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Püünsi õpetaja Kristi muinasjutuhommik.

Lood Püünsi Kooli lasteaia
headest haldjatest
Püünsi Kooli lasteaed tähistab
peatselt 20. sünnipäeva.

Hetkel vanim töötav Viimsi valla
lasteaed saab novembris 20aastaseks. Kuna meie lasteaia selle aasta teema on “Pärimuslood Misse
ja Kombuga”, siis jutustame täna
pärimuslugusid meie lasteaia headest haldjatest, kes oma igapäevase tegevuse, hoolivuse, soojuse ja
entusiasmiga on Püünsi Kooli lasteaiast teinud armsa ning arengule
suunatud asutuse, kuhu nii lapsed
kui vanemad rõõmuga tulevad.
Meie lasteaia raudvara on õpetaja Heidy Telgmaa, kes alustas Püünsi Kooli lasteaias tööd kooli esimestest päevadest 1993. aastal. Heidy
teab rääkida, et lasteaed töötas alguses koolimajapoolsetes ruumides
ja lapsi oli siis lasteaias kõigest 12.
Igal aastal lisandus lapsi juurde.
Õpetaja Heidy on alati olnud
laste jaoks oma kannatlikkuse ja
rahulikkusega lasteaia sümbol. Üks
tänaseks 20aastaseks saanud lasteaia vilistlane Marlene mäletab:
Kasvataja Heidy oli minu lemmik!
Heidy oli alati see kasvataja, kes
lubas mul lõunauinaku asemel näiteks vaikselt lugeda või mängida,
kui ma ikka tõesti magama jääda
ei tahtnud ja kui ma lasteaia lõpetasin, siis andis ta mulle enda mo-

biilinumbri. Ma ei mäleta, kas ma
seda ka kasutasin, vist ei julgenud.
Õpetaja Heidy on meie maja
näitlemise haldjas. Ta oskab alati
lastele esinemise tekstid selgeks
õpetada ning on katsetanud ka
näidendi kirjutamisega – märtsis 2013 esietendus vanematele
lasteetendus “Karuoti unenägu”,
mis oli rahuloluküsitlustes paljude
vanemate lemmik. Õpetaja Heidy
läbi viidud muinasjutuhommikud
on kõik olnud laste jaoks põnevad lavastused. Lapsed on osalenud Heidy juhendamisel mitmetel
konkurssidel, kust on lasteaiale
tulnud tunnustusi, näiteks RMK
Aegviidu 2009 ja 2010 “Meisterdusi metsast” tunnustatud tööd;
2012 detsembris Energia Avastuskeskuse jõulukaardikonkursi
“Jõulusokk” eripreemia jms.
Lapsed on õpetaja Heidy kohta
öelnud: Tema teeb päris palju asju,
mis minule päris hästi pähe jäävad. Heidy teeb nii lõbusaid tunde ja ükskord me saime ussidest
rääkida, saime jutustada, kui palju
oli ja kui palju ära läks. Kui Heidy
teeb mänge, siis meil on jumalast
lõbus. Heidy on väga õpetlik.
Meie lastaia hing on juba 1997.
aastast olnud õpetaja Kristi Leppmets. Kristi on oma sooja huumori
ning vapustavate mängude ja idee-

dega teinud lasteaia lapsekeskseks
ning uurimustele-avastustele avatuks.
Kristi on meie maja loovushaldjas. Kõige tähtsamaks on Kristi
oma töös lastega pidanud seda, et
lastel oleks mänguline ja kasvusõbralik keskkond. Vastavalt käsitletavatele teemadele on ta sisustanud
nii rühmaruume kui ka kaunistanud
maja. Lapsi ümbritseva keskkonna
mõnusamaks loomisel on Kristi juhendamisel ja laste loovust ära kasutades valminud erilised seina- ja
postimaalingud jm. Ta väärtustab
väga laste loovust ning mitmekülgset fantaasiat ja kirevat mõttemaailma. Kristi juhendamisel on lapsed
loonud põnevaid, fantaasiarikkaid
lugusid, valminud on teemaraamatud. Kristi on olnud väga avastusõppe lembene (lasteaed kasutab
oma õppe- ja kasvatustöös Avastustee metoodikat), ta ergutab laste
uudishimu ning julgustab esitama
küsimusi. Kristi jaoks on alati olnud oluline last avada, mitte raamidesse suruda. Tema kaasabil valmis
Avastustee metoodika jaoks pildimaterjal “Avasta meeled”.
Õpetaja Kristi töötas välja Püünsi Kooli lasteaia laste arengu jälgimiseks mängud vanemale rühmale:
“Kolm põrsakest” ja “Jussikese 7
sõpra”. Laste tegevuste läbiviimi-

se mitmekesisemaks muutmiseks
loob ta jooksvalt õppemänge, mida
on avaldatud raamatus “Õpetajalt
õpetajale” sarjas “Loovtegevused
läbi mängu”. Samuti on Kristi juhendamisel osaletud konkurssidel,
näiteks RMK Aegviidu 2010 ja
2011 “Meisterdusi metsast” (tunnustatud tööd); Tallinna Linna Lastemuuseumi joonistusvõistlus 2011
“Hea sõnumiga pilt” (eripreemia).
Kristi aitas lasteaias organiseerida
ülevabariigilist laste tööde näitust
“Mina elan mere ääres” ja osales
seal ka juhendajana, kajastades näitust meedias.
Lapsed on Kristi kohta öelnud:
Ta on nii tore. Matemaatikat on
temaga vahva õppida, see oli eriti huvitav, et Kristi mõtles välja,
kuidas me mingeid kaheksajalgu
arvutasime. Mulle ei meeldi, kui
ta kogu aeg läheb kuskile kauaks
ära. Kristi meeldib mulle kõige
rohkem, ta teeb alati nalja. Temaga on nii hea lugusid rääkida. Isegi kui oled pahandust teinud, siis
Kristi ütleb ja ma mõtlen järele,
aga siis teeb natuke naljaga ka ja
polegi hullu.
Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia
õppealajuhataja

jätkub lk 7

Viimsi valla valimisjaoskonnad
Viimsi vallas on moodustatud neli valimisjaoskonda. Jaoskonnad on avatud eelhääletuse perioodil 14.–16. oktoobril k 12–
20 ja valimispäeval 20. oktoobril k 9–20.
l Valimisjaoskond nr 1 asub Viimsi alevikus Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas. Hääletada saavad Viimsi aleviku, Kelvingi küla,
Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla,
Rohuneeme küla ja Naissaare elanikud
ning valijad, kelle elukoha andmed Viimsi
vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega. Samuti toimub valimisjaoskonnas nr 1 eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (14.–16. oktoobril) ehk nendel, kellel ei ole võimalik minna hääletama sinna, kus on registreeritud
elukoht. Valimisjaoskonna tel: 5884 5250.
l Valimisjaoskond nr 2 asub Haabneeme
alevikus Randvere tee 8 Viimsi Koolis. Hääletada saavad ainult Haabneeme aleviku ja
Pringi küla elanikud. Valimisjaoskonna tel:
5884 5251.
l Valimisjaoskond nr 3 asub Randvere külas Kibuvitsa tee 1 Randvere külakeskuses.
Hääletada saavad ainult Laiaküla, Leppneeme, Metsakasti, Muuga, Pärnamäe, Randvere küla, Tammneeme ja Äigrumäe küla
elanikud. Valimisjaoskonna tel: 5884 5252.
l Valimisjaoskond nr 4 Prangli saarel Idaotsa külas Prangli Põhikoolis. Hääletada saavad ainult Idaotsa, Kelnase ja Lääneotsa küla
elanikud. Valimisjaoskonna tel: 5884 5253.
l Elektrooniline hääletamine. Elektrooniliselt saab hääletada 10.–16. oktoobrini
veebilehe www.valimised.ee kaudu.
l Kodus või asukohas hääletamine. Valija, kes soovib, et valimiskast toodaks hääletamiseks koju, peab selleks esitama kirjaliku avalduse Viimsi Vallavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile. Avalduses peab olema märgitud isiku nimi, isikukood, kontakttelefon, aadress, kuhu valimiskasti soovitakse, ja põhjus, miks valija ei saa tulla valimisjaoskonda. Avaldusi saab esitada 20. oktoobri k 14ni. 20. oktoobril saab
valija esitada jaoskonnakomisjonile taotluse kodus hääletamiseks ka telefoni teel kell
9–14. Valija, kes soovib hääletada oma asukohas (hetkel viibib Viimsi vallas, kuid rahvastikuregistri andmetel on kantud mõne
teise valimisjaoskonna valijate nimekirja),
saab avalduse esitada 16. oktoobri k 14ni.

Toetus pensionäridele

Viimsi Vallavalitsus otsustas 20.09.2013
korraldusega nr 1073 maksta toimetuleku parandamiseks ka käesoleval aastal Viimsi valla eelarvest pensionäridele
täiendavat toetust.
Toetust 32 € makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle elukoht on Rahvastikuregistri andmetel registreeritud Viimsi
vallas vähemalt alates 1. jaanuarist 2013.
Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele taotlus, kus on ära toodud taotleja nimi, isikukood, elukoht ja
pangakonto number. Pangakonto puudumisel saab toetuse kätte sama avalduse
alusel Viimsi Vallavalitsuse kassast. Toetuse saajale, kes sai toetust 2012. aastal
arvelduskontole ning ei ole hiljemalt 15.
oktoobriks 2013 vallavalitsusele teatanud
oma andmete muutumisest, kantakse toetus üle 2012. aasta toetuse väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel. Toetust
võib taotleda alates 15. oktoobrist kuni 20.
detsembrini 2013. Täpsem info Sotsiaal- ja
tervishoiuametist E 14–17, N 9–12 ja 14–
17; tel 602 8825, 602 8867.
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Meie lubaduste täitmine
Eelmistest kohalike omavalitsuste
valimistest möödunud nelja aastaga
on jõutud paljugi ellu viia sellest, mida
valimistel lubati. Täna on aeg teha
kokkuvõtteid, kuidas meil läks ja kas
lubadused said ka täidetud.

Jõudsalt kasvanud Viimsi on tänaseks Eesti
suuruselt seitsmes omavalitsus Tallinna, Tartu,
Kohtla-Järve, Narva, Pärnu ja Viljandi järel.
Viimsi on jätkuvalt edukas ja iseseisev. Väga
head tulemused on vallal võlakoormuse vähendamisel. Kui 2010. aastal oli meil kohustusi ja laene 171% ühe aasta eelarve mahust,
siis tänu võlgade kiirendatud tagasimaksmisele on see number 2013. aastal vaid 93%. Oleme laenukoormust kolme aastaga vähendanud
peaaegu poole võrra.
Investeeritud on hariduse hoonestusse:
aastal 2009 valmisid Karulaugu kool ja lasteaed, 2012 Laanelinnu lasteaed, 2013 valmis
Randvere kool. Projekteerimisel on järgmine
lasteaed Lubja tee äärde. Õnneks on juurde
tekkimas uusi eralasteaedu, kellele vald maksab iga lapse pealt kohatasu kompensatsiooni
(pearaha), et muuta lasteaiateenus vanematele
jõukohasemaks.
Viimsisse toodi kvaliteetne joogivesi. Uus
veepuhastusjaam ning uued joogivee puurkaevud avati 2012. aasta kevadel. Viimsilastel
on võimalik tarbida Euroopa standardile vastavat puhastatud joogivett. Puhastusjaam on
erandlik selle poolest, et joogivesi on erinevalt
ülejäänud Põhja-Eestist puhastatud ka radioaktiivsusest.
Vallavalitsus sõlmis Muuga Sadamas paikneva ohtliku ettevõttega DBT kokkuleppe plahvatusohtliku ammooniumnitraadi käitlemise
järkjärguliseks vähendamiseks ja välja viimiseks sadamast. Õhuseire paremaks korraldamiseks paigaldati Randverre täiendav õhuseirejaam. Miiduranna sadama külmhoonest viidi
koostöös vallavalitsusega ära 10 tonni ohtlikku
ammoniaaki, mille ohuraadius oli seni 1,8 kilomeetrit. Ka turvalisuse valdkonnas on tehtud
edusamme. Turvakaamerad valvavad kõiki valla sise- ja väljasõiduteid. Tänaseks on Viimsis
kokku 18 naabrivalvesektorit.
Koostöös Tallinnaga rekonstrueerisime
Ranna tee ja ehitasime kergliiklustee. Oleme
rajanud kergliiklustee ja välisvalgustuse Pärnamäe tee äärde. Ehitasime kergliiklustee Lille
põik teele. Koostöös Põhja regionaalse maanteeametiga renoveeriti Randvere maantee ja

Vallavanem Haldo Oravas võtab kokku nelja aastaga tehtu.

Rohuneeme tee algus Haabneeme alevikus.
Kuidas saime aidata lastega peresid nende
toimetulekus? Lubasime põhikooli õpilastele
tasuta koolitoidu. See lubadus on sajaprotsendiliselt täidetud. Alates 2010. aasta veebruarist
alustati tasuta koolitoidu andmist 1.-3. klassidele ning 2013. aastast saavad tasuta koolilõunat ka kõik põhikooli, 1.-9. klasside õpilased.
Alates 2010. aasta veebruarist rakendati
lasteaiatasu 50% soodustus, kui ühest perest
käib lasteaias kaks või enam last. Soodustust
rakendatakse teise ja järgnevate laste lasteaiatasu suuruse arvestamisel. Jaanuarist 2011
suurendati eralasteaias käivate laste toetust.
Tagasime lasteaiakoha säilimise toimetulekuraskustes leibkondadele. Autojuhilubade taotlemise kulude kompensatsioon kooliõpilastele
on juba vähemalt viis aastat toiminud.
Peretoetustena on makstud sünnitoetust
(255,65 € kahes osas); esimesse klassi mineva
lapse toetust (63,91 €); suurpere toetust nelja ja
enama lapsega peredele (128 € aastas) ja maamaksutoetust (kuni 63,91 € aastas).
Vähekindlustatud peredele jagatakse Euroopa Liidu toiduabi (ca 11 tonni), mis jaotatakse toimetulekutoetuse saajatele, töötutele
ja teistele vähekindlustatud peredele. Lisaks
on raskustes perede toimetuleku tagamiseks
ühekordsed toetused: lastele kooli- ja lasteaia-

Detailplaneeringu avalik väljapanek

toidu toetus (63,91 €) ning lasteaia kohatasu
toetus (58 €).
Oleme toetanud erivajadustega laste vanemaid ning edendame heategevust selles valdkonnas. Toetatud on MTÜ Viimsi Invaühingu
tegevust. Koostöös MTÜ Viimsi Invaühinguga toimub igal aastal traditsiooniks saanud
heategevuslik Jõuluball, millest saadud tulu
läheb MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse toetuseks.
Randvere koolis on eraldi tiib haridusliku
erivajadusega õpilastele, kus neile on loodud
vajalikud tingimused nii füüsiliselt kui ka erivahendite osas ning kus nendega tegelevad
vastava eriala spetsialistid.
Transporditeenust osutatakse sügava ja raske puudega lastele ja noortele väljaspool valda
koolis ja päevakeskuses käimiseks. Hooldajatoetus on ette nähtud keskmise, raske või sügava puudega täiskasvanu hooldajale (15,34–
25,56 € kuus). Ühekordsed toetused on ravimite
ja abivahendite osaliseks kompenseerimiseks.
Väärtustamaks eakat elanikkonda on Viimsis loodud võimalused osaleda ühingute tegevuses. Viimsis on 20 aastat tegustenud MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus, mis pakub eakatele
eneseabi ja koolitust, toimub klubiline tegevus,
korraldatakse teemapäevi, üritusi ning peetakse
koos tähtpäevi. Ühingus on üle 500 liikme.

