. klass ja 9.
klass.
Stiilinädala lõpetas disko
Red&Black. Vaatamata külmale ilmale oli Püünsi Kooli
võimlasse kogunenud vahva
seltskond punasesse ja musta
riietunud püünsikaid ja nende
sõpru, kes nautisid DJ Masu
mängitud head muusikat ja
mõnusaid kaaslasi. Eriline
tänu tublile 9. klassile, kes sai
peokorraldusega suurepäraselt hakkama, ja turvafirmale
Meeskond, kes tagas mõnusa
ja turvalise olemise. Järgmise
stiilinädalani!

Püünsi Kool

Rähnid – tublid
trummeldajad
Talvel võib metsas sageli kuulda trummeldamist
ja toksimist. Enamasti on need rähnid.

Musträhn. Fotod Kilvar Kessler

Eestis elavast seitsmest rähniliigist olen Rohuneeme
maastikukaitsealal kohanud musträhni, suur-kirjurähni,
väike-kirjurähni ja hallpea-rähni. Musträhn on Euroopa
suurim ja väike-kirjurähn pisim, umbes varblasesuurune.
Rähnid kannavad tugiliigi austavat nimetust. See tähendab, et rähni oskust raiuda puutüvesse pesa kasutavad teised linnu- ja loomaliigid, asustades rähni poolt mahajäetu.
Rähnid on olulised ka oma toitumisharjumuste poolest. Süües peamiselt putukaid, eriti kooreüraskite vastsete
hävitamisega toovad nad suurt kasu metsa tervisele. Suurkirjurähn armastab talvel kuuse ja männi seemneid, osa
neist pudeneb maha ning nõnda hakkavad need kevadel
idanema.
Olen pikemalt jälginud musträhni ja suur-kirjurähni söömist. Kogult oluliselt suurem musträhn võtab ette
mõne haige või kõduneva tüve. Ülalt-alla või alt-üles
liikudes, teinekord spiraalis, lüüakse nokaga koor tüvelt.
Laastusid on puu ümber päris suures raadiuses. Edasi võib
näha, kuidas pikk ja kitsas keel puhastab avatud tüve linnu
jaoks heast-paremast.
Suur-kirjurähn armastab aga
kindlaid “toksimiskohti”. Sinna tuuakse nokas käbi, asetatakse sobivasse õnarusse.
Järgneb käbi pehmekstagumine ja seemnete manustamine. Niimoodi lendab lind
õige mitu korda uute käbide
järele, kuni kõht täis või tüdimus selles kohas söömisest.
Hinnanguliselt elab Eestis kuni 9000 musträhni jakuni 100 000 suur-kirjurähSuur-kirjurähn.
ni. Musträhn on haruldus,
kes armastab suuremaid
metsi. Munemiseni jõutakse aprilli lõpus, kuna pesa raiumine kõrgele puuõõnde võtab eelneva kuu. Poegi toidavad mõlemad vanemad, järelkasv lahkub pesast kuu
pärast koorumist. Suur-kirjurähn hakkab valdusi määrama veebruaris. Seda võib mõista, kui on kuulda trummeldamist lühikeste kiirete
valangutena. Suur-kirjurähn
muneb mais, poegi toidavad
samuti mõlemad vanemad
ning noored lahkuvad pesast
juba kolme nädala pärast.
Rähnide jaoks on oluline vanade või surnud puude olemasolu, sest sinna on
hea pesaõõnsusi teha ja sealt
saadakse suurem osa toidust.
Näiteks istutatud metsas on
puud enamasti ühesuguse
vanuse ja suurusega ning Väike-kirjurähn.
need rähnide elupaigaks hästi ei sobi, kuna puudub mitmekesisus. Nende lindude lahkumisega kaovad teised elupaika asustanud looma- ja linnuliigid ning keskkond vaesub. Õnneks siiski saadab meid
ka sellel talvel ja kevadel rõõmus trummeldamine.

Kilvar Kessler
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Viimsi JazzPopFest kutsub
14.–15. mail toimub
Viimsis juba teist aastat
järjest pop- ja jazzmuusikafestival kooridele
ja vokaalansamblitele.
Festivalist on oodatud osa
võtma koorid ja vokaalansamblid üle Eesti.
Registreerumise viimane
päev on 14. märts 2011.
Esimene Viimsi JazzPopFest
toimus 22. mail 2010. aastal ning sellest võttis osa ligi
400 lauljat üle Eesti. 18 koori
ja vokaalansamblit võistlesid
neljas kategoorias. Osalejaid
kuulas žürii koosseisus Siim
Aimla, Mare Väljataga ja Hanna-Liina Võsa.
Festival on ainus omalaadne muusikasündmus Eestis,
mis on suunatud just kooridele ja vokaalansamblitele. Teist
taolist n.-ö kergemuusikafestivali Eestis ei korraldata.
“Huvilised andsid endast
teada juba enne festivali väljakuulutamist – küsiti, kas sel
aastal festival ikka toimub. Järelikult on idee hea ning seda
tuleb vaid edasi arendada, et
lauljatele veelgi rohkem uut
ja huvitavat pakkuda,” ütles
festivali kunstiline juht Aarne
Saluveer. Seetõttu toimub II
Viimsi JazzPopFest kahel päeval. “Oleme palunud õpituba
vedama noore ja andeka jazzi-

l Ursula
l Margit

ja Ermo Kosel sündis 26. jaanuaril poeg Aleksander.
ja Argo Saulil sündis 7. veebruaril tütar Melissa