Eakate huvitegevust korraldab MTÜ
Viimsi Päevakeskus, mille tegevus toimub kahes majas – Haabneemes SA Rannapere Sotsiaalkeskuses ja Randvere Keskuses. Pidevalt
töötab 14 huviringi ning 5 klubi. Osalejaid on
kokku ca 300.
Ennetamaks üksiku eaka paigutamist hooldusteenusele, käivitasime 2010. a koduhooldusteenuse – teenust osutatakse hooldustöötaja
poolt valla abi vajavatele üksikutele eakatele ja
puuetega inimestele. Majandussurutisest sõltumata oleme suutnud säilitada pensionäridele
iga-aastaselt makstava 32 € suuruse toimetulekut parandava toetuse. Rahalise toetusena
makstakse eakatele ühekordset toetust (ravimid
ja muu); küttetoetust (128 € aastas); maamaksutoetust (kuni 63,91 € aastas); tähtpäevatoetust (20 €); matusetoetust (63,91 €).
Aastal 2010 alustati Viimsi Karulaugu
valgustatud tervise- ja suusaraja ehitust. Tänaseks on valminud ca 2 km pikkune lõik. 2011
alustati Viimsi tuletorni juurde Lumepargi kavandamist, 2013 avati Leppneeme sadamas
purjespordikool, samas alustas tööd Rein Ottossoni Purjespordikooli treeningrühm. Kolm
aastat järjest on kevaditi toimunud rahvalik
jalgrattaüritus Viimsi Rattaretk – CO2 vaba
Viimsi. Aastatel 2012–2013 rajati Viimsi Kooli territooriumile Haabneeme skatepark, mis
on asjatundjate hinnangul üks Eesti atraktiivsemaid omataoliste seas.
Paranemas on Viimsi asumite üldilme ja planeeringuline kontseptsioon. Haabneemes asuv
pooleliolev Esmari peahoone on saanud lammutusloa, lammutustööd algavad oktoobris.
Viimsi elanike arvu kasv on tasapisi aeglustunud. Selle põhjus on uute suurte elamukvartalite kavandamise piiramine. Elanike
arvu kasvu pidurdamine lubab olemasolevaile elanikele luua kvaliteetsema elukeskkonna
ning vajaliku infrastruktuuri lastehoiuks, hariduseks, huvihariduseks ning aktiivseks puhkuseks. Valda pole nelja aasta jooksul rajatud
kõrgehitisi ega algatatud uute korterelamukvartalite planeerimist.
Ka bussiliiklus on paranenud. Tööd on
alustanud maakonnaliin 114 Tallinn-Rohuneeme. Oleme suurendanud valla siseliinide võrku mitme kilomeetri võrra ja arendanud edasi
Tallinnaga käivitatud koolibusside projekti
nii, et kõik Tallinnas õppivad lapsed saavad
mugavalt linna kooli tasuta koolibussiga.

Haldo Oravas
vallavanem

Algas tondilossi lammutamine

25. oktoobril 2013 kell 14 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Miiduranna küla,
Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise detailplaneeringu1 avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
Planeeringualast on jäetud välja kinnistud Silversandri ja Sepatelli.

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 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 25. oktoobril

Kolmapäeval, 9. oktoobril algas Viimsi kõige inetuma maja, Kaluri tee 5 asuva poolelioleva
tehnokeskuse lammutamine. Foto Märt Neppo
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Lubja mäel valmib
innovaatiline suusakeskus
Lubja mäe nõlv on talisportlaste rõõmuks võtnud
juba laskumisnõlva kuju.
Ehitustööd on nii kaugel,
et paras aeg on mäe ehitust nõustanud Eesti kiireima sööstlaskuja Aare
Tammega sellest rääkida.

Palun kommenteerige, kuidas on kulgenud Viimsi suusanõlva ehitus?
Siiani on kõik kulgenud
plaanipäraselt. Käisin neljapäeval ja vaatasin ise üle, midagi
ette heita küll ei saa. Nii kopamehele kui kõigile teistele asjaosalistele suur tänu.
Kas ollakse graafikus, olete tööde kvaliteediga rahul?
Minu teada mingit kindlat graafikut paika pandud ei
ole. Kõik kooskõlastamised ja
muud seadusega ette nähtud
protseduurid nõuavad oma aja.
Eesmärk oli suvega ehitada valmis suusanõlv ja panna
õhukaablid maasse. See eesmärk on koostöös Imatra Elekter ASi ja Viimsi Vallavalitsusega täidetud. Kogu projekti
jooksul on arendatud koostööd
üle kümne osapoolega alates
maaomanikest, Viimsi Vallavalitsusest, Imatra Elektrist,
erinevatest ametitest jne. Saavutatud on kõikide osapoolte
koostöövalmidus ühise eesmärgi nimel. Tore, et Viimsi
vald eesotsas vallavanem Haldo Oravasega on olnud aktiivne projekti arendaja ja edasiliikumist toetanud. Kvaliteet on
parim, mida olen oma objektidel siiamaani kohanud. Sellise
meeskonnaga võiks ehitada
ükskõik kus ja ükskõik mida.
Mis on tehtud ja millised
tööd on veel ees?
Suusanõlva pinnase planeering on tehtud ja minu teada ka
muruseemnega üle külvatud.
Nüüd tuleb mäele rahu anda nii
kauaks, kuni rohi tärkab. See
on üks kolmest planeeritavast
nõlvast. Nõlvade kujundamise
mahu poolest on see kindlasti
kõige töömahukam.

Selle suve tööd on tehtud.

Ehituse konsultant Aare Tamme.

Kogu projektist tervikuna on
seega tehtud vast ca 10%. Järgmisena seisab ees lumetegemise
vee leidmine ja kogumine ning
tiigi rajamisega paralleelselt ka
ülejäänud nõlvade ehitamine,
sest tiigist väljakaevatav maa
sobib hästi suusakooli nõlva ja
snowtubingu nõlva planeerimiseks. Samal ajal oleks otstarbekas teha ka parkla ja elektriprojekti kaevetööd.
Elektriprojekt hõlmab lisaks talvekeskusele ka suviste
ürituste ja kontsertide korraldamist. Juba ongi selle keskuse vastu huvi tundnud tuuride
ja kontsertide korraldajad. See
aga seab heli ja pilditehnika
jaoks omad nõudmised.
Pärast neid töid peaks hakkama pilt juba sellist ilmet
võtma, nagu kevadel sai demofilmis “Viimsi lumepark” vallarahvale esitletud.
Kas see nõlv sobib ka täiskasvanutele?
See sobib kõigile. Enne
kõike on see aga mõeldud kohalikule kogukonnale tervi-

sespordi eesmärgil ja eriti suur
tähelepanu on erinevate talialade algõppel. Oleme arutanud
ka võimalust lülitada mäesuusa
ja lumelaua algõpe kolmanda veerandi kehalise kasvatuse tundide programmi Viimsi
valla koolides. Alustatud on
treenerite ja instruktoritega läbi
rääkimisest nii Skandinaavias
kui ka ida pool, et tagada parim
võimalik teenindamise tase.
Millist varustust vajab
see, kes suusamäele läheb?
Mäesuusakeskustes üldkasutatavat varustust. Kui keegi
tuleb esimest korda, siis on
selleks personal, kes soovitab
ja aitab õige varustuse leida.
Millises vanuses lastele see
suusanõlv sõitmiseks sobib?
Igas vanuses. See keskus on
nii disainitud.
Ütlesite ühes varasemas
intervjuus, et kohe, kui laps
hakkab kõndima, võib teda
suusamäele viia. Aga millisest vanusest alates on lapsele
vaja varustus saada?
Kui on aru saada, et see
ala tõesti lapsele meeldib ja tal
on kindel soov iga nädal mäel
käia, siis oleks õige kindlasti
juba oma varustus muretseda.
See ei ole lihtne protseduur ja
ka selles asjas tasub meie kogenud instruktorite nõuandeid
kuulata.
Kuidas last õpetada alla
sõitma?

VALLAVOLIKOGU VEERG

AINULT kogenud õpetaja
juhendamisel. Reegel on selline: “iga laps ja ka täiskasvanu
peab õppima suusatama nii, et
tagumik lund ei puutuks!” Selle
järgi saab hinnata õpetaja professionaalsust. Sai lumiseks –
raha tagasi!
Mida teha siis, kui laps
kardab alla sõitu?
Reeglina on sellele eelnenud midagi, mida vanemad
varjavad... iseõppimine ja selle
käigus saadud trauma, mis on
lapsel negatiivsena mälus pikka
aega. Sellest ülesaamine võtab
ka kogenud õpetajal kordades
rohkem aega kui tavaliselt.
Kas on ka mõni oht, millest peaks kõnelema?
Nagu igas keskkonnas, nii
ka suusamäel on omad kirjutatud ja kirjutamata reeglid.
Taas on selle jaoks personal,
kes neid esimestest sammudest
selgitab. Ma loodan, et sellega saab METSIK suusatamine
meie riigis igaveseks otsa.
Näiteks kuidas alla sõites
pidama saada?
See on üks esimesi teemasid, mida instruktoritega koos
õpitakse. Põhimõte on ikka
sama nagu meie igapäevaelus
ja liikluseski – täidad kõike
õpitut, ja suure tõenäosusega
ei juhtu sinuga kunagi midagi. Milline oleks olukord meie
teedel ja tänavatel, kui igaüks
teeks, mis pähe tuleb?
Võib-olla lisate veel midagi laskumisnõlva kohta.
Plaanide kohaselt peaks
sellest tulema kogu Euroopas
üks innovaatilisemaid ja ohutumaid keskusi nii oma tehnilise lahenduse, disaini kui ka
personali poolest. Kohalikule
kogukonnale tähendab see niigi hea elukeskkonna hüppelist
paranemist. Tegusatele inimestele, kes selles piirkonnas elavad, tuuakse kõik koju kätte ja
tundide pikkused autosõidud
jäävad ajalukku.
Vaata ka: youtu.be/jrVE1gSJGyM.
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Abi on ainult töökorras suitsuandurist
Selle aasta jooksul on
Eestis tulekahjudes hukkunud 30 inimest ja viga
saanud ligi 70 inimest.
Enamiku tulekahjude
puhul, kus inimesed hukkusid või said vigastada,
ei olnud majapidamises
töökorras suitsuandurit.
Liiga tihti avaneb päästjatele pärast tulekahju vaatepilt,
et laes on üksnes suitsuanduri
alus, suitsuandur ise on juba
varem maha võetud.
Tulekahju korral rakendub
õigeaegselt tööle ainult täis patareiga ja õigesse kohta paigaldatud suitsuandur. Suitsuandur

teavitab tulekahjust, kui põlengukolle on veel väike ning see
on võimalik kiiresti ära kustutada. Kui tulekahju puhkeb öisel
ajal, äratab suitsuandur alarmiga magavad inimesed ning neil
on võimalus põlevast hoonest
välja saada. Alates 2009. aastast on suitsuandur igas majapidamises kohustuslik.

Suitsuanduri õige paigaldus

• Kui majapidamises on üks
suitsuandur, tuleb see paigaldada magamistubade lähedale
koridori.
• Lisakaitseks soovitame paigaldada suitsuanduri kõikides-

se magamistubadesse ja seejärel eluruumidesse.
• Kööki ja vannituppa pole soovitav suitsuandurit paigaldada,
söögiaurud ja veeaur põhjustavad rohkesti valehäireid.
• Avatud köögi puhul tuleb suitsuandur paigaldada toapoolsesse ossa, kus see ei reageeri
söögiaurudele.
• Suitsuandur tuleb kruvidega
lakke kinnitada, võimalikult
toa keskele ning vähemalt pool
meetrit eemale seintest, lampidest ja ventilatsiooniavadest.

Suitsuanduri hooldus

• Vaheta suitsuanduri patarei,
kui see hakkab tühjaks saama.

• Suitsuandur annab patarei
tühjenemisest teada vaikse
hoiatusheliga, mis kostub umbes iga minuti järel.
• Tühja patarei asemele tuleb
panna sobiva pingega patarei,
enamasti on selleks 9V. Vale
pingega patarei kasutamine
võib suitsuanduri ära rikkuda.
• Suitsuandurilt tuleb tolmu pühkida, sest tolm võib põhjustada
valehäireid või takistada suitsuanduri õigeaegset käivitumist.
• Veendumaks, et suitsuandur
on töökorras, testi suitsuandurit testnuppu vajutades.