Selena.
l Kätri Beljajeval ja Ivo Stolfotil sündis 11. veebruaril poeg
Stenver.
l Janika Jüriööl ja Ringo Rahumeelel sündisid 13. veebruaril
kaksikud Liis ja Sofi.
l Kristi Vasiljevil ja Andria Sammalil sündis 23. veebruaril
tütar Andra.
l Kadri Martmal ja Karl Okasel sündis 25. veebruaril tütar
Mirell.
l Grete Ihastel ja Kristian Küttisel sündis 1. märtsil poeg
Robin.
l Annela ja Mihkel Nagelil sündis 3. märtsil tütar Marta.
Foto mullusest JazzPopFestist. Laulab Viimsi Kooli noortekoor, kes oli parim B-kategoorias.

laulja Kadri Voorandi, kellelt
on vokaalmuusika harrastajatel nii mõndagi õppida,” usub
Saluveer.
Festivalil on kaks konkursikategooriat:
A-kategooria
Simply the Best ja vokaalansamblite kategooria Little
Less. Kes võistelda ei soovi,
saavad osaleda B-kategoorias
Just for Fun või tulevikukooride kategoorias Future is Yours
vastavalt sellele, kas tegemist
on täiskasvanute või lastekollektiiviga.

“Registreerimise
viimane päev on 14. märts ja kogu
vajalik info on meie kodulehel. Võib juhtuda, et sel aastal
saab festival ka rahvusvahelise
mõõtme,” vihjas festivali projektijuht Kristel Pedak.
Teist aastat järjest teeb
festivaliga koostööd Georg
Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, mille õpilased teevad kaasa saatebändis ning
esinevad Georg Otsa bigbändi
koosseisus festivali kontserdil.
Pühapäevasel lõppkontserdil

Igapäevarutiinist välja
Viimsi Invaühing käis
toredas talvelaagris.
Kes meist poleks aeg-ajalt
tundnud soovi igapäevarutiinist välja pääseda. Isegi kui
oled oma elu mitmekülgselt
ära korraldanud, nii et töö
või kooli kõrval jätkub aega
ka spordi, hobide ja sõprade
jaoks, muutub see ikkagi ühel
hetkel tavaliseks ja igavaks!
Hing ihkab vaheldust!
Viimsi Invaühingu rahvale
on sellisteks vaheldust pakkuvateks hetkedeks traditsioonilised perelaagrid. Neid oodatakse
kaua aega ette, juba veebruaris
planeeritakse suvepuhkus just
laagriajast lähtuvalt.
Tänavune talvelaager oli
arvult viies ning toimus Viljandimaal Vanaõue puhkekeskuses, kus 25.–27. veebruarini
veetsime oivalise nädalavahetuse. Suvelaagreid on toimunud, muide, juba seitse, vaatamata sellele, et invaühing
ametlikult nii vana polegi!
Tulen siiski tagasi talvelaagri juurde. Nii nagu tavaks
on saanud, pakkisid meie laste
armsad pedagoogid veel enne
oma reisikottide avamist hubases kaminatoas lahti kaks
suurt kohvritäit lauamänge.
Kuna maja ainuke televiisor
esimesel õhtul pilti ette ei
võtnud, maabusid lapsed üksmeelselt lauamängude ruumi.
Enamiku mängude reeg-
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Igaüks valmistas ehteid endale ja sõpradele.

leid olid selged juba varasematest laagritest. Seetõttu kogunesid üksmeelsed seltskonnad
kiirelt oma lemmikmängude
ümber. Poiste lemmikuteks
kujunesid sõjaline strateegiamäng Risk ning lauamängude
klassika Monopoly. Tüdrukuid
seevastu võlus Reis läbi elu,
kus mängija leiab ennast valiku ees, kas astuda ülikooli või
minna kohe tööle...
Kui juba mänguhoog sees,
ei huvitanud noori enam televiisori kordasaaminegi. Laupäeva õhtul vaadati küll ära
“Eesti Laul”, aga sellega “ebatervislik” tegevus ka piirdus.
Lisaks mängimisele sai laagris
kahel õhtul vägevat sajakraadist sauna, suusatada, kelgutada ja loodusrajal matkata.
Uueks huvitavaks tegevuseks
oli sel korral klaasehete val-

mistamine Tiffani stiilis. Ehete
raamimiseks tuli klaasdetaile
lihvida, liimida ja sulatinaga
ümbritseda. Vaatamata täpsustnõudvatele protseduuridele said oma ehted valmis
nii 8-aastased lapsed kui ka
50-aastased mehed, naistest
rääkimata. Pea igaüks valmistas ühe ehte endale ning kakskolm sõpradele kinkimiseks.
Kui veel mainida diskoõhtut
ning viktoriini, siis on tõenäoliselt raske uskuda, kuidas on
võimalik nii lühikese ajaga
nii palju ära teha. Aga eks see
ole vana tõde, et kes teeb, see
jõuab!
Täname südamest Vanaõue Puhkekeskuse sõbralikku
peret, armsaid pedagooge Janat ja Kristit ning loomulikult
laagrikorraldajat Kairit!