Sirle Matt

Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Muuga sadama
poolt ja vastu
Priit Robas
vallavolikogu
esimees

Selleks, et mõista tänast olukorda ja minu seisukohta randeverelase, Randvere külavanema ja
Viimsi vallavolikogu esimehena seoses Muuga
sadama detailplaneeringuga, pean alustama
päris algusest.
Seda seetõttu, et nii tavaline vallakodanik kui ka rahvusvahelise kogemusega kinnisvaraedendaja mõistaks, et detailplaneeringu algatamine ei tähenda kohe „kopa maasse
löömist“, vaid on ühe olulise planeerimisprotsessi algus
ning parima lahenduse otsimine, võttes arvesse erinevaid
huve. Kogu see pikk ja põhjalik protsess võib lõppeda detailplaneeringu kehtestamisega, kuid võib sama hästi lõppeda argumenteeritult kehtestamisest keeldumisega.
Olukorda lihtsalt kirjeldades võib öelda, et AS Vopak
E.O.S ja Vesta Terminal Tallinn OÜ soovivad Muuga sadama territooriumil luua võimalused keemiatööstustoodete ja ohtlike kaupade läbilaskevõimaluste suurendamiseks.
Selle tarbeks sooviti algatada detailplaneering.
Vallavalitsusele ei ole uudiseks sadamast lähtuv haisuprobleem ning ei ole võõrad mured müra, must lumi
söetolmust ja asjaolu, et kogu sadamaga seotud riskid on
läbi uurimata. Teada on ka lähipiirkonna elanike vastuseis
sadama laiendamisele.
Sellele vaatamata ei ole võimalik argumenteerida
detailplaneeringu algatamise keeldumist, kuna puudub
Muuga sadama lähikonna mõju analüüs. Viimane riskianalüüs pärineb aastast 2006 ja ei vasta kindlasti tänasele
tegelikkusele. Ülejäänud saadaolev info keskonnamõjude kohta ei ole kõikehõlmav, vaid puudulik. Asjaolu, et
miski haiseb, müriseb, koliseb, segab vallaelaniku elu ei
ole kahjuks tänases õigusruumis aluseks detailplaneeringu
kehtestamisest keeldumiseks.
Muuga sadama arendus on riigi ja äriühingute jaoks
väga oluline. Kohalik vald peab aga seisma oma elanike
huvide eest, mis ei saa kindlasti kerge olema. Et vältida
kulukaid kohtuvaidlusi tulevikus, tellis vallavalitsus õigusliku hinnagu advokaadibüroost Concordia. Saadud
ülipõhjalik analüüs ütles üheselt, et kui detailplaneeringu
algatamisest keeldumiseks ei esine ilmseid põhjusi ning
sisulised põhjused on vaieldavad, tuleb planeering algatada ning vaieldavus lõpuni välja selgitada planeeringu
menetluse käigus. Seega hääletasin mina, Priit Robas, detailplaneeringu algatamise poolt.
Alles pärast kogu Muuga sadama negatiivse mõju väljaselgitamist (müra-, lõhnauuringud, riskianalüüs kogu
Muuga sadamas ja piiriüleselt, sh akvatooriumi puudutavalt) saab hinnata seda, kui palju antud mõju taotletavate
planeeringutega suureneb. Seega on võimalik adekvaatselt
hinnata, kas ja kui ohtlikuks muutub olukord taotletavate
planeeringute kehtestamistega.
Üks positiivne element negatiivsete keskkonnamõjude väljaselgitamise juures on see, et saame teada kogu
Muuga sadama tänase mõju ümbritsevale keskkonnale.
Uuringud on juba andnud meile olulist informatsiooni, sh
looduskaitselist. Näiteks seda, et Randvere külas pesitseb
kaitsealune linnuliik – väikehuigu (Porzana parva). Ei ole
vähe tähtis, et seda uuringut viiakse läbi planeeringu algatamist taotlenud isikute finantseerimisel.
On suur tõenäosus, et pärast uuringute teostamist on
selge, et planeeringus taotletud ehitusmahu suurendamisi ei olegi võimalik läbi viia ning planeeringud jäävad
kehtestamata. Planeeringu käigus tehtavate uuringutega
aga luuakse selgus ja uued standardid edaspidiseks, mis
puudutab sadama mõju ja arendamist tervikuna. Senini
on kõik argumendid takerdunud just selle taha, et puudub
ettekujutus Muuga sadama mõjust täna. See lünk saab täidetud.
Mõistan igati Muuga sadama tähtsust Eesti riigile ja
majandusele, kuid arengud majanduses ei saa toimuda
elanike tervise ja kvaliteetse elukeskonna arvelt. Muuga
sadamas ei tohi toimuda keemiatööstustoodete ja plahvatusohtlike kaupade käitlemise osas juba tänast ohtu veelgi
enam suurendavaid arenguid.
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Õpetajate päeva tähistati Lauluväljakul
Viimsis on saanud traditsiooniks kutsuda õpetajate päeva puhul valla
koolide ja lasteaedade
õpetajad pidulikule vastuvõtule.

Tänukirjade saajad:
Viimsi Kooli õpetajad:
l Hille Eek – Täname Teid
pikaajalise, kohusetundliku ja suure hoolega tehtud
Viimsi Kooli õppedirektori
töö eest 20 aasta vältel

Tänavune üritus toimus 3.
oktoobril Lauluväljaku Klaassaalis. Vallajuhid tänasid õpetajaid tubli töö eest ning andsid tublimatele üle tänukirjad.
Mõnusat meeleolu aitasid luua
Ott Leplandi kontsert, maitsvad road ja vaba suhtlemine
veidi eemal argipäevast.

l Kersti Ojassalu – Täname Teid jätkusuutlike
projektide eestvedamise
ja elluviimise eest
l Lauri Pihlap – Täname
Teid suure panuse eest
Viimsi Kooli ja kogukonna
kultuuri- ja spordiürituste
läbiviimisel

VT

MLA Viimsi Lasteaiad:
l Angele Reinart – Täname Teid suurepärase
panuse eest Viimsi Lasteaedade õppe- ja kasvatustöösse

Esinemisjulgust õpsidel jagub.

Tähtis päev sobis igati ühispiltide tegemiseks. Fotod Aime Estna. Rohkem pilte saab vaadata ja tellida www.fotograafid.ee

l Eilin Aasmäe – Täname
Teid suurepärase panuse,
positiivsuse ja usaldusväärsuse eest töös lastega

Püünsi Kool:
l Mare Vennik – Täname
Teid väärtusliku panuse
eest Püünsi Kooli ja õpilaste arengu toetamisel

Viimsi Muusikakool:
l Maret Melesk – Täname
Teid suurepärase töö eest
Viimsi Muusikakoolis
l OÜ Tampe Toit –
Täname Teie meeskonda
maitsva ja tervisliku koolitoidu eest

Enamik valla kolmesajast õpetajast olid Lauluväljaku Klaassaalis.

Vallajuhtidega lööb klaase kokku üks tänukirja saajatest,Viimsi Lasteaiad õpetaja Eilin Aasmäe.

Õpetajate noorem põlvkond:
rõõmsad, reipad ja nägusad.

Muusikaõpetajad Age Toomsalu
ja Andrus Kalvet.

Ott Lepland südameid
sulatamas.

esitleda meie muinasjuttu tõepärasemana ja kultuurilist väärtust omava lahendusena. Hea
sõnaga tahame tänada Viimsi
vallavanemat Haldo Oravast,
kes nõustus klindiraja valikuga
muinasjuturaja kujundamiseks
ja aitas kaasa selle teostusel.
Sel aastal korraldati projekti
vaheetapi täitmiseks konverentsid ja festivalid aprillikuus Leedus, juunikuus Poolas, juulikuus
Slovakkias ja septembrikuus
korraldasime juba ise Viimsi
valla baasil meie piirkonnas.
Selle skulptuuri saamislugu
erines oluliselt meie Poola partnerite möödunud aasta sügisel
Lubja küla külaplatsile paigaldatud oma muinasjuttu tutvustava Hiirte Lossi maketist, sest
meie soov oli paigaldada muinasjutukangelase aegadele ja
oludele vastu pidav skulptuur.
Selleks kuulutasime välja F. R.
Kreutzwaldi Eesti Ennemuistse-

te juttude ainetel loodava skulptuurikonkursi ning laekunud
11 tööst valis žürii välja Tauno
Kangro Põhja Konna. Selle
skulptuuri avamine 28.09.2013
Viimsi klindiastangu all kujuneski meie seminar-festivali
tähtsaimaks ürituseks. Kena
teksti, mis järgneb ja peagi
stendile tuleb, koostas Ene Lill.
Kogu projekti rahastamine summas ca 22 000 € toimus Lubja
külavanema Raimo Tanni poolt
koostatud projektitoetuse taotluse alusel Leader programmi
vahenditest. Vastavalt Leader
programmi tingimustele oli vaja
leida vahendid ka külaseltsi
10% osaluse tasumiseks. Selle
osa tasumise eest täname Viimsi Vallavalitsust. Veel täname
Lubja küla elanikke Jaan Papagoid, Indrek Pappelit ja Urmas
Nimmerfeldti toetuse eest. Tänu
neile saame projekti lõpule viia.

Viimsi Põhja Konna saamislugu
28. septembril avati
skulptuur Põhja Konn.
Nelja riigi kohalikud tegevusgrupid sõlmisid 23.11.2011
koostöökokkuleppe, mille põhieesmärk on arendada vastastikuseid suhteid ja turismialast tegevust. Kokkuleppele kirjutasid
alla Poola kohalik tegevusgrupp
(KTG) KOLD, KTG Suduva
Leedust, KTG SPIS Slovakkiast
ja meie Põhja-Harju Koostöökogu. Meie tegevust ühendavaks ideeks sai leedukate poolt
välja pakutud laste muinasjuttude alusel rajatavad matkarajad,
kus muinasjutu kangelased on
kas rajatiste või skulptuuridena. Muinasjutu tutvustamiseks
paigaldatakse stendid mitmekeelsete lühitekstidega. Projekti
kohaselt kirjeldatakse olemasolevaid matkaradu ja looduslikke huviobjekte. Rajatakse
uusi matkaradu, millel saab lä-

Suure panuse vabatahtliku tööna andnud Ene Lill, Arno Kannike ja Raimo Tann koos Põhja Konnaga.

hiajal liikuda ka veebipõhiselt.
Meie Leader grupi kolme valla
piirkonnas osutus sobivaimaks
kohaks Viimsi klindirada, mille
floora on mõneti ürgset laadi ja
millel on juba rajatud kergliik-

lusteed. Eestipoolne projekti
eestvedaja on algusest peale olnud Põhja-Harju Koostöökogu
juhatuse liige Arno Kannike.
Väga heaks toetajaks ja abiliseks on olnud projekti algusest

peale ka teine juhatuse liige Ene
Lill. Tema koostas algselt ka
ajakohastatud muinasloo meie
metshaldjatest, mis leidis meeldiva heakskiidu ka partnerite
poolt. Siis aga otsustas juhatus

Raimo Tann
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Sugupuu uurimise koolitus
Viimsi Raamatukogus
21. septembril toimus
Viimsi Raamatukogus
koduloolase Jaan Tagaväli
juhtimisel loeng teemal
“Millest alustada suguvõsa uurimist?”. Üritus oli
tasuta. Osalejaid oli igas
vanuses, kokku üle 20.
Jaan Tagaväli on põline viimsilane, kes on sugupuu uurimisega tegelenud juba pea
20 aastat. 2010. aastal pälvis
ta Eesti Geneoloogia Seltsi
tiitli Aasta Genealoog. Ta on
Tallinna Genealoogia Seltsi
esimees ja Eesti Genealoogia
Seltsi aseesimees. Ta oli ka
Viimsi Kultuuriloo Seltsi kodulooringi tegevuse algatajaid
ja hilisem eestvedaja. Loengu
alguses selgus, et olime loengule kutsumise artiklis teinud
vea, märkides ta Tallinna Genealoogia Seltsi aseesimeheks.
Vabandame, õige oleks Tallinna Genealoogia Seltsi esimees
ja Eesti Genealoogia Seltsi
(EGeS) aseesimees.
Tagaväli täpsustas, et õigem oleks mõelda eelkõige
mitte sellele, millest alustada
suguvõsa uurimist, vaid küsida
endalt, miks me seda teha soovime. Loomulikult on põnev
teada saada, kellest me põlvneme, ja leida uusi sugulasi.
Eriti teeb aga enamikule uurijaist rõõmu see, kui avastatakse mõni fakt vms, mida ollakse

Kõneleb Jaan Tagaväli.

kaua taga otsinud, ning suudetakse dokumentide alusel
tõestada, et perekondlikul pärimusel, millest ollakse lapsena kuulnud, ka tõepõhi all on.
Ei tohiks ära unustada ka
Juhan Liivi tuntud tsitaati: “Kes
minevikku ei mäleta, elab tulevikuta”. Iga eestlase sugupuu
on osa meie rahva saatusest,
suguvõsa uurimine on tutvumine oma rahva minevikuga. Kui
õpid tundma üksikut puud, siis
oskad näha ka tervet metsa.
Genealoogia on ajaloo
abiteadus, mis uurib sugukondade, perekondade ja üksikisikute põlvnemist ja sugulussuhteid. Genealoogial võib olla nii
usundiline, praktiline kui harrastuslik alus ehk põhjus. Praegusel ajal ei ole genealoogia
fookuses ei usundisuhted ega
ka varanduslikud probleemid.

Nüüd võimaldab suguvõsa
uurimine rahuldada inimeste
tunnetuslikke ja kultuurilisi
vajadusi, seega on sellel enamasti eelkõige harrastuslik tähendus. On ju huvitav teada,
kes olid meie esivanemad, kus
nad elasid ja millega tegelesid.
Tihtipeale selgub, et ammused
tuttavad osutuvad sugulasteks
või vähemalt hõimlasteks.
Mõnikord tuletatakse meelde
suguvõsalegende ja avastatakse, et kauge esivanem on olnud
teisest rahvusest ja tulnud siia
väga kaugelt. Mõnikord aga
tuleb lükata pärimused ümber
ja pettuda. Sagedamini on pärimustel aga mingi tõepõhi all.
Sugupuu uurimist tuleks
alustada sellest, et kirja panna
iseenda teadmised. Seejärel
rääkida sugulastega, kas keegi on juba uurinud suguvõsa
ja sellega seonduvat. Seejärel
minna samm-sammult edasi.
Tänapäeval on suguvõsa uurimisel abiks mitte ainult arhiivid, vaid ka arvuti oma võimalustega. Suguvõsauuringu
kohta on ilmunud kirjandust,
on antud välja mitmeid uurimusi, nt Prangli saare suguvõsadest on juttu Heli Kendra
2012. a välja antud käsikirjas
pealkirjaga “Prangli talude
ajalugu 1714–1835”. Lisana
vanimad sugupuud. See käsikiri on nii Viimsi kui Prangli
raamatukogudes olemas.

Huvitav oli info Viimsi
kandi põlistest suguvõsadest,
kelle kohta lektoril Jaan Tagavälil endal on mingisuguseid
andmeid.
Tunduvalt pikem ja põhjalikum ülevaade laupäevasest
loengust on Viimsi Raamatukogu kodulehel (Lugejateenindus -> Ürituste rubriigis).
Jaan Tagaväli loeng oli väga
huvitav ja sisukas. Kuna kõik
teemad ei mahtunud aja puudusel laupäevasesse loengusse, siis
on Viimsi Raamatukogul Jaan
Tagaväliga juba eelkokkulepe,
et ta tuleb 23. novembril kell
11 taas Viimsi Raamatukokku
rääkima, seekord teemal “Perekonnanimed suguvõsauurija pilguga”. Kuna 23. novembrini on
veel palju aega, jääb alati võimalus, et midagi veel muutub.
Jälgige reklaami!
Asjast huvitatutel on enne
novembrikuist loengut võimalik liituda Eesti Genealoogia
Seltsi Tallinna osakonnaga ja
võtta osa nende kokkusaamistest, mis toimuvad septembrist
aprillini iga kuu teisel laupäeval
kell 11 Tallinna Ülikooli Ajaloo
Instituudis aadressil Rüütli 6
(3. korrus). Järgmine kogunemine on 12. oktoobril. Külaline
Helen Sooväli Sepping kõneleb
teemal “Kultuuripärand ja põliskülade lood. Jõelähtme kihelkonna Parasmäe küla lugu”.

Lisett Marii Tartes

EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik

Kõik teavad ja tõstavad kätt, ka õpetaja.

Päev oli lühendatud, seega
said kõik klassid vabaks juba
pärast neljandat tundi. Pärast
tunde suundus 9. klass koos
õpetajatega City Touri bussile – selleks siis ka hommikune salapärane bussipilet. City
Tour oli meeldejääv ja seltskond õpetajaid ning õpilasi sai
teada palju huvitavaid fakte

Kas puul on õigus või võimalus kasvada?

meie pealinna Tallinna kohta. Päev oli tore ja silmaringi
avardav. Tahame tänada õpetajaid, kes usaldasid meid tunde
andma, anname endast parima,
et teie tunnitööd nüüdsest kergemaks muuta.

5. oktoobril toimuvat
õpetajate päeva tähistati
Eesti koolides juba 1960.
aastatel. See päev on
loodud õpetajatele, et
tunnustada nende rasket
tööd ja saavutusi.

“rohtu”. Rohusöömine oli küll
naljaga pooleks ja rohumaitsjad
olid siiski vabatahtlikud, kuid
tunnis korra hoidmine oli sellegipoolest raske. Algklasside
õpetamine oli palju kergem.
Lapsed võtsid uued õpetajad
rõõmuga vastu, ja kui õppetöö
kõrvalt vaba aega jäi, mängiti
kulli ja söödi kommi.

Kui tunneme, et keegi on olnud ülekohtune, ajame ikka taga oma õigust, ja väga paljusid meie
päevades ja elus olevaid asju võtame ka justkui
iseenesest mõistetavat. Kui aga mõni meile
meelepärane asi puudu on, oleks elu justkui
poolik.

Nii on tänapäeva inimese jaoks iseenesestmõistetavad internet, mobiiltelefon ja pangakaart, ilma milleta on keeruline elada.
Kuid veel paarikümne aasta eest saime ilma nendeta
hakkama. Sellest kõigest tekib küsimus, kas need on ikka
õigused või on ehk hoopis head võimalused, mis meie
jaoks olemas on?
Millegipärast aga kipume inimestena võtma õigustena
ka võimalusi, mis meie käsutuses mõnda aega olnud, mida
nad tegelikkuses kindlasti ei ole.
Kui vaadata elu laiemalt, siis tahtes kõike õigustada
võiks ju ka öelda, et elu on meie õigus, kuid tegelikkuses
on ka elu üks suur võimalus, mis meile on kasutada antud.
Ja õigusega pole seejuures eriti midagi pistmist, sest see
on and Loojalt.
Võib öelda ja mõelda ka nii, et elu on võimalus ja elus
on palju häid võimalusi, mida oma teel kohtame, mille kasutamise oskusest sõltubki see, kas meie elu on ilus ja hea
või keeruline.
Kord ühel konverentsil ütles sotsioloog Ülo Vooglaid
sarnasel teemal kõneldes, et inimene on selline, et kui tal
on kaks võimalust, aga ta ei oska nende vahel valida, mõtleb ta välja kolmanda, uue võimaluse! Ja nii see ju tegelikult ongi, et mingi hulk võimalusi on meie teel ees ootamas, mida me näeme, kuid alati on võimalik astuda mõnes
uues suunas ja leida uusi ja teistsuguseid võimalusi.
Aga seegi on üks võimalus paljudest, ja õiguseks ei
saa seda nimetada. Nii ei saa ka õiguseks pidada olukorda,
et on kaks ja enam valikuvõimalust. Vahel on lihtsalt üks
võimalus, mida saab tarvitada või mitte tarvitada.
Seepärast on oluline näha võimalusi, mitte aga taga
ajada oma õigusi, mida arvame enesel olevat. Õiguse
tagaajamine võib lõppeda kurvalt, kuid uute võimaluste
leidmine võib anda meie elule hoopis uusi värve. Kõige
juures on loomulikult väga oluline arvestada nendega, kes
on meie ümber, et me enese õigustamisega neile haiget
ei teeks, vaid saaksime ikka ilusaid võimalusi leides teha
head!
Elu on võimalus, ja igas päevas on meile antud palju
võimalusi head teha!

Viimsi Raamatukogu

Õpetajate päev Püünsi Koolis
Reedel, 4. oktoobril tähistati
ka meie koolis õpetajate päeva.
Püünsi Koolis on traditsioon
anda õpetajate päeval lõpuklassile võimalus näha koolielu
läbi õpetaja silmade. Nagu igal
aastal, tervitasid 9. klassist valitud direktor ja õppealajuhataja
uksel õpetajaid, ulatades neile
pidupäeva puhul lilleõie ja salapärase bussipileti. Päev algas
aktusega, kus tutvustati uusi
õpetajaid ning 9. klass esines
ka üllatusega – laulunumbriga.
Pärast seda suunduti tundidesse. Sel aastal said meie päris
õpetajad veidi puhata, pidades
koosolekut seoses eesoleva
Püünsi Kooli juubeliga.
Juba esimesel vahetunnil
oli mõni noor õpetaja päris läbi.
Tuleb välja, et õpetajate töö
ei olegi nii kerge kui esmapilgul tundub. Selleks, et tunnis
korda pidada, oli abiks doktor,
kes manitses halvasti käituvaid
lapsi ja andis pahadele lastele enda poolt valmis segatud

Õigused või
võimalused?

9. klass

Mikk Leedjärv
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Tallinna Sadam
osales Viimsi
turvalisuspäeval
AS Tallinna Sadam osales septembri kolmandal
nädalavahetusel Viimsi Kooli õuel toimunud
turvalisuspäeval, mille eesmärk oli anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas tagada enda ja
oma lähedaste turvalisus.
Tallinna Sadam soovis oma
kohalolekuga tõsta kohalike
elanike teadlikkust sadama tegevuse ohutuse ja keskkonnanõuete täitmisest Muuga sadamas ning vastata võimalikele
küsimustele. Tallinna Sadama
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen
Kaasiku sõnul huvitas inimesi
enam sadama arendustegeSadama viktoriini võitjad
vusega seotu ning küsimused
perekond Mõttus.
Muuga sadama ohutuse kohta.
Turvalisuspäeva raames oli kõigil huvilistel võimalus
osa võtta tasuta bussiekskursioonist Muuga sadamasse,
kus giidi juhtimisel sõideti läbi nii sadama ida- kui lääneosa. Ekskursioonijuhina tutvustas viimsilastele Muuga
sadamat Ellen Kaasik.
Viimsi Kooli õue paigutatud Tallinna Sadama laua
juures oli turvalisuspäeva külalistel võimalik vastata ka
viktoriiniküsimustele. Kõigi viktoriinis osalejate vahel
loosis ürituse lõppedes Tallinna Sadama maskott Pollar
välja ainulaadse auhinna – fotosessiooni Muuga sadama
kõrgeima hoone Muuga viljaterminali katusel. Võitjaks
osutus perekond Mõttus Viimsist, kelle sõnul oli pildistamine Muuga sadama tuntud maamärgi katusel meeldejääv
ning põnev kogemus.

Tallinna Sadam

Ubinapäev 2013: selgusid
Eesti meistrid õunagrillimises
ning aasta õunatoit
28. septembril toimus
Viimsi Taluturul suur
ubinapäev.
Juba neljandat aastat osales turul arvukalt talukauba pakkujaid, müües nii õunu kui kõike
muud söödavat. Teadaolevalt
Eesti ainus järelveetav tööstuslik õunamahlapress töötas hommikust hilisõhtuni, tootes klientide õuntest neile kohapeal
maitsvat õunamahla. Kahel päeval pressiti kokku ca 4000 liitrit õunamahla.
Lisaks omamaistele kultuurikollektiividele astusid ubinapäeval murule esinejad nii
Leedust kui Poolast. Kuulsat
Poola õuna küll ei pakutud,
aga muljetavaldav poola noorte instrumentaalne koosseis esitas oma rahvalaule moodsas
võtmes.
Halika õunatalu sügisjooniku vooru ja fantaasiavooru
punktisummade liitmisel pälvis esikoha kahemehevõistkond Grillministeerium.
Nii söe- kui gaasigrillidel
süütasid võistlustule võistkonnad Grand Rose Spa / Tallinn
Viimsi Spa, Viimsi Sotsiaalde-

Õunagrillimise võistlejad ja võitjad.

Rahvatants külakostiks.

mokraadid, Grillministeerium,
Märt ja Sõbrad ja Kõhukorin.
Võistlustöid hindasid Eesti
Grilliliidu kohtunikud Jaanus
Vernik, Anneli Nurmik, Margus Nurmik, Annely Sander,
Siret Kuldkepp, Aarne Rosenstrauch, Jaanus Alliksoo ja
Indrek Naur.
Fantaasiavooru võitjaks tunnistati võistkonna Grillministeerium võistlustöö “Siiber ees”.
Aasta õunatoidu võistlusvooru laekus 32 erinevat pirukat/kooki. Parima õunatoidu
auhinna (Nordic Hotelsi lõõ-

Fantaasiavooru võitja.

gastuskeskuse perepileti) pälvis pr Anne Mik pirukaga “Õunad rahvuskala teki all”. Toiduportaali Nami-nami lemmikuks osutus Indrek Kaing koogiga Tarte tatin ehk tagurpidi
õunakook. Eesti Sõjamuuseumi
lemmikuks osutusid pr Anne
Miku kook ja Viimsi Lasteaia
Karulaugu maja kook. Žürii
andis välja veel ka eripreemia
kõige õunalikumale koogile,
mille võitis Viimsi Lasteaia
Laanelinnu maja.

Rannarahva Muuseum

7

11. oktoober 2013

Lood Püünsi Kooli lasteaia headest haldjatest
algus lk 1

Püünsi Kooli lasteaed
tähistab peatselt 20. sünnipäeva.
Püünsi Kooli lasteaia naeruhaldjas on õpetaja Kristin Jakobson. Kristini eestvedada on
olnud Püünsi lasteaia tervise
edendamine, kuivõrd meie
lasteaed on olnud tervistedendav lasteaed juba aastast 2006.
Kristin pöörab oma tegevustes
erilist tähelepanu õuesõppele
ja liikumisele. Oma töös kasutab ta muusikat, tantsu ning
tema eriline lemmik on pärimuskultuur. Et võimalikult
hästi ära kasutada laste loomulikku liikumisvajadust, asus
Kristin sellest sügisest Tallinna Ülikoolis koreograafiat õppima. Olles loov õpetaja, on ta
luuletanud meie ürituste tarbeks vahvaid luuletusi. Õpetaja Kristin on toonud meie lasteaeda fotograafiahuvi, tema
idee ja juhendamise kohaselt
valmis eelmisel sügisel laste
pildistatud merefotodest näitus “Mere mitu nägu”, eelmisel õppeaastal tegelesid lapsed
ajafotode pildistamisega. Sellel õppeaastal leiame fotolugusid oma kooli ümbrusest. Kristini käe alt ilmusid noorema
rühma laste arengujälgimise
mängud “Kakuke” ja “Kolm
karu”.
Kristini kohta on lapsed
öelnud: Ta teeb ilusaid patse.
Ta aitab hästi tantsida. Ta teeb
ägedaid tunde. Ta on nii lõbus
nagu minu isa vahel. Kristin
naerab kogu aeg, siis on terve
päev hea. Ta on nii tore ja armas.
Õpetaja Marilis Leppmets
on meie õpetajate pesamuna.
Marilis tuli meile õpetajaks ise
veel õppides ja on rõõm näha,
kui asjalikuks ning iseseisvaks
õpetajaks on ta meie lasteaia
toel arenenud. Marilisi võib

Õpetaja Kristini muinasjutuhommik.

Püünsi logopeed Epp lastega
matkal.

Õpetaja Marilis lastega
lauamänge mängimas

Õpetajaabi Rutt kadrisandiks
maskeerununa.

pidada meie lasteaia abivalmidushaldjaks. Märkamatult
suudab ta olla igal pool abiks.
Marilisi kohta on lapsed
öelnud: Ta on nii ilus. Ta mängib meiega kogu aeg. Ta võttis meid täna opasse. Ta aitab
mind alati. Marilis rõõmustab
mind.
Logopeed Epp Pajuri on
meie maja hoolivuse ja lahkuse
haldjas. Lastele meeldib Epuga

individuaalselt suhelda. Lapsed, kes logopeedi ei vaja, on
sellest teinud vahel suure probleemi, nii et vanemad on käinud
küsimas, et mida nad peaksid
selleks tegema, et Epp ka nende
lastega tegeleks. Ja Epu tähelepanu jõuabki ka nende lasteni.
Kuigi Epp viibib meie lasteaias
harva, osaleb ta ometi rõõmuga
meie üritustel ja matkadel, kui
vähegi mahti on.

Lapsed on Epu kohta öelnud: Temaga sa võid täitsa lõbusaid mänge mängida ja siis
on temaga koos huvitav. Ta
aitas mind palju. Epul on nii
pehme hääl.
Meie lasteaias on ka uus
lauluhaldjas Mari-Liis Rahumets, kes ilmus meie jaoks
rõõmsa üllatusena juba eelmisel õppeaastal muusikaringi tegema. Ja loomulikult

Ootame 9. novembril 2013. aastal
oma vilistlasi, endiseid ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid

Püünsi Kooli 20.aastapäevale
pühendatud pidulikule kontsert-aktusele
ja sellele järgnevale koosviibimisele
16.00 kontsert-aktus
19.00 koosviibimine koolimajas
Kokkutuleku osavõtutasu 10.- euro palume maksta ülekandega Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank 221029873233. Selgitusse lisada Püünsi Kool 20,
nimi kooli lõpetamisel ja lõpetamise aasta.
Kohapeal on osalustasu 15.- eurot sularahas.
Lisainfo: Gea Radik, tel 56 881 372, või Püünsi Kooli koduleheküljelt / Facebookist.
Püünsi Kooli koolipere

Õpetaja Heidy on laste jaoks
oma lasteaia sümboliks.