Reet Varik

esineb lisaks parimatele kooridele ja vokaalansamblitele ka
Kadri Voorand koos vokaalansambliga Estonian Voices.
Festival toimub Viimsi
Koolis ja on publikule avatud.
Korraldajad ootavad rohket
osavõttu. Loe festivali kohta
www.viimsivald.ee/jazzpopfest
ja otsi festivali Facebookist.
Lisainformatsioon:

Kristel Pedak
festivali projektijuht
jazzpopfest@viimsivv.ee
tel +372 55 519 561

Palju õnne!
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l Linda Janson ................ 90
l Anu Tukk ...................... 90
l Heino Hansen .............. 80
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l Helju Kalm ................... 80
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l Silvi Tohver .................. 75
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l Frida Lind ..................... 70
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l Zinaida Silova .............. 70
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Viimsi valla kultuurikalender
11. märts – 3. aprill
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
Uus näitus:
“Karm kevad” – 1949. aasta
märtsiküüditamist käsitlev
väljapanek, mis on koostatud
Riigiarhiivi poolt ja põhineb
Riigiarhiivis säilitatavatel dokumentidel ning Riigiarhiivi,
Filmiarhiivi, Okupatsioonide
Muuseumi ja erakogude
fotodel. Näitus jääb avatuks
18. märtsini.
19.03. Riigiarhiivi fotonäitus
“Metsavenna elu“
kuni 30. aprillini.
21. 03. Koolivaheaja töötuba
“Põhjasõda“ (7–10-aastastele
lastele). Savist sõdurite
valmistamine. Maksumus
4 EUR/laps. Eelregistreerimine:
kristina.madisson@esm.ee
või tel 55 656 354
Avatud K–L k 11–18,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Uued näitused:
Kuni 20. mai kalapüügi valupunkte puudutav keskkonnahariduslik näitus “Röövpüüdjad“.
Näitus on valminud koostöös
Keskkonnainspektsiooniga,
koostamist on rahastanud
Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Kuni 20. mai Eesti Loodusmuuseumi fotonäitus “Eesti
kalad“ (loodusfotograaf Tiit
Hundi tööd).
Kalju Suure aktifotode näitus.
Avatud 20. märtsini.
Alates 23. märtsist Kristiina
Kaasiku maalinäitus.
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, muuhulgas näitused
hülgeküttidest, mõrdadest,
Kirovi Kalurikolhoosi teemaline
väljapanek
Muuseum ja muuseumipood
avatud K–P k 12–17
UUDIS! Iga kalendrikuu neljas
neljapäev on muuseumis
piletivaba päev.
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Kuni 20. mai lasteprogramm
“Lähme kalale!“ – vaatame
koos imelist kalade fotonäitust,
teeme ise õnge, räägime õige
kalamehe käitumisest, kuulame, nuputame, mõistatame
Lastele vanuses 3–10 a. ja 1.–6.
klass. Maksumus 2 EUR/laps.
Programmi saab tellida ka
vene keeles.
Eelregistreerimine:
marion@rannarahvamuuseum.ee
või tel 606 6945
Rannarahva Muuseumis
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Igal neljapäeval k 10
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Igal pühapäeval k 12–15
Onu Raivo kutsub meisterdama!

Sobib kogu perele, osalemine
muuseumipiletiga!
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Talvehooajal palume
muuseumikülastuse ja ürituste
korraldamise soovist ette
teatada telefonil 606 6941 või
51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg
Avatud aastaringselt L k 10–14
Taluturg nii parklas kui ka
muuseumi laudahoones!
Müügisoovidest palume
teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kasutatud riiete müük
Fotonäitus “President T. H. Ilves
Prangli saarel“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Püünsi Koolis
Viimsi Kooli raamatukogus
Kuni 1. aprill
Kalju Suure fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
I lennu lõpetajate fotonäitus
Viimsi Koolis
Akvarell-maali näitus
“Minu armasam töötab
KASSINA”
Kunstnik Mall Mets
E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses
Kuni 14. märts
Raamatunäitus “Lastekirjanik
Heljo Mänd 85“
Prangli Raamatukogus
Kuni 20. märts
Kalju Suure aktifotode näitus
Rannarahva Muuseumis
Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Teater Tallinnas”
Lastele kuni 31. märts “Miljon
miksi“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Sirje Runge maalinäitus
“Loobumine”
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Alates 23. märts
Kristiina Kaasiku maalinäitus
Rannarahva Muuseumis

11. märts k 17
Emakeelepäevamäng “ALIAS“
Meeskondlik äraarvamismäng
Info: www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses
12. märts k 12–17
Mööblirestaureerimise kursus
“Ise tehtud, hästi tehtud“
Info www.tsunftijanes.ee või
tel 50 51 490, Mati Raal
Tsunftijänese töötoas (Mõisa
tee 1)
12. märts k 15
DJ-ring
Osalemine 2 EUR
Registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
12. märts k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
13. märts k 11
Lasteetendus “Pingviinide
paraad”
Viimsi Huvikeskuses
13. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
13. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
13. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
14. märts k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
14. märts k 19.15
Eesti meeste meistrivõistlused
käsipallis
Esiliiga kohtumine: HC Viimsi 2
– Põlva TÜ
Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
Viimsi Koolis
15. märts k 20
Andus Kivirähk “Sinised
kilesussid jalas“
Komöödia nimiosas Indrek
Taalmaa
Piletid müügil kohapeal
Jussi Õlletoas
15. ja 17. märts k 16–20
Kitarriõpe
Osalemine 7 EUR Registreerimine: kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
16. märts k 18
Mahekosmeetika õpituba
tselluliidieri)
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717