Õpetajaabi Maire lastega
loodust kuulamas.

meeldisid talle meie väike ja
kodune Püünsi lasteaed ning
lauluhimulised lapsed, kes ründasid muusikaringi suure huviga. Paistab, et tekkis sõprus, mis
meelitas Mari-Liisi meile muusikaõpetajaks jääma.
Lapsed on Mari-Liisi kohta
öelnud: Temal on nii ägedad
laulud. Ta on rõõmus ja naljakas. Mari-Liisiga on tore õppida. Tal on toredad üllatused.
Meie majas on veel kaks
haldjat, kelle hoole ja abiga on
Püünsi Kooli lasteaed puhas,
kodune ja turvaline paik.
Kombu rühma hea rahuhaldjas on õpetajaabi Rutt Veski. Rutt on õpetajate jaoks hindamatu abiline, kes oskab alati
olla õigel ajal õiges kohas, toetades asjatundliku ning rahuliku meelega lapsi ja õpetajaid.
Misse rühma energiline ja
särtsakas haldjas on õpetajaabi
Maire Hage. Maire energiat
ja puhtusearmastust jätkub
kõikjale. Maire ja Rutt on alati valmis kehastama vajalikke
rolle, et õppetegevusele kaasa
aidata, olgu see siis Suure Tõllu kaaslane Piret või kadrisant.
Lapsed on Ruti kohta öelnud: Ta on nii armas. Me mängime koos. Temaga on alati nii
lõbus ja ta kallistab. Ta lubab
meil ümber tema maja ise-

gi lasteaiaga käia. Rutt andis
mulle ükskord salaja kommi.
Lapsed on Maire kohta öelnud: Ta õpetab palju. Maire aitab
nii hästi ja ta nii õrnalt värvib.
Temaga saab ka nalja. Ta loeb
alati unejuttu. Mairet on huvitav kuulata, kui me metsas käime, siis mulle meeldib temaga
koos kõige lõpus tulla.
Sellised olid Püünsi Kooli
lasteaia haldjate pärimuslood.
Oma tööga püüavad nad
aidata lapsel võimalikult mänguliselt, loovalt, seiklusrikkalt
ja mitmekesisemalt areneda
ning luua selleks vastav keskkond. Nende soov on, et lapsel oleks võimalus kasvada
loominguliselt mõtlevaks ja
pingetest vabaks inimeseks.
Iga päev püüavad nad tekitada
lapses avastamis- ja õppimisrõõmu kogu eluks.
Püünsi Kooli lasteaia haldjad töötavad põhimõttel, et
laps tunneks igal hommikul,
et ta on lasteaeda oodatud ning
lasteaiast lahkudes oleks tal
alati midagi endaga kaasa viia.
Suur-suur aitäh neile selle
eest! Palju õnne Püünsi Kooli
lasteaiale 20aastaseks saamise
puhul!

Triinu Puidet

Püünsi Kooli lasteaia
õppealajuhataja
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HEAK on oluline tugi kodanikuühendustele
Mis “loom“ see HEAK on?
Milleks on meile vaja
HEAKi? Mida meie teeme?

Tegemist on lühendiga, mida
asjassepuutuvad osapooled väga hästi teavad. Teiste jaoks on
see nagu Kuldvillaku 32 000
euro küsimus. Meie keskuse
(HEAK) tegemistest on ikka ja
jälle kirjutatud. Paljud teavad
meie keskust eeskätt seoses
ettevõtluse ja EASi toetustega
või koostöö arendajana kohalike omavalitsustega. Mittetulundusühingute nõustamine
ja arendamine on toimunud
samaaegselt, kuid veidi tagaplaanil. Meie keskus kuulub
üle-eestilisse arenduskeskuste
võrgustikku, oleme toeks ligi
1/3 ühingutele kogu Eestis.
Meie keskuse vajadusest
räägin läbi isikliku loo. Kolmanda sektori ehk mittetulundusühingute ehk kodanikuühendustega puutusin esmakordselt
ja teadlikult kokku hoopis Norras. Sellest sain nii suure tõuke,
et kodumaale naastes otsustasime koos kolme kaasmõtlejaga
asutada Eesti Noorte Reumaliidu. Oli aasta 2003 ja avastasin
enda jaoks täiesti uue maailma.
Järgnes pidev õppimise ja enesetäiendamise aeg. Meil olid sisulised teadmised valdkonnast,
kuid puudusid ühingu juhtimise
teadmised ja kogemused. Nüüd

Vabakonna ühisnädal novembris innustab koostööd tegema. Foto Matton

tagantjärele vaadates tundub
kõik nii lihtne, kuid sel hetkel
tundus see kõik väga keeruline
ja mitmed korrad tekkis mõte
kõik sinnapaika jätta. Põhikirja
koostamine, juhatuse valimine,
liikmete vastuvõtmine, otsuste
tegemine, protokolli koostamine – need on vaid mõned näited,
mis meelde tulevad. Veetsime
internetis pikki tunde ja otsisime näidiseid. Kes meist ei oleks
seda teinud? Eriti keeruliseks
muutus olukord siis, kui Mittetulundusühingute seadust muu-

deti ja pidime ühingu põhikirja
seadusega vastavusse viima.
Kuidas seda teha? Mis etapid
on vaja läbida? Kes peab kinnitama? Kuidas me hääled kokku
saame? Sel ajal ei teadnud me
midagi HEAKist ega tasuta
nõustamise võimalustest. See
oleks meie elu ikka tunduvalt
lihtsamaks teinud. Puudus ka
arenduskeskuste koduleht MAKIS, kuid olid Aktiva ja EMSL.
Nüüd ise nõu andes olen
hoopis teises rollis. Meie juurde tulevad säravate silmadega

kliendid, kes vajavad nõu olemasolevas infotulvas hakkama
saamiseks ja õige leidmiseks.
Targemad on öelnud, et anna
näljasele õng, mitte kala. Ülekantuna meie töösse pakume
lisaks nõustamisele erinevaid
koolitusi ja infopäevi eesmärgiga toetada ise hakkama saama
ja uusi teadmisi omandama.
Sügis on hooga lahti läinud
ja meil on pakkuda mitmeid
huvitavaid koolitusi. Oleme ka
sel hooajal mõelnud nii alustajatele kui ka juba tegutsevatele

ühendustele. Juhtidele suunatud baaskoolitus võiks olla
lausa kohustuslik kõikidele
uutele juhtidele. Kolme päeva jooksul antakse ülevaade
MTÜ olemusest, juhtimisest,
asjaajamisest ja rahaasjadest.
Nendele, kellel on juba põhiteadmised ja kogemus MTÜde
juhtimise valdkonnas, pakume sel hooajal uut inimeste
juhtimise koolitust. Osalejad
saavad vastuse küsimustele:
kuidas leida uusi liikmeid, lahendada konflikte, korraldada
juhatuse tööd, hoida head sisekommunikatsiooni ja läbi viia
üldkoosolekuid.
Elujõulise ja toimiva ühenduse aluseks on korras rahaasjad. Paljudel juhtudel püütakse
ise oma jõududega hakkama
saada, kuid avastatakse, et ise
ikka päris hästi hakkama ei saa.
Pidasime nõu kolleegidega ja
otsustasime korraldada raamatupidamise algkursuse Siiri
Einaste juhendamisel. Teemad
on põnevad – raamatupidamise
korraldamine ja MTÜ eripärad,
eelarve koostamine, maksud ja
erisoodustused, tulude kajastamine, töötasude arvestamine,
maksuvabastused jne.
Selle sügise suursündmus
on aga novembri viimasel nädalal üle kogu Eesti toimuv
Vabakonna ühisnädal „Põnevad ühistegevused üle Eesti ja

sinu kodukohas“! Ühisnädala
korraldamisega soovime pöörata tähelepanu kodanikuühiskonnale ning innustada inimesi ühistegevusele ja koostööle
oma elukeskkonnas muutuste
loomiseks. Nädal saab teoks
maakondlike arenduskeskuste
võrgustiku koostöös ning Kodanikuühiskonna Sihtkpitali ja
Harju Maavalistuse toel. Nädalal toimub palju huvitavat ning
ootame lisainfot Harjumaal ja
Tallinnas toimuvate tegevuste
kohta. Kui Sinu ühingul, seltsil
või sõprade seltskonnal on midagi huvitavat plaanis ja soovid seda teistega jagada, siis
anna endast teada. Lisainfo on
leitav meie kodulehelt www.
heak.ee. Iga väiksemgi algatus
on oluline!
Mis küsimustega võib
meie poole pöörduda? Koos
kolleegidega maakondlikest
arenduskeskustest oleme kokku kogunud korduma kippuvate küsimusete rubriigi,
millega saate tutvuda kodanikuühendustele suunatud uuel
kodulehel http://mty.arenduskeskused.ee/.Täiendame neid
praktikaid pidevalt ning samas
ootame teid aktiivselt meiega
ühendust võtma.

Ingrid Põldemaa

Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
MTÜde konsultant
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Randvere Päevakeskuses
algas hooaeg

Seenioride matkaklubi alustas
viiendat hooaega

Randvere Päevakeskuse
sügishooaeg avati 24.
septembril.

Avakõne pidas Aime Salmistu:
“Pikk puhkus seljataga ja seeniorid on rõõmsate nägudega
kokku tulnud, et taas aktiivselt
ringides tegutsema hakata.”
Esimene, keda õnnitleti
juubeli puhul, oli VPÜ juhatuse esinaine Viiu Nurmela, kes
soovis, et seenioride elu muutuks veelgi paremaks.
Ikka ja jälle toob ta volikogusse ja seeniorkotta uusi
ideid seenioride elu-olu parandamiseks. Oleks selliseid
inimesi ainult rohkem! Hea, et
vald toetab igati tema ideede
elluviimist.
Järgnesid õnnesoovid teistele sünnipäevalastele-juubilaridele, keda suve jooksul oli
päris palju kogunenud. Sõnajärje võttis üle Randvere külavanem, Viimsi vallavolikogu
esimees Priit Robas, kes tänas
endist külavanemat Madis Kaasikut tehtud suure töö eest.
Tema poolt seatud vundamendilt on kergem edasi minna.
Lilled Aime Salmistule olid
tunnustuseks hea töö eest.
Meid tervitas ka valla sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Reet Aljas, kes soovis,
et jätkaksime samas vaimus
ringide tööd ja tunneksime sellest rõõmu. Tema toetab meid
alati. Tänu tehtu üle avaldas ka
Viimsi Päevakeskuste juhatuse
esimees Henno Mõtus, öeldes,
et tehtuga võib rahule jääda ja
nii tuleb ikka reipalt jätkata.
Üritus jätkus kontserdiga:
külla oli kutsutud ansambel
Vanaisad, juhendaja Vaike
Sarn, kes saatis ansamblit kla-

22. novembril 2009. aastal kogunes grupp matka- ja kepikõnni huvilisi Viimsi seeniore Rohuneeme, et veeta mõni tund imelises sügismetsas, nautides loodust.

Ansambel Vanaisad, juhendaja Vaike Sarn, solistid Laine Aus ja Aare Pehka. Foto Jüri Tõnts.

Randvere Päevakeskus
Kibuvitsa tee 1. Avatud
E 15–19, T–R 9–14.
Tel: 606 4036, 518 8125.
e-post: randvere.pk@
mail.ee. Tegevjuht Aime
Salmistu.

veril. Vaike tegemisi annab
üles lugeda: ta on naisansambli
Miraaž juhendaja, üle 30 aasta
on ta juhendanud Viimsi segakoori. Vaike Sarn töötab Tallinna Kesklinna Sotsiaalmaja
juhataja asetäitjana. Ansamblit
saatis flöödil Aare Pehka, kes
on olnud ooperi- ja balletiteatri Estonia orkestris flöödisolist
40 aastat. Menuka Kärna Ärni
aegadel oli ta orkestrandiks
Uduvere orkestris. Koos ansambliga Vanaisad esinesid
solistid Laine Aus ja Eesti seenioride laureaat laulmises Rudolf Ernesaks. Viimane esitas
Raimond Valgre 100. sünniaasta meenutuseks unustamatu
laulu “Muinaslugu muusikas”.
Laine Aus laulis koos ansambliga kolm laulu: “Ma joobun
õnnest”, “Kolm kella” ja “Pal-

ve”. Vanaisade rütmikad laulud “Kingsepa Antti” ja “Vanaisa polka” panid rahva kaasa
laulma ja plaksutama.
Pärast kontserti läksid kõik
heas meeleolus kohvi jooma ja
kringlit sööma.
Randvere Päevakeskus töötab tööpäevadel neli tundi. Infot üritustest ja ringide tööst
teisel poolaastal jagas tegevjuht Aime Salmistu.

Ringid

Lauluansambel Kibuvitsalill,
juhendaja Rein Sagar. Sel hooajal on kavas lauljaid juurde
võtta ja hea oleks, kui saaks
ansamblisse ka meeslauljaid.
Seeniortantsuring Kobarake, juhendaja Ivi Talimäe. Repertuaaris on palju ilusaid tantse. Nii lauluansambel kui tantsijad esinesid sel suvel Eestis
ja Lätis Sabile festivalil. Tantsijad ja sõnameistrid esinesid
juunis Lubja Külaseltsi korraldatud vabaõhulaval.
Tervisevõimlemine, juhendaja Elina-Lehta Kaasik, kes
on väga staažikas ja suurte kogemustega juhendaja. Öeldak-

se: terves kehas terve vaim!
Näitering, juhendaja Helle
Tomingas. Repertuaaris humoristlikud sketšid ja lühinäidendid ning kui näitlejaid napib,
teeb üks näitleja kahte osa!
Humoristlike lugude hulgas
on ka tõsiseid ja lüürilisi etteasteid nagu oli emadepäeva
kontserdil nii Randveres kui
Haabneemes. Koos teiste ringidega on käidud esinemas
paljudes Eestimaa paikades.
Uus on fotoring, juhendaja
Igor Ruus. Juba 10. oktoobril
minnakse tutvuma fotomuuseumiga.

Klubid

Bridžiklubi Madis Kaasiku
eestvedamisel käib koos vastavalt klubiliikmete soovile.
Kepikõnd, juhib aktiivne
kepikõndija Malle Annus. Esmaspäeviti tullakse päevakeskusse ja alustatakse kõigepealt
tervisevõimlemisega.
Randvere seenioride soov
on kokkuleppel kooli juhtkonnaga avada uues koolimajas arvuti- ja võõrkeelering.

Helle Tomingas

Randvere Päevakeskuse seeniorid Raplas
22. septembril asusid
Randvere Päevakeskuse
taidlusringid eesotsas
keskuse tegevjuhi Aime
Salmistuga teele Raplasse, kus neid ootas seenioride klubi Vikerkaar.
Raplasse sõitsid lauluansambel Kibuvitsalill (juhendaja
Rein Sagar), tantsuring Kobarake (Ivi Talimäe) ja sõnakunstiring (Helle Tomingas).
Saabunud külalised kutsuti
kohe kohvilauda ning kontserdi avas Vikerkaare perenaine Ene Liivik, kes tervitas
randverelasi taaskohtumise ja
saabuva sügise puhul. Ta tutvustas raplalastele külalisi
Randverest, tervitas kõiki kohalolijaid, s.h Rapla tantsurühma Kuukiir. Järgmiseks tervitati sünnipäevalapsi, alustades
Ene Liivikust, kel täitus 80
eluaastat. Tema tubli töö võeti
kokku mõttega, et Ene nimi on
tuletatud sõnast energia, ja nii

Randvere sõnakunstnikud Helle
Tomingas ja Elfi Ojase šõuklipis.
Foto Aime Salmistu

ka on – ta ongi energia kehastus.
Aime Salmistu juhatas
sisse Randvere Päevakeskuse
kontserdi, mainides ka Vikerkaare külaskäiku Randveresse.
Ta kinkis Rapla klubile Viimsi valla teatmiku-meelespea.
Selles tänavu valminud Viimsi Pensionäride Ühenduse 20.
aasta sünnipäevateatmikus on
kirjas kõik Viimsi seenioride
taidlusringid koos juhendajatega, samuti kõik, mis tehtud
ja teoksil. Eriti rõõmustas tantsuringi Kuukiir raamitud pilt,
mille Aime Salmistu oli üles

võtnud Intsikurmus seeniortantsijate festivalil.
Kontserti alustas Kibuvitsalill “Viimsi valsiga”, järgnesid “Laul kodust” ja “Kibuvitsalill”. Siis tuli järg sõnakunstnike kätte. Helle Tomingas,
Elfriide Ojase ja Elina-Lehta Kaasik tõid humoristlike
sketšidega saali elevust ja
naerupahvakuid. Sketšid oli
koostanud juhendaja Helle
Tomingas igalt elualalt. Neid
esitati vaheldumisi laulude ja
tantsudega. Sketšid matkisid
elulisi olukordi, mis lõppesid
humoristlike
lahendustega,
kus vaataja võis ära tunda iseenda, sõbra või tuttava. Ikka
aitavad laul, tants ja naer kaasa
positiivsele mõtlemisele!
Tantsuring Kobarake ilusates punastes pluusides ja
hallides seelikutes alustas etteastet tuntud „Saaremaa valsi“
saatel, tantsu nimigi oli sama.
Mustvalgetes kostüümides Kuukiir esitas temperamentseid

tantse, mis võeti vastu sooja
aplausiga.
Tore oli kohvi juua ja muljeid jagada. Meie muusikaõpetajale Rein Sagarile ei antud
puhkust, vaid paluti akordionit
mängida. Jalakeerutajaid jätkus tantsupõrandale küllaga.
Läks nii hoogsaks tantsimiseks, et üks viimsilane pidi
peaaegu bussist maha jääma.
Bussi ta siiski jõudis koos veel
ühe hilinejaga. Aime Salmistu
tänas tagasiteele asudes kõiki
edukalt esinejaid.
Suvevaheaeg oli pikk ja
seeniorid tahaks jälle alustada
tantsu, võimlemise, laulu ja
sõnakunstiga. Tantsijad ja sõnakunstnikud esinesid ka suvel
ning käisid isegi Lätis. Tähtis
on, et tahetakse teha, tehakse
rõõmuga ja rõõmustatakse tehtu üle. See muudab argipäevad
rõõmsaks ja sisukaks. Jõudu ja
tervist teile, seeniorid!

Helle Tomingas

Matka lõppedes otsustati saada taas kokku kuu aja pärast,
kuid siis juba mõnes teises kohas. Nii ka läks ja alates oktoobrist kuni maini on igal aastal üks kord kuus Viimsi erinevais paigus matkatud. Nii vihmas kui ka lumes matkates
kosutatakse tervist ja õpitakse tundma oma koduvalla kauneid külasid ja ajalugu.
Selle aasta 29. septembri hommikul koguneti taas
viienda hooaja esimesele matkale. Seekord kõnniti Lubja
külas, tutvuti Mäepealse asumiga ja korjati metsas seeni.
Matk lõppes traditsiooniliselt vorstide küpsetamisega ja
metsaandidest tee joomisega.
Jõudu ja tervist kõigile uuel hooajal!

Enn Teimann

Seenioride reibas matkaklubi.

Teenus eakatele
Viimsi vallas on plaan avada päevahoiuteenus
dementsuse sündroomiga eakatele. Käesolevaga
selgitame nõudlust teenusele.
Teenuse eesmärk on tagada
abi vajava eaka hooldamine
ja järelevalve ajal, mil pereliikmed on tööl või hooldaja
seotud igapäevaelu korraldamisega väljaspool kodu.
Teenus on mõeldud eelkõige
nendele eakatele, kes võivad
Teenuse saamiseks on
oma tegevusega seada ohtu
vajalik arstitõend.
iseenda ja teiste inimeste elu,
tervise ja vara. Teenust pakutaks kell 7–19. Teenust oleks
võimalik kasutada pikemaajaliselt või ka üksikutel päevadel, sõltuvalt kliendi ja tema perekonna vajadustest. Päev
sisustatakse kliendi vaimsest ja füüsilisest seisundist lähtuvalt. Kliendile võimaldatakse järelevalvet, toetatud tegevusi, toitlustamist, suhtlemist ja vajadusel ka uinakut.
Teenusele suunamiseks on vajalik arstitõend või konsultatsiooniotsus, millel arst (perearst, neuroloog või psühhiaater) tõendab või viitab dementsuse sündroomile ja kinnitab, et klient ei põe nakkushaigusi. Teenust ei saa osutada psühhootilistele isikutele. Teenus oleks tasuline. Hetkel puudub ülevaade, kui palju on sellise teenuse vajajaid.
Teenusest huvitatutel palume endast teada anda Viimsi Pensionäride Ühendusele tel 682 5639 E, T, K 10–14 ja N 10–12.

Viimsi Pensionäride Ühendus

Tule matkama!

Jalgsi- ja kepikõndijad lõpetavad sel sügisel oma neljandat
hooaega. Matkasari “Tutvume koduvallaga“ on rikastanud
meid paljuski, eelkõige andnud meile tervist ja ka teadmisi
meie valla minevikust ja olevikust. Oleme ekselnud paksus
metsas ja teinud lõket mere ääres, kõndinud nii Soosepa rabas kui Pärnamäe kivikalmetel.
Head sõbrad, 27. oktoobril väljub V2 haigla juurest kell 10.33
ja koguneme Tädu bussipeatuses kella 11 paiku. Matk toimub
Randveres Märt Vooglaiu juhtimisel tema kodusel terviserajal.
Lõpuks grillime vorstikesi ja joome piparmündi ja melissi teed.
Korraldaja Viimsi Pensionäride Ühendus. Info tel 601 2354.
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.09.2013
ISTUNGI ÕIGUSAKTID
17.09.2013 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 54 Viimsi valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
nr 55 Nõusoleku andmine Randvere Põhikooli üürilepingu sõlmimiseks
nr 56 Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012 otsuse
nr 25 „Randvere Põhikooli asutamine“ kehtetuks tunnistamine
nr 57 Perearst Helen Lasn’i nimistu toetamine 2013. aastal
nr 58 Laenu võtmine
nr 59 Laenu võtmine
nr 60 Preemia maksmine
nr 61 Viimsi Vallavalitsuse 20.04.2007.a korralduse nr 232 ja sellega kehtestatud Vardi
tee 6a, Vardi tee 8 ja Vardi tee 10 maaüksuste
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
nr 62 Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee
III vaheline ala (osaline)
17. september 2013 nr 54
Viimsi valla jaoskonnakomisjonide liikmete
nimetamine
Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” § 21 lõigetele 1-3 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse 11. augusti 2009. a
määrust nr 40 “Viimsi valla valimisjaoskondade
moodustamine” ja vallasekretäri ettepanekut,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Nimetada Viimsi alevikus asuva jaoskonnakomisjon nr 1 liikmed järgmises koosseisus:
Katrin Markii – esimees
Estella-Marie Kõiv – liige
Anne Siitan – liige
Eldi Pärdi – liige
Liina Koppel – liige
Ingrid Mätlik – liige (Valimisliit Parteivaba
Viimsi ettepanekul)
Rainer Nurme – liige (Eesti Keskerakond
ettepanekul)
Jaak Sau – liige (Eesti Reformierakond ettepanekul)
Ene Malmet – liige (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond ettepanekul)
Asendusliikmed: Kadi Bruus, Irja Roots.
2. Nimetada Haabneeme alevikus asuva
jaoskonnakomisjon nr 2 liikmed koosseisus:
Anneli Putkemaa – esimees
Marje Plaan – liige
Tanel Ammussaar – liige
Kersti Ojassalu – liige
Ande Kahl – liige
Meelis Kroon – liige (Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit ettepanekul)
Doris Murss – liige (Eesti Keskerakond ettepanekul)
Anne Vahemäe – liige (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond ettepanekul)
Maret Pärn – liige (Valimisliit Parteivaba
Viimsi ettepanekul)
Asendusliikmed: Mihkel Kruusmägi, Ivi
Kivi.
3. Nimetada Randvere külas asuva jaoskonnakomisjon nr 3 liikmed koosseisus:
Igor Ligema – esimees
Velly Sild – liige
Maiu Kuul – liige
Marianne Leppmets – liige
Tiina Põder – liige
Kirsti Kasepõld – liige (Valimisliit Parteivaba Viimsi ettepanekul)

AMETLIKUD TEADAANDED
Luule Madise – liige (Eesti Keskerakond ettepanekul)
Kelli Meringo – liige (Eesti Reformierakond
ettepanekul)
Jane Kütson – liige (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond ettepanekul)
Asendusliikmed: Reet Aljas, Lilia Tolmusk.
4. Nimetada Prangli saarel asuva jaoskonnakomisjon nr 4 liikmed järgmises koosseisus:
Tiina Piirisaar – esimees
Maime Linholm – liige
Astra Piirisaar – liige
Helgi Klasberg – liige (Eesti Keskerakond
ettepanekul)
Asendusliikmed: Helju Pärnamaa, Maile
Kahro.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt. 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas
Vallavolikogu esimees
17. september 2013 nr 61
Viimsi Vallavalitsuse 20.04.2007. a korralduse nr 232 ja sellega kehtestatud Vardi tee 6a,
Vardi tee 8 ja Vardi tee 10 maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Viimsi Vallavalitsuse 20.04.2007. a korraldusega nr 232 kehtestati Vardi tee 6a, Vardi tee
8 ja Vardi tee 10 maaüksuste detailplaneering
(edaspidi ka “Vardi tee kruntide detailplaneering”), millega liideti Viimsi Vallavolikogu
14.11.2000. a otsusega nr 217 kehtestatud
Salumetsa I ja II maaüksuste detailplaneeringu alusel moodustatud elamukrundid üheks ja
määrati krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks. 31.07.2013. a esitas kinnistute omaniku volitatud esindaja vallavalitsusele taotluse
(registreeritud vallavalitsuse dokumendiregistris numbriga 10-10/3626) “Vardi tee kruntide
detailplaneeringu” kehtetuks tunnistamiseks,
sest detailplaneeringu kohane maakorraldus
kruntide liitmiseks ja ka ehitusõigus on seni
ellu viimata ning selleks puuduvat ka edaspidine huvi, kuivõrd üks kinnistutest on tänaseks
juba võõrandatud. Kohalik omavalitsus nõustub avaldaja taotlusega ning on seisukohal, et
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega ei
kaasne kellegi suhtes õiguslikku riivet ega negatiivseid muutusi keskkonnas.
Eeltoodu alusel ja lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, § 6
lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 33, “Haldusmenetluse seaduse” § 64–70, “Planeerimisseaduse”
§ 27 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” §
2 punktist 8, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 20.04.2007.a korraldus nr 232 ja sellega kehtestatud Vardi tee 6a, Vardi tee 8 ja Vardi tee 10
maaüksuste detailplaneering.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Priit Robas
Vallavolikogu esimees
17. september 2013 nr 62
Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti

küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vaheline ala (osaline)
Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering hõlmab osalist maa-ala Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010.a otsusega nr 4 algatatud
Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee
III vahelise ala detailplaneeringust, s.t eelnimetatud planeeringualast kuuluvad kehtestamisele
järgmised planeeringuala kinnistud: Väike-Sadula (endise nimega Sadula II), Loosivälja (endise nimega Vaba-28), Lõuna-Rannaniidu (endise nimega Rannaniidu I), Uus-Sadula (endise
nimega Sadula III), Paraspõllu, Lille ja Aleksandri.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 21,4 ha
ja see asub Metsakasti külas, riigimaantee kõrvalmaantee nr 11254 Muuga tee 0,0–0,41 km
ja Miiduranna ning Muuga külasid ühendava
raudtee vahelisel alal. Territoorium on valdavalt
hoonestuseta, reljeefilt suhteliselt tasane looduslik rohumaa, hoonestatud on üksnes olemasolevad elamukrundid Lille ja Aleksandri ning osaliselt ka Paraspõllu. Kontaktvööndi hoonestuses
domineerivad endistest suvilatest aastaringseks
kasutamiseks ümberehitatud elamud, planeeringuala põhja- ja loodenaabruses asuvad aga
kaasaegsed, peamiselt eelmisel kümnendil rajatud elamukvartalid. Kontaktvöönd on täielikult
monofunktsionaalne, teenindussfäär piirkonnas
puudub, s.h laste mänguväljakud ja spordiplatsid.
Planeeringuala katastriüksuste sihtotstarveteks on valdavalt maatulundusmaa, v.a eelmainitud elamukruntidel, “Äigrumäe küla, Laiaküla
küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu”
(Metsakasti üldplaneering) kohane maakasutuse
juhtotstarve on aga kõigil väikeelamumaa. Kuivõrd detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on elamukruntide ja seda toetavate funktsioonide planeerimine, vastab detailplaneeringuga
kavandatu liigilt üldisemale planeeringule, arvestades sealjuures ka üldplaneeringu teemaplaneeringutest “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.”
(Elamuehituse teemaplaneering), “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik.” (Rohevõrgustiku teemaplaneering) ja “Lapsesõbralik Viimsi”
tulenevaid nõudeid. Detailplaneeringu ülesandeks on kruntide piiride, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, haljastatud maa-alade ja
tehnovõrkude asukoha määramine ning teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendamine, vastavalt “Planeerimisseaduse” (PlanS) § 9 lõigetes
1–6, 8 ja 9 sätestatule.
Detailplaneering elurajooni planeerimiseks
algatati “Viimsi valla ehitusmääruse” (Ehitusmäärus) § 2 punkti 2 ja § 9 lõike 7 alusel Viimsi
Vallavolikogu 19.01.2010.a otsusega nr 4, sest
Metsakasti üldplaneering, mis määras planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa,
polnud veel kehtestatud, ja detailplaneeringu
algatamise hetkel kehtinud “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve oli planeeringualal maatulundusmaa.
Detailplaneeringu algatamisest teavitati puudutatud isikuid kirjalikult ning avalikkust ajalehtede “Viimsi Teataja” (5.02.2010.a) ja „Harju
Elu“ (5.02.2010.a) vahendusel. Detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustati
10.02.2011.a toimunud avalikul arutelul, millest teavitati puudutatud isikuid kirjalikult ning
avaldati informatsioon vastavas ajalehes, milleks Ehitusmääruse § 4 lõike 3 punkti 4 kohaselt
on “Viimsi Teataja” (28.01.2011.a) ja “Harju
Elu” (28.01.2011.a). Detailplaneering ja informatsioon menetluse eri etappide kohta oli kogu
menetluse vältel kättesaadav ka valla kodulehel:
http://www.viimsivald.ee/planeerimine-2/. Detailplaneeringu lahendus töötati välja koostöös