info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
16. märts k 19
Koguduse kool
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
17., 24. ja 31. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi
Siidimaal
Registreerimine ja info:
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
17. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. märts k 10
Harjumaa omavalitsustöötajate
XXI Talispordipäev			
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
/ Saku Vallavalitsus
Harjumaal Sakus Kurtnas
18. märts k 20
Noorteöö 8–13-aastastele
Tasuta!
Info:
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses
19. märts k 21
Svips ja Ervin Lillepea
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
20. märts k 10
Kundalini jooga intensiivkursus
Läbiviija: Pille Eikner
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
		
20. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
20. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
21. märts k 18
Näomodelleerimise e
Zogan-massaazi õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
v

22.–26. märts
Sisukas koolivaheaeg
Ürituste kava:
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses
24. märts k 14
Kontsert: Ingeri Soome Seltsi
ansambel Kaneva

Viimsi Päevakeskuses
24. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
24. märts k 18
Menüüplaneerimise õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
25. märts k 16		
Viimsi valla meistrivõistlused
ujumises		
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus /
Viimsi Veeklubi
Viimsi Kooli spordikompleksi
ujulas
25. märts k 18
Lennart Meri mälestuskontsert
Esinevad Meelika Hainsoo ja
Celia Roose, Tallinna Ülikooli
kammerkoor, dirigent Merike
Aarma
Kohv ja kringel Rannarahva
Muuseumis
Huvilistele Jaak Lõhmuse filmi
“Tantsud linnuteele. Pildistusi
Lennart Meri filmitegemise
telgitagustest” näitamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. märts k 11–15
Kevadine kribu-krabu turg
Kevadriiete eri!
Info ja registreerimine:
heidi@huvikeskus.ee või
tel 56 676 335
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
26. märts k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
27. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

31. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. märts k 18
Kokakursus “Maitsvad kastmed”
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
31. märts k 19.30
Eesti meeste meistrivõistlused
käsipallis		
Meistriliiga kohtumine:
Chocolate Boys/Viimsi –
HC Kehra
Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
Viimsi Kooli spordikompleksis
1. aprill k 19
Kooride kevadkontsert
Esinevad segakoor Viimsi,
segakoor Reola, Tabasalu
kammerkoor, Sindi segakoor
Viimsi Huvikeskuses
1.–29. aprill
Raamatunäitus “Kevadine
jalutuskäik kultuuripealinnas“
Lastele: “Raamat mäletab“
Viimsi Raamatukogus
2. aprill kell 12
Viimsi Pensionäride Ühenduse
aruande–valimiskoosolek
Kavas: 2010. aasta töö
aruanne, majandusaasta
aruande kinnitamine
Volikogu ja juhatuse valimine
Meeleolu loob Rae valla
meesansambel
Ootame koosolekule kõiki
ühenduse liikmeid!
Viimsi Huvikeskuse saalis
3. aprill k 11
Lasteetendus “Pingviinide
paraad”
Viimsi Huvikeskuses

27. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
k 13 Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

27. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

3. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

30. märts k 18
Seminar “Loomulik Eesti
pH-toit”
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

3. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:

31. märts k 14		
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused ujumises, lastele		
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis
Info: 51 61 629, Enn Lepik
Viimsi SPA ujulas

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Otsitakse äikesevaatlejaid
Uuendatud ja senisest lihtsama vaatlusmetoodikaga Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi
vaatlejaid.
Huvilistel palutakse endast teada anda kuni 25. märtsini
2011 tavakirjaga aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli
Geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu 51014 või
e-posti aadressil seenno@ut.ee. Kirjas märkida kindlasti
ära oma nimi ja täpne postiaadress. Uue vaatlusmetoodika täpne kirjeldus ja elektrooniline registreerumisvorm
on saadaval Eesti Äikesevaatlejate Võrgu koduleheküljel
aadressil http://web.zone.ee/eav/.

Fotokonkursi
tähtaeg läheneb
Looduse Aasta Foto 2011 konkursitööde esitamiseks on aega veel mõni päev.
Looduse Omnibuss kutsub kõiki loodusfotohuvilisi osalema võistlusel Looduse Aasta Foto 2011. Kiirustage, sest
tööde esitamise tähtaeg on esmaspäev 14. märts. Võidufotod kuulutatakse välja ja “Tantsivaid Hunte” jagatakse
24. aprillil. Loodusfoto konkursi suured toetajad on Eesti Energia ja Nordea Pank. Toetajaid ja kaasaaitajaid on
teisigi: Kunda Nordic Tsement, Olerex, RMK, fotofirmad
Canon Overall, Fotoluks, Epson.
Osalema oodatakse nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid. Fotosid saab esitada kokku seitsmel teemal, üks
neist pildid, mis tehtud väljaspool Eestit.
Loodusfoto konkursi eeskirjad leiad http://www.looduseomnibuss.ee/node/1169.

Jaan Riis

Fotovõistluse korraldaja

Kodukant kaunimaks
Juba linnukesed väljas
laulavad, kenad kasekesed kingul kohavad. Nii
ütleb laulusalm.
Kindlasti olete juba tundnud
õhus kevade lõhna ja kuulnud
lindude laulu. Kuigi lumi on
veel maas ja külm ei taha kuidagi järele anda, on esimesed
märgid kevade tulekust olemas. Päev on pikem, päikest
on rohkem, meeleolu on parem
ja iga päevaga jõuab üha enam
korda saata.
Ühel päeval avastame, et
lumi on sulanud ja see pilt, mis
lume alt välja sulab, pole üldsegi väga rõõmustav. Piirdeaiad ja puud-põõsad on lume
raskuse all looka vajunud, hea,
kui maja katus on ühes tükis
ning pole koos vihmaveerennide ja lumetõketega alla sadanud.
Seega on viimane aeg planeerida kevadisi ja suviseid
töid, et lume sulades aegsasti
tegutsema hakata.
Esimesena tuleks läbi mõelda, kui ulatuslikud ettevõtmised
on ja millised on ressursid tööde läbiviimiseks. Kas parandame mõne äravajunud aiajupi ja
kaevame üles üksiku kuivanud
põõsa või on plaanis ulatuslikumad tööd, nagu kogu krundi
piirdeaia väljavahetamine, uute
teede-platside rajamine ja uushaljastuse istutamine. Sellest
tulenevad ka töödele eelnevad
asjaajamised.
Kõigi kavandatavate tööde
puhul on aluseks enda jaoks
läbi mõeldud plaan, mille
põhjal on asjaosalistel lihtsam
otsuseid teha visiooni, materjalikulu ja töömahtude osas.
Siit tuleneb ka vajadus suhelda kas piirinaabrite või kohalike omavalitsuse ametnikega.
Igal juhul on parem enne tööde alustamist oma tegevused
kooskõlastada, kui pärast hakata tülisid lahendama.
Järgnevalt mõned pidepunktid
seadusandlusest.
Ehitusseaduse järgi on ehitis
aluspinnasega
kohtkindlalt
ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi.
Ehitised jagunevad hooneteks
ja rajatisteks. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste

Mänguväljaku eskiisi näidis.

välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on mis
tahes ehitis, mis ei ole hoone.
Funktsionaalselt koos toimivatest rajatistest koosnevat ehituslikku kompleksi võib käsitleda
ühe rajatisena. Rajatis on muu
hulgas ka mänguväljak. Väikeehitis ehitusseaduse tähenduses
on kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis,
mille projekteeritud kõrgus
maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele
suunatud funktsioone. Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud
juhul, kui kirjaliku nõusoleku
andmisele eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või taotletakse
kasutusluba.
Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui
ehitatakse väikeehitist, mille
ehitisealune pind on 20–60 m2,
püstitatakse detailplaneeringu
koostamise kohustusega aladel
maa-ala piiramiseks piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd. Nõusoleku
taotluse esitab maaüksuse või
ehitise omanik või ehitise kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele
enamusele kuulub suurem osa
ühises asjas, või korteriomanik
korteriomanike häälteenamuse
alusel.
Kohalikul omavalitsusel on
õigus enne kirjaliku nõusoleku
andmist nõuda põhjendatud juhtudel taotlejalt ehitusprojekti.

Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik
kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama kohalikku
omavalitsust. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamist
esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud
vormi kohane taotlus ehitise
püstitamiseks ning ehitise asukoha kirjeldus krundil.
Pärast krundi plaanile väikese tegevusplaani joonistamist
on mõistlik suhelda kohaliku
omavalitsuse vastava valdkonna ametnikega, et saada juhtnööre edaspidise käitumise
suhtes. Siis selgub, mis järjekorras milliseid lube on vaja
taotleda. Nii nagu ehitustegevus on reguleeritud seadustega,
on ka haljastuse likvideerimise
ja uushaljastuse rajamise kord
ning põhimõtted määratletud
iga omavalitsuse poolt.

Kui selgus on majas ja
vastavad load olemas, siis on
võimalik edasi toimetada. Projekteerimise ja planeerimisega
tegelevad majandustegevuse
registris vastavat registreeringut omavad ettevõtted, kelle
poole on võimalik pöörduda
oma soovidega kas rajatiste
või haljastuse osa projekteerimisel. Kindlasti tasub konsulteerida spetsialistidega, kes
oskavad tähelepanu juhtida
kitsaskohtadele ja anda lahendusi erinevatele probleemidele. Ja tihti näeb võõras pilk
seda, mida omad inimesed tähele ei pane, kuna keskkond
on niivõrd tuttav.
Seega mõte tööle! Kui igaüks meist annab oma panuse
keskkonna paremaks muutmisele, siis ongi tulemuseks selline kodukant, kus igaüks meist
elada tahaks.

Egle Klaassen

FOTOKURSUSED EDASIJÕUDNUTELE!

“Nutikate naiste klubi“ õpitoad!