planeeringuala kinnisasjade omanikega, olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega ning kooskõlastati Terviseameti Põhja
Talitusega, Maa-ametiga, Maanteeameti Põhja
regiooniga, Tehnilise Järelevalve Ametiga ja
Põhja-Eesti Päästekeskusega. Detailplaneering
võeti vastu Ehitusmääruse § 3 lõike 1 punkti 6
alusel Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2012.a korraldusega nr 485, misjärel korraldati avalik väljapanek. Sellest informeeriti avalikkust ajalehtede “Viimsi Teataja” (17.08.2012.a) ja “Harju
Elu” (10.08.2012.a) vahendusel, puudutatud
isikuid teavitati tähtkirjaga. Detailplaneering oli
Viimsi vallamajas avalikustamisel 21.08.2012.
a–4.09.2012. a.
Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta kolm ettepanekut (AS Viimsi Vesi,
Aleksander Stepanov ja Taavi Ränk), millega
planeeringu koostamisel arvestati ja kaks vastuväidet (OÜ Favorte ja Liina Nõmmik). Kolmas vastuväide Anu Ahas-Saaron’ilt laekus
23.10.2112.a, s.t pärast avaliku väljapaneku
lõppemist.
Liina Nõmmik, kes oma vastuväites selgelt
väljendas, et ta ei ole nõus esitatud detailplaneeringuga, loobus pärast avalikku arutelu oma
vastuväitest, seega tema puhul ei jäänud lahendamata planeeringuvaidlust.
OÜ Favorte keskendus oma vastuväites põhiliselt sellele, et tema soovidele vastavalt pole
kinnistule Põhja-Liiva planeeritud kuut elamukrunti ja et temale kuuluvad kinnistud on vastuvõetud detailplaneeringust koguni välja jäetud.
Samas aga ei esitanud ühtegi vastuväidet planeeringulaheduse kohta ega viidanud ka planeeringu vastuolule seadusega, mistõttu tuleb
lugeda, et antud juhtumil pole tegu vastuväitega
PlanS § 20 lõike 1 tähenduses, vaid kohaliku
omavalitsuse ja planeeritava ala kinnisasja omaniku vaheliste erimeelsustega planeeringulahenduse otstarbekuse suhtes, milles konsensusele
jõudmisel on võimalik menetlust jätkata.
Anu Ahas-Saaron, kes ühtlasi esindas Vesiniidu teega piirnevate kinnistute elanikke,
esitas vastuväite (registreeritud valla dokumendiregistris 23.10.2012.a), milles avaldas, et ei
nõustu ärimaa sihtotstarbelise krundi (nr 32)
planeerimisega ja soovis selle määramist elamukrundiks, kuid tegi seda enam kui poolteist
kuud pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Sellele vaatamata kaasati isik menetlusse ja prooviti leida osapooli rahuldavaid kompromisse
ning selgitati, et antud maa-ala planeeringuline
kontseptsioon lähtub ruumi terviklikkuse ideest,
kus on proportsionaalselt lahendatud erinevad
maakasutuse otstarbed, ja et eesmärgiks on kujundada arhitektuurselt harmooniline ja väärtuslik elukeskkond, kus muu hulgas arvestatakse
ka tugiteenuste pakkumise võimalustega, s.h
äri- ja sotsiaalteenustega. Ärihoone asukoha
valikul osutus parimaks võimalikuks ärimaana
vaidlustatud riigile kuuluv kinnistu, kuivõrd see
asub elektri kõrgepinge õhuliini ja elurajooni
sissesõidutee ning Metsakasti küla Randvere
teega ühendava perspektiivse tee ristumiskohas.
Sellistes tingimustes paikneva krundi kasutus
on sobiv pigem ärimaana kui elamukrundina,
eriti arvestades, et krunt paikneb Muuga tee ääres, millisena on see ka piirkonna teiste asustusala elanikele hõlpsasti ligipääsetav, ilma et neil
tekiks vajadust elurajooni sisse sõita ja sellega
asumi elanikke häirida. Ärikrundi kasutamisega
kardetavalt kaasnev liiklusvoog aga ei saa mõjutada Vesiniidu tee äärseid elanikke ega ohustada
nende turvalisust, kuivõrd planeeritava ala teed
pole Vesiniidu teega ühendatud ning juurdepääs
ärikrundile on kavandatud otse Muuga teelt mahasõiduga Loosivälja teele, mis on samal ajal
üheks peamiseks sissesõiduteeks kogu planee-
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ritavale elurajoonile. Vesiniidu tee ühendamine
elektri kõrgepinge õhuliini koridori kavandatud
perspektiivse teega on aga üldplaneeringust
tulenev pikaajaline visioon, mille realiseerimine pole lähiaastatel tõenäoline. Samas nõustus
kohalik omavalitsus vähendama ärimaakrundile
(pos nr 32) lubatud ehitise kasutamise otstarvete
loetelu ning lisati detailplaneeringusse täpsustatud loetelu ehitise kasutamise otstarvete kohta,
mis on detailplaneeringuga lubatud krundile
rajada. Lisaks muudeti vastuväidet arvestades
ärikrundi parkimisala, mis likvideeriti Vesiniidu
tee äärsete elamukruntidega piirnevalt alalt ja
kavandati selle asemele 15 meetri laiune hoonetevaba haljastatud maa-ala – ette nähti vähemalt
kaherealise igihalja puistu rajamine, kusjuures
istutamise hetkel on puude nõutavaks rinnasdiameeteriks vähemalt 8 cm. Samuti on lubatud
ärimaakrundi põhjapiirile rajada kuni 2 meetri
kõrgune läbipaistmatu puitpiire, mille abil minimeeritakse võimalikke emissioone (müra,
visuaalne häiring jmt) Vesiniidu tee elamutele.
Vastuväite esitaja jäi siiski oma seisukohtade
juurde, või alternatiivina nõustus ärimaa planeerimisega üksnes väga piiravatel tingimustel,
millega kohalik omavalitsus ei saa nõustuda.
Ehkki vallavalitsus kaasas vastuväite esitaja
menetlusse ja püüdis selle käigus leida osapooli
rahuldavaid lahendusi ning korrigeeris vastuväitest lähtudes ka detailplaneeringu lahendust, on
kohalik omavalitsus kõnealuse vastuväite suhtes
seisukohal, et tegu pole vastuväitega PlanS § 20
lõike 1 tähenduses, kuivõrd seda ei esitatud planeeringu avaliku väljapaneku ajal, kuigi kõiki
naaberkinnisasjade omanikke teavitati detailplaneeringu avalikust väljapanekust tähtkirjadega.
Eeltoodud asjaoludel ja vallavalitsuse palvel
viis Harju maavanem läbi PlanS § 23 kohase
järelevalvemenetluse, et anda õiguslik hinnang
detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud
vastuväidetele. Harju maavanem asus OÜ Favorte vastuväite suhtes seisukohale, et Põhja-Liiva ja
Mäealuse kinnistuid ei ole planeeringualast välja
arvatud, vaid üksnes praegu kehtestamisele minevast osast ja et kohalik omavalitsus soovib detailplaneeringu praegu kehtestada osas, kus erimeelsused valla ja planeeringu koostamisest huvitatud
isikute vahel puuduvad. Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt viiakse haldusmenetlus
läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Olukorras, kus
planeeringu konkreetse osa planeerimist puudutavad vaidlused takistavad terve planeeringu menetlemist on kohalikul omavalitsusel lubatud läbi
viia planeeringumenetlus vaidlusaluse planeeringu osata ja kehtestada detailplaneering ülejäänud
osas. Kohalik omavalitsus peab arvestama kõikide planeeringu koostamisest huvitatud isikute
huvidega ning vältima liigseid kulutusi ja ebameeldivusi nendele. Planeeringu materjalidest
nähtuvalt puudub OÜ Favorte ja kohaliku omavalitsuse vahel vaidlus praegu kehtestamisele mineva detailplaneeringu osa ehitusõiguse suhtes,
samuti ei ole OÜ Favorte vaidlustanud seadusega
ettenähtud korras ja ajal Viimsi Vallavalitsuse
26.06.2012 korraldust nr 485. Eeltoodust tulenevalt leidis maavanem, et Põhja-Liiva ja Mäealuse
kinnistute välja arvamine praegu kehtestatavast
detailplaneeringu osast ei riku neid vastuväiteid
esitanud isiku õigusi, mis kuuluksid järelevalve
teostaja poolt tagamisele ja detailplaneeringut
saab Põhja-Liiva ja Mäealuse kinnistute osas vastu võtta ja nende osas planeeringumenetlust jätkata pärast kohaliku omavalitsuse ja OÜ Favorte
vaheliste erimeelsuste lahendamist.
Anu Ahas-Saaroni vastuväite suhtes teatas
maavanem, et väljaspool planeeringu avalikku väljapaneku aega esitatud vastuväidete kohta maava-

nem PlanS § 23 kohast vastuväidete menetlust läbi
viima ei pea. Antud juhul pidas aga maavanem otstarbekaks Anu Ahas-Saaroni väljaspool avalikku
väljapanekut esitatud vastuväidete kohta märkida
seda, et kehtiva üldplaneeringu (s.t Metsakasti üldplaneeringu) seletuskirja punkti 4.1 kohaselt võib
maakasutuse juhtfunktsioon koosneda ka teistest
piirkonda sobivatest maakasutuse juhtfunktsioonidest kuni 45% ulatuses maa-ala pindalast, kuhu
alla kuuluvad ka elamupiirkonna teenindamiseks
vajalikke äriteenuseid pakkuvad ärihooned. Juhul,
kui planeeringulahendus ei ole vastuolus kehtivate
õigusaktidega, on erinevate isikute huvide arvesse
võtmisel ning planeeringuga konkreetsete maakasutus- ja ehitustingimuste määramisel otsustajaks
kohalik omavalitsus, kuivõrd maavanem ei saa
otsustada planeeringulahenduse otstarbekuse üle.
Antud juhul on Viimsi Vallavalitsus põhjendanud
vaidlusaluse ärimaa sihtotstarbega krundi planeerimise eesmärki elamumaa juhtotstarbega alale.
Muuhulgas selgitas maavanem järelevalve
teostamise käigus, et detailplaneeringu lahendus on planeeritava territooriumi sellel osal, mis
paikneb Rohevõrgustiku Teemaplaneeringu kohasel puhveralal, vastuolus Metsakasti üldplaneeringuga, mistõttu tuleb seda osa planeeringust uuesti menetleda. Seepärast on käesoleva
otsusega kehtestatavast detailplaneeringust välja jäetud need kinnistud, mille suhtes tuleb Metsakasti üldplaneeringu tingimusi silmas pidades
menetlust uuendada või mille suhtes on jäänud
planeeringusse eriarvamusi. Käesoleva otsusega
kehtestatava detailplaneeringu alast jäetakse lisaks välja kinnistu Soone, seni kuni kinnisasja
omanikuga pole sarnaselt ülejäänutega kokku
lepitud detailplaneeringu elluviimist puudutav.
Harju maavanem andis 31.05.2013.a kirjaga nr
6-7/2013/154 heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks.
Detailplaneeringu menetlust kajastav dokumentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes ilmunud kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isikutele, kirjavahetus vastuväiteid esitanud isikutega,
haldusaktid ja kooskõlastused on köidetud detailplaneeringusse, mis asub Viimsi Vallavalitsuse
arhiivis ja on huvilistele kättesaadav aadressil:
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 ja
§ 22 lõike 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” §
24 lõike 3 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2
punkti 7, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Metsakasti külas
Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala
detailplaneering osalisel maa-alal (Linnaruumi
OÜ töö nr 14/10), millega moodustatakse viiskümmend seitse elamukrunti, üks ärimaakrunt,
üks ühiskondlike hoonete- ja/või ärimaakrunt
ning transpordimaa- ja üldmaa krundid. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus viiekümne seitsme üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga vahemikus 240 m²
– 300 m² ja kõrgusega põhihoonel 8,5 meetrit,
abihoonel 5,0 meetrit, lisaks 1000 m² suuruse
ehitusaluse pindalaga ja kuni 9 meetri kõrguse
ärihoone ning kuni 1870 m² suuruse ehitusaluse
pindalaga ja kuni 9 meetri kõrguse ühiskondliku- ja /või ärihoone ehitamiseks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas
Vallavolikogu esimee
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Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 1 ja
“Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.
§ 2. Määrus jõustub 22. septembril 2013.a.
Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu
17.09.2013.a määrusele nr 16
VIIMSI VALLA 2013. AASTA LISAEELARVE
PÕHITEGEVUSE TULUD
osa

tulu kood

eelarve

suurendamine

vähendamine

uus eelarve

3221

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

1 060 500,00

9 332,21

0,00

1 069 832,21

67 500,00

2 968,50

70 468,50

3237

Laekumised õiguste müügist 0,00

5 895,71

5 895,71

3238

Muude kaupade ja teenuste
müük

468,00

468,00

0,00

35

Saadud toetused

2 771 465,39

449 499,35

3500

Sihtotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks

218 194,39

397 798,35

615 992,74

32

Kaupade ja teenuste müük 2 553 271,00

49 701,00

2 602 972,00

3528

Muudelt residentidelt

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

3 220 964,74

38

Muud tulud

115 000,00

17 112,00

3812

Muu materiaalse ja immateriaalse põhivara müük

0,00

1 902,00

132 112,00
1 902,00

3888

Eespool nimetamata muud
tulud

25 000,00

15 210,00

40 210,00

PÕHITEGEVUSE
TULUD

21 542 417,39

475 943,56

0,00

22 018 360,95

EELARVE

suuredamine

vähendamine

uus eelarve

2 079 130,88

209 662,10

-57 091,44

2 231 701,54

PÕHITEGEVUSE KULUD
TEGEVUSKULUD
Kulud tegevusalade järgi
osa

tegevusala kood

01
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011111

Valla volikogu

95 000,00

10 544,44

-16 091,44

89 453,00

011121

Vallavalitsus

1 648 946,47

198 135,71

-37 000,00

1 810 082,18

013202

Valla arengukava

110 000,00

981,95

-4 000,00

106 981,95

04

Majandus

965 473,00

427 331,26

-42 000,00

1 350 804,26

04512

Transpordikorraldus

450 000,00

100 000,00

045201

Viimsi - saared veetransport 180 000,00

314 163,55

-32 000,00

462 163,55

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

30 000,00

2 167,71

0,00

32 167,71

047401

Territoriaalne planeerimine

25 000,00

2 167,71

049001

Muu majandus Viimsi
saared

34 500,00

11 000,00

-10 000,00
0,00

05

Keskkonnakaitse

653 343,87

4 567,60

05400

Maastikukaitse

29 439,21

4 567,60

06

Elamu- ja kommunaalmajandus

463 746,00

1 902,00

550 000,00

27 167,71
35 500,00
657 911,47
34 006,81
-4 567,60

461 080,40

066051

Heakord

80 000,00

1 902,00

-4 567,60

77 334,40

08

Vabaaeg, kultuur ja
religioon

1 527 987,25

30 252,00

-21 058,00

1 537 181,25

081021

Sporditegevus

270 250,00

8 000,00

081022

Spordiväljakud

80 794,00

081051

Muusikakool

220 935,00

08108

Huvikeskus

161 584,00

081092

Piirkondlikud spordiüritused

12 000,00

-8 000,00
5 350,00
788,00

08208

Kultuuriüritused

64 138,00

236,50

Viimsi õpilasmalev

12 000,00

877,50
15 000,00

08300

Viimsi Teataja

120 000,00

Usuasutused

12 700,00

09

Haridus

9 397 622,11

107 473,04

MLA Viimsi Lasteaiad

2 800 352,49

16 486,80

092102

Püünsi kool

525 314,22

9 517,83

258 364,22

3 728,62

0921021 Püünsi kool - vald

156 584,00
12 788,00

-1 750,00

62 624,50
12 877,50
135 000,00

-6 308,00

091101

72 794,00
226 285,00

-5 000,00

082091
08400

278 250,00

0,00

6 392,00
9 505 095,15
2 816 839,29

0,00

534 832,05
262 092,84
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0921022 Püünsi kool - riiklik