Juhendaja: Kristjan Rosin

Hind: 63,90 EUR

17, 24 ja 31 märts 19.00 Siidimaal (2h)
Tule avasta enda jaoks siidimaali imeline maailm.
Koolitusel tutvustan erinevaid siidimaalimise tehnikaid,
samuti on võimalus tutvuda ka erinevate siidimaali
raamatutega.Meie proovime erinevaid sidumisbatika- ja kärtsutamistehnikaid Siidivärvidest kasutame triikimisega
kinnituvaid värve.Koolitusel on võimalus maalida siidipilt,
lips, sall, rätik. Kõik värvid ja siiditoorikud on kohapeal
olemas ja hinna sees.
Koolitaja Kristiina Puudersell – Krissu käsitöötuba
Hind 69 EUR/ ühe korra hind 23 EUR
Koolitusel osalejate arv 4-6 inimest

Registreerimine ja info:
heidi@huvikeskus.ee või telefonil 56 676 335
Koolitus toimub Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee1)
Päikesepesa ruumis.

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
Info ja registreerimine: heidi@huvikeskus.ee
või telefonil 56 676 335
www.huvikeskus.ee

l

Panoraamide pildistamine
l HDR fotograafia
l Lavastuste tegemine
l Piksellatsioon tehnika

Iga teine tund käiakse koos väljas pildistamas.
Kursus lõppeb näitusega!
Kursusel on võimalik osaleda kas
kolmapäeval või neljapäeval kell 18.30
Alustame 6. aprillil!
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sport

Eesti valdade XIX talimängud
Eesti valdade XIX talimängud peeti tänavu
26.–27. veebruaril Tartumaal Lähtes. Talialadel oli
mõõtu võtmas 55 valda
12 maakonnast.
Läbi eelvõistluste pääses finaali
üle Eesti 12 korvpallimeeskonda, 6 korvpallinaiskonda, 12
male-ja kabevõistkonda ning
16 paremat lauatennisevõistkonda. Ilma eelvõistluseta said
rajale suusatajad.
Viimsi valla võistkond
sõitis Lähtesse kõigi aegade
väiksemaarvulisema võistkonnaga. Meie korvpallimeeskond
jäi eelvõistluste põhjal jagama
37 võistkonna seas 29.–33.
kohta, lauatennisevõistkonda
sel aastal kokku ei õnnestunud
saada ja ainsana jäid õnnelikult sõelale maletajad. Meie
suusatajate read kahanesid
veel võistluste eelõhtulgi ja nii
jõudis meid Lähtele kokku 10,
neist malelaua taha 5 ja suusarajale 5. Et hädad ja haigused
mitte ainult Viimsit ei tabanud,
selgus ka malevõistlustel, kus
kaks võistkonda lõppvõistlusele ei ilmunudki. Seega
mängiti kahel päeval kokku 9

Spordiüritustest tulemas
12. märts 10.00 Harjumaa meistrivõistlused LAUATENNISES /
Tallinn, Kristiine SH / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit / Info:
www.harjusport.ee
14. märts 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS,
esiliiga kohtumine: HC Viimsi 2 – Põlva TÜ / Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
15. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS (kuni 5. kl, 6.–7. kl, 8.–9. kl, 10.–12. kl) / Tallinn / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
18. märts 10.00 Harjumaa omavalitsustöötajate XXI TALISPORDIPÄEV / Kurtna / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit / Saku
vald
25. märts 16.00 Viimsi valla meistrivõistlused UJUMISES /
Viimsi Kool / Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Veeklubi /
Info: Tiia Tamm, tel 609 0980, 51 965 243, tiia@viimsivald.ee
31. märts 19.30 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLI,
meistriliiga kohtumine Chocolate Boys/Viimsi – HC Kehra /
Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit

Viimsi malevõistkond: Margus Sööt, Ain-Valdo Müütnik, Kristiina Ehala, Titas Grušnius ja Danielle Luks vastaseks Paikuse vald. Esimesel laual meie Margus Söödi vastaseks Eesti esimaletaja Kaido Külaots.

vooru. Meie maletajad – Margus Sööt, Ain-Valdo Müütnik,
Kristiina Ehala, Titas Grushnius ja Danielle Luks – said
teise päeva õhtuks oma kontole 18,5 punkti ja saavutasid
sellega 8. koha. Võit läks Tartu
valla viisikule.

Meie suusatajad olid igati tublid: Raivo Pärnpuu võitis
M40 vanuseklassi 10 km sõidu 27 konkurendi ees ajaga
26:20,8, samas vanuseklassis
jäi Urmo Alling 4. kohale (aeg
28:19,8). M50 vanuseklassis
saavutas Arvo Raja 23 konku-

REEDESED PILATESE TREENINGUD
VIIMSI HUVIKESKUSES

rendi seas samuti 4. koha, 5 km
distantsi läbimiseks kulus tal
aega 15:05,7. Naiste I veteranide
klassis jäi Mairis Kangro 5 km
22:41,4 läbides 18. kohale ning
Viivi Toomla II veteranide vanuseklassis 3 km ajaga 14:03,9
17. kohale. Kuna teisel päeval

31. märts 14.00 SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused UJUMISES, lastele / Viimsi SPA / Korraldaja: SPA Viimsi Tervis / Info:
Enn Lepik, tel 51 61 629

meil teatesõitjaid ei olnud, tuli
kokkuvõttes leppida 30 suusavõistlusel osalenud valla seas
23. kohaga. Parimad suusatajad
tulid Pärnumaalt Tahkurannast.
Üldvõitjaks tuli ülekaalukalt Tartu vald, samasse kanti
läksid ka järgnevad – teine koht

Tähtverre ja kolmas Luunjasse.
Viimsil tuli kokkuvõttes leppida tänavu üldjärjestuse 27. kohaga.
Teiste tulemustega saab tutvuda kodulehel www.joud.ee.

Tiia Tamm

sporditöö koordinaator

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA)
kutsub valima

VIIMSI AASTA NAIST 2010
Nominent tiitlile VIIMSI AASTA NAINE 2010:
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on ema või juba ka vanaema
• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ka väljaspool kodu
• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või
ühiskondliku tegevuse kaudu)
• on nõus kandideerima antud tiitlile
Tunnustame tema oskust eluga toime tulla ja soovi jagada harmoonilist
maailmavaadet.
Ta on elu Viimsis 2010 aasta jookul väiksemal või suuremal moel
kenamaks muutnud.
Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha
lapsed, täiskasvanud,
ühingud, seltsid, organisatsioonid.
Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuulutamine toimub 2011. aasta
märtsi viimasel nädalal.

kell 10:30
NB! alates 25.märts
(eelregistreerimisega)
ja kell 12:00

Pilates on treeningsüsteem, mis on oma nime saanud selle looja Joseph H. Pilatese järgi. See on kombinatsioon harjutustest,
mida sooritatakse kindlas järjekorras koos sügava hingamisega.
Pilatese eesmärgiks on nõrkade lihaste tugevdamine, pinges
lihaste venitamine, liikuvuse ja painduvuse parandamine, õige
hingamise õpetamine.
Hästi iseloomustab Pilatest selle looja ütlus: “Oluline pole
mitte see, mida te teete, vaid kuidas te seda teete.”
Pilatese treening annab hea rühi ja oskuse kontrollida oma
keha nii igapäevaelus kui teistes treeningutes.
Hind: 5 EUR/kord või 20 EUR/kuu.
Info ja registreerimine:
Evelin Märtson
e-mail: completebodyconcepts@yahoo.com

VIIMSI AASTA NAISE tiitlile kandideerimise toetuskirju ja
ettepanekuid koos nominendi aadressiga palume saata

kuni 15. märtsini 2011
Märgusõna “AASTA NAINE 2010”
VEDA
Pargi tee 8
74001 Viimsi
e-post: veda@veda.ee
tel: 601 1717, 51 31 202

Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus
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ERAKUULUTUSED

l Teostan pottsepatöid: tellisahjud-pliidid, pott-

l Pakun katustelt lume eemaldamise, jääpurikate

ahjud-pliidid, kaminad, soojamüürid, leivaahjud.
Töödele garantii. Tel 50 15 320.

tõrje ja veerennide puhastamise teenuseid.
Tel 56 388 994 (24h), Uve.

l Müüa 2-toaline korter Viimsi v Lubja k, hind

l Müüa puitbrikett, turbabrikett, puitgraanul,

24 300 €, tel 58 417 373.

kaminapuud 40l kotis, kivisüsi, tel 637 9411,
56 924 924, Vana-Narva mnt 9, www.leilibrikett.ee.

l Soovin üürida omanikult vähemalt 2-toalise hu-

base majaosa või korteri Viimsi vallas, osaliselt või
täielikult möbl., soodsalt. Võib olla ahjuküte. Noor
pere. Tel 52 56 268.
l Kojutoomisega värsked seakondid 3 € / 20 kg

l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud

l Otsime lapsehoidjat. Soovime leida hoidjat

toidukartulit Ants, hinnaga 0,5 €/kg. Üle 50 kg
koguse korral Viimsi vallas kojutoomine tasuta.
Info tel 55 600 545.

pojale (1a ja 6k) Viimsis, Soosepa külas. Töötasu
kokkuleppel. Tel 51 15 577.

l Kvaliteetsed liuguksed ja garderoobid tootja

l Ohtlike ja probleemsete puude langetamine

hinnaga. Projektist paigalduseni. Hansaekspert OÜ,
Rohuneeme tee 1, Haabneeme, tel 50 49 719.

Tel 52 27 999.
l Otsin meistrit, kes lihviks ning õlitaks männi-

puust laudpõranda. Tel 52 63 000.
l Kogemustega noormees teostab vannitubade

kapitaalremonti ja plaatimistöid. Teen ka üldehitustöid. Tel 51 11 238, Mait Gruuse.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.

Garantii. Tel 50 290 75, liuguksed.garderoobid@
gmail.com.
l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome! Koolitame
Tallinnas Kadriorus J. Vilmsi 53. Individuaaltundide paketid: 20t (20 x 45 min), 30t (30 x 45 min),
40t (40 x 45 min). 1t (45 min) al 17 €. Proovitund
soodushinnaga 2t (2 x 45min)/2x14 €. Parimad
individuaaltundide hinnad Tallinnas! Minigruppide
(2–4 õpilast) info kodulehel! www.kajavahikoolitus.ee, e-post kajavahi@hot.ee, tel +372 55 30 122.
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või

l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja

kassitoitu (kuivtoit). Pakun ka väga efektiivset abi
lemmikute liigeseprobleemidele (looduslikud
toidulisandid Inglismaalt). Kojutoomine tasuta.
Tel 53 025 727, Heidi.

Comarketis,
II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, aksessuaare ja
lisaks madratseid.
Astu läbi ja Sa ei kahetse!

VÄRSKE KALA JA
KALATOOTED
nüüd taas igal laupäeval
kell 10-14
VIIMSI TALUTURUL
Tellimused ja lisainfo
telefonil 50 11 137 Reet

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

Nõelame Teid terveks!
Viimsi Tervis SPA Hotellis
dr. HEINO TIIK (al 8.04)
dr. URMAS HEINMETS
(iga laupäev). Nõelraviseansi hind 31.30€

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, sanglepp,

l Pere Viimsis otsib oma majapidamisse auto-

l Ostan vana mootorratta või selle jäänused.

“Riietering”

Puusepa-, plekksepa- ja pottsepatööd. Tel 56 646 709.

kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta koju!
Tellimiseks helista 600 0136, 52 00 093 või täida
tellimisleht veebiaadressil www.puu24.ee.

suurte kogemustega eksperdilt. Langetan raskesti
ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vajadusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan
puhta ja korrektse tulemuse. Tel 56 482 680.

Viimsi Taluturg esitleb:

l Ehitus. Remont. Siseviimistlus. Sauna puitosad.

kast ja seakamar 5 € / 10 kg kast. Tellige ka valmistoodangut! Tel 53 59 6544.

juhti-meistrimeest. Helistada tel 50 11 255.

TUNTUD BRÄNDID
USA-ST!
Avatud uus pood

garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad!
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning

Broneerimine: SPA osakonna registratuuris
2. korrusel, tel. 60 61 160
või spa@viimsitervis.ee;
Lisateavet akupunkturist
www.viimsispa.ee

Head Viimsi
jalgsimatkajad!

Teeme koos Pärnamäe
küla elu paremaks!

Viimsi Pensionäride Ühenduse järjekordne matk toimub 27. märtsil.
Matka alustame Pringi külas Reinu teel Vardi
autobussipeatusest. Alustame kl 11.30. Siseliini
buss V-1K väljub Viimsi Haigla juurest kl 10.50.
Matk on kavandatud Viimsi mitmekesise metsakooslusega tutvumiseks. Kuulame
linnulaulu ja uurime metsloomade jälgi.
Kuna kõnnime mööda metsasihte ja -radu
ning arvestades seda ,et teedel võib olla
päris palju vett, siis varustage end vastavate jalanõudega ja metsas käimise riietusega. Võtke kaasa kõndimise kepid.
Kui midagi küsida, siis helistage mulle
6012354.
Teie

MTÜ Soosepa Külaselts on asutatud märtsis 2010, et parendada Pärnamäe küla
elukeskkonda.
Seltsi juhatus vajab kõikide Pärnamäe
küla elanike abi arengukava koostamisel.
Sellega seoses palume teil täita rahulolu
küsimustik, mille leiate lingilt: www.connect.ee/uuring/218749550/
Vastuseid ootame 21. märtsini 2011.
Rohkem infot seltsi tegemiste ja seltsiga liitumise kohta leiate kodulehelt: www.
soosepa.ee või Facebooki Soosepa Külaseltsi lehelt.

MTÜ Soosepa Külaselts

Volli Kallion

puude langetamist. Tel 55 637 666.

Garderoob
Riided kogu perele
Õmblus- ja parandustööd

Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5
(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00.
Telefon 600 2292

Olete oodatud!
Kas Sina kuulad oma intuitsiooni? Kas otsuste langetamine on lihtne?
Kas oskad valida turvalist teed? Kas teada, kellega koostööd teha või mis on
Sinule hea?

INTUITSIOONI ARENDAMINE JA
KOSMILISE ENERGIA KASUTAMINE
IGAPÄEVAELU PAREMAKS
MUUTMISEKS
ANNE JIRSCH
(Inglismaa)

Seminar 9.-10. aprill 2011
hotellis Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Erakordse andega selgeltnägija, metafüüsika õpetaja, mitme raamatu autor
ning eelmiste ja tulevaste elude terapeut Anne Jirsch õpetab tõhusaid, kuid
lihtsaid tehnikaid, kuidas arendada intuitsiooni ja rakendada kosmilist
energiat endale meelepärase elu loomiseks nii armastuse, tervise kui töö valdkonnas.
Soodushind registreerumisel kuni 31. märts 83 EUR (tavahind 93 EUR),
soodushinnaga kohtade arv on piiratud! Kui ühest perest osaleb rohkem kui
1 inimene, siis kehtib soodushind 61 EUR/in.
Lisainfo ja registreerimine: kreet.rosin@gmail.com,
tel. 526 6988, www.teadlikareng.com
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PELLETID
Kojuvedu üle Eesti

vastlakuul lasevad liuguste
hinnad liuglevas ukses liugu
Kevadiselt rõõmsad rulookangad!

Pärnu mnt 110
(sissepääs Tondi tänava poolt)
Tel 646 5101
www.liuglevuks.ee

NABA BEEBIKLUBI ootab kõiki
uusi ja vanu sõpru vanuses
2,5 kuud – 3 aastat osalema:
- UJUMISES
- VÕIMLEMISES
- LAULU- JA MÄNGURINGIS
- MUUSIKA- JA KUNSTIRINGIS
Asume Pirital, Metsavahi tee 24a
Kohtumiseni Nabas!
Tel. 606 3890

www.naba.ee
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