266 950,00

5 789,21

092122

87 349,00

307,94

0921222 Prangli Põhikool - riiklik

62 785,00

307,94

092201

3 479 261,90

77 662,31

0922011 Viimsi Keskkool - vald

1 624 589,90

34 058,46

1 658 648,36

0922012 Viimsi Keskkool - riiklik

1 854 672,00

43 603,85

1 898 275,85

09800

Hariduse ja noorsootöö
haldamine

19 000,00

3 498,16

10

Sotsiaalne kaitse

692 711,90

49 100,96

Prangli Põhikool
Viimsi Keskkool

272 739,21
0,00

63 092,94
0,00

-29 078,96

3 556 924,21

SUUREDAMINE

13 277 721,82

621 971,45

-130 006,04

13 769 687,23

6 264 471,72

227 047,93

-60 905,02

6 430 614,63

4 615 171,98

159 922,23

-59 007,65

Avaliku teenistuse ametnike 840 240,25
töötasu

1 881,00

1 536,00
36 000,00

10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele

23 000,00

-31,96

22 968,04

10 121 2 Erivajadustega inimeste
hooldajate toetus

37 086,53

-3 247,00

10 121 3 Puuetega laste sotsiaalne
kaitse

12 554,93

19 353,96
8 000,00

UUS EELARVE

Tegevuskulud

5001

236,00

VÄHENDAMINE

Personalikulud

712 733,90

3 500,00

61 281,00

5

22 498,16

1 300,00

-1 750,00

50

2 300,00

32 500,00

4 716 086,56
64 970,00

-43 600,00

798 521,25

5002

Töötajate töötasu

3 622 827,73

154 181,23

-12 450,00

3 764 558,96

5005

Töövõtulepingu alusel
töötajatele makstav tasu

89 434,00

1 560,00

-2 957,65

88 036,35

505

Erisoodustused

39 837,36

15 539,89

33 839,53

506

Personalikuludega kaasnevad maksud

1 609 462,38

51 585,81

31 908,89

55

55 377,25
-1 897,37

1 659 150,82

Majandamiskulud

7 013 250,10

394 923,52

-69 101,02

7 339 072,60

Tegevuskulud kokku

15 866 625,01

830 288,96

-153 796,00

16 543 117,97

INVESTEERIMISTEGEVUS

EELARVE
MÄRTS

SUUREDAMINE

VÄHENDAMINE

EELARVE
SEPT.

15

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

-1 528 479,18

-663 798,94

16 303,20

-2 175 974,92

155

Materiaalne põhivara

-1 528 479,18

-652 998,94

16 303,20

-2 165 174,92

100,00

1551

Valitsussektori teenused

0,00

-6 204,60

-6 204,60

1551

Majandus

-1 283 171,18

-175 613,14

-1 458 784,32

88 300,00

1551

Kultuur, sport, vaba aeg

-169 000,00

-37 938,00

10 800,00

-196 138,00

5 503,20

-76 918,00

10 200 2 Üldhooldekodu

100 000,00

10 201 2 Maamaksu soodustused
eakatele

1 500,00

-800,00

700,00

10 201 4 Koduteenused, avahooldus

11 983,20

-9 000,00

2 983,20

-5 000,00

51 000,00

5 000,00

EELARVE

Töötasud

Haigete sotsiaalne kaitse

108 000,00

764,00

56 000,00

MUUD TEGEVUSKULUD

Valitavate ja ametisse nime- 62 670,00
tatavate ametnike töötasu

Erikooliteenused puuetega
inimestele

Matusetoetus

63 031,00

500

10 110

10 300

Muudele residentidele

5000

10 120

10 402 1 Vastsündinute toetus

4528

87 656,94

5 764,00

10 402 2 Koolitoetus

12 000,00

3 000,00

15 000,00

10 402 3 Ühekordsed toetused

37 620,00

5 000,00

42 620,00

10 402 8 Maamaksu soodustus
peredele

1 000,00

10 402 9 Lastehoiu toetus

80 000,00

-900,00
8 300,00

INVESTEERIMISTEGEVUS

10 500

Töötute sotsiaalne kaitse

9 348,00

-7 500,00

1 848,00

1551

Haridus ja noorsootöö

-76 308,00

-6 113,20

10 600

Eluasemetoetused sots.
riskirühmadele

4 500,00

-2 600,00

1 900,00

1556

Haridus ja noorsootöö

0,00

-427 130,00

-427 130,00

10 702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

6 300,00

700,00

7 000,00

156

Immateriaalse põhivara
soetamine

0,00

-10 800,00

-10 800,00

10 900

Muu sotsiaalne kaitse

18 947,80

247,00

19 194,80

10111

Finantsvarade suurenemine

-1 474 034,55

PÕHITEGEVUSE
KULUD KOKKU

15 866 625,01

830 288,96

1501

Finantsvarade suurenemine

0,00

1502

Finantsvarade vähenemine

0,00

10321

Antavad laenud

-4 745 000,00

1531

Antavad laenud

0,00

3502

-153 796,00

16 543 117,97

PÕHITEGEVUSE SEES, SH:
ANTUD TOETUSED

EELARVE

SUUREDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE

4502

Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine

0,00

-15 308,00

-15 308,00

382

Finantstulu

10 000,00

0,00

3821

Intressi- ja viivisetulu
hoiustelt

10 000,00

655

Finantstulu

0,00

10 000,00

6550

Intressi- ja viivisetulu
hoiustelt

0,00

10 000,00

65

Intressikulu

-1 009 720,00

0,00

1 627 301,67

65018

Laenude intressid

1 627 301,67

6502

Kapitaliliisingu intressid
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-8 247 233,73

2 604 626,33

41

Sotsiaaltoetused

820 014,66

36 653,96

-6 731,96

849 936,66

413

Sotsiaaltoetused

820 014,66

36 653,96

-6 731,96

849 936,66

4130

Peretoetused

165 838,00

8 300,00

-5 000,00

169 138,00

4133

Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele

36 042,90

19 353,96

-31,96

55 364,90

4134

Õppetoetused

23 000,00

2 000,00

25 000,00

4134

Toitlustustoetused

428 194,50

3 000,00

431 194,50

4138

Muud sotsiaalabitoetused
ja eraldised füüsilistele
isikutele

114 400,00

4 000,00

1 470 946,12

171 663,55

1 455 638,12

171 663,55

4502

Sihtotstarbelised eraldised
põhivara soetamiseks

15 308,00

452

Mittesihtotstarbelised
eraldised

128 988,00

Raimo kutsub
tantsule
Viimsi Kooli Randvere tee 8
18.10.2013.kell 19.00
Õhtut sisustab Andrus Kalvet
Täpsem õhtu tutvustus Lubja küla
kodulehel ja facebookis.
Huvilistel palume osavõtuks eelnevalt
registreerida: raimo@paenurme.ee või
Raimo Tann tel.517 2941.
Ürituse korraldaja MTÜ Lubja Külaselts.

0,00

-15 308,00

0,00
150 223,14

-23 639,96

Sihtotstarbelised eraldised

4 745 000,00
150 223,14

208 317,51

Sihtotstarbelised eraldised
jooksvateks kuludeks

0,00

Põhivara soetuseks saadav 0,00
sihtfinantseerimine

2 419 948,78

450

-1 474 034,55

-4 417 870,00

Eraldised

4500

-1 474 034,55

0,00

-4 417 870,00

4

-1 700,00

1 474 034,55

116 700,00

-15 308,00

0,00

-1 750,00

127 238,00

-10 000,00

0,00

-10 000,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00

386 000,00

-623 720,00

-445 400,00

224 400,00

-221 000,00

-564 320,00

161 600,00

-402 720,00

6 611 337,75

-8 046 684,33

-6 410 788,35

NB! Kõikide ülalnimetatud vallavolikogu otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla
veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

AFRO ja MANDALA tantsutreeningud Viimsis
Afro dance tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses esmaspäeva õhtuti kell 20.30-21.30.
Afro dance tund koosneb nii afro- kui ka kaasaegse tantsu sammudest, pakkudes tõhusat ja
omapärast treeningut, mis mõjub eriti hästi selja ja alakeha lihastele, arendades koordinatsiooni ja painduvust. Võimsad afro rütmid panevad
tööle kõige peenemaid energiaid. Kõigepealt
hakkab tööle kundalini ehk iidne energia, mis
vastutab elu peamiste aspektide eest. Võimsad
rütmid ning palja jalu maaga kontakt aitab vabastada paljud energeetilised blokid. Jätkame
joogast pärit venitustega ning tasakaalu harjutustega. Lõpetame hingamispraktikatega, mis
tasakaalustavad psüühhilist energiat ning aitavad sellel tasakaalustatult liikuda mööda keha.

Mandala dance tunnid toimuvad Viimsi
Huvikeskuses kolmapäeva õhtuti kell 20.3021.30. Mandala tants sarnaneb kõhutantsuga,
tunni aja jooksul töödeldakse kõiki peamisi
tšakraid, taastades nendes õiget energia voolu. Samm sammult avaneb kogu keha, taastub
loomulik paindlikkus ning paraneb tuju, tekib
parem visioon. Tunni peamiseks eesmärgiks on
äratada naiselikku energiat ning loovenergiat.
Tunni alguses ja lõpus kasutame tasakaalustavaid hingamistehnikaid ning lisame harjutusi,
mis samamoodi töötavad naisenergiaga. Tunni
lõpus lisame eneseväljenduselemendid: paneme äratatud loovenergia tööle ning loome isiklikke või ühismandalaid.
Lisainfo tel 5306 9441 Christine Satre.
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Suvise võistulugemise
lõpuüritus
19. septembri õhtupoolikul toimus Viimsi Raamatukogus 15. maist
25. augustini kestnud
II suvelugemise võistluse
pidulik lõpetamine. Kohale olid kutsutud kõik võistulugemisest osavõtjad.

Mõte ka sel suvel noortele
suvelugemise võistlus korraldada sai alguse eelmisel
aastal suvelugemise võistlusel osalenud noorte soovist
ka tänavu sellisel võistlusel
osaleda. Võistluse käigus tuli
igal osalejal läbi lugeda kümnest raamatukogu poolt valitud raamatust vähemalt seitse.
Iga osavõtja sai lugemispassi, kuhu löödi tempel pärast
loetud raamatu kohta käiva
küsimustiku täitmist. Lisaks
etteantud raamatutele võis lugeda raamatuid ka omal valikul. Kuna 1.–3. klassi õpilased
oli kõige aktiivsemad lugejad,
siis juhtus sedagi, et parasjagu polnud vajaminevat (antud
lapse poolt lugemata) raamatut
raamatukogus kohal, vaid see
oli mõne teise osaleja käes. Sel
juhul oligi hea võimalus valida
lastel ise lisaks mõni raamat,
mida lugeda. Mõned osalejad
jätkasid meie poolt valitud
võistulugemise raamatute lugemist ka pärast võistulugemise lõppu, sest soov oli ikka
kõik läbi lugeda.
Tänavu jagasime välja 40
lugemispassi, osavõtjaid ja küsimustele vastajaid oli 27. Seega võtsid 13 last küll passid,
kuid ei vastanud küsimustele
loetud raamatute kohta ja ei kogunud lugemispassidesse templeid.
Kõige suurem osavõtt oli
vanuserühmas 1.–3. klass – 18,

Võistulugemine lõpetati isuäratava tordiga.

väiksem 4.–6. klass – 6, kõige
vanemas vanuserühmas 7.–9.
klass oli osavõtjaid 3, kõik
raamatukogu pikaajalised lugejad. Loodame, et võistulugemine aitab kaasa raamatukogu
populaarsuse tõstmisele laste
ja noorte hulgas.
Raamatud valisime vanemate raamatute hulgast nii, et
nende hulgas ei oleks kooli
poolt antud soovituslikke raamatuid. Päriselt see siiski ei
õnnestunud, sest meil ei olnud
kõigi õpetajate poolt antud nimekirju. Küsimused (5) olid
hästi lihtsad, sest oli ju suvi ja
raamatu lugemine suvel peab
olema mõnus ja kerge. Tore,
kui lugejad leidsid raamatutest
lahendusi oma probleemidele
ja mõnusat meelelahutust vihmasteks suvepäevadeks. Meil
oli hea meel, et oli hulk lapsi, kes lisaks koolis soovitatud kirjandusele ka meie poolt
võistulugemiseks välja pakutud
raamatuid suutsid lugeda ning
tegid seda suure rõõmuga.
Kõige populaarsemateks
osutusid: 1.–3. klassi raamatute
valiku hulgast: V. Miller “Tilleprintsess”, A. Vallik “Unekoer”
ja V. Turovski “Kassipoeg Võilill”; 4.–6. klassi raamatute valikust: J. Wilson “Julgusmäng”,
K. Priilinn “Tüdruk nimega
Marikruz”, E.H. Porter “Pol-

lyanna” ja C.M. Fraser “Sealpool vikerkaart”; 7.–9. klassi
valikust on raske enimloetuid
valida, sest lugejad olid nii
tublid, et suutsid kõik raamatud võrdselt läbi lugeda. Vestlusest selgus, et huvitavamad
olid S. Nickerson “Kuidas jäljetult kaduda, nii et sind kunagi ei leita” ja E. Collier “Soovileht”.
Lõpuüritusel said osavõtjad hinnata, kui huvitav üks
või teine meie poolt valitud
raamat nende arvates oli. Enamik raamatuid said hindeks 4
või 5.
Tublimateks lugejateks olid:
1.–3. klass: Meribel Kuusik ja
Kristiina Marie Palu, kes lugesid kümnele pakutud raamatule veel viis lisaks. Tristan Aik
Sild ja Daniel Nemeržitski,
kes lugesid 10 valikus olnud
raamatut; 4.–6. klass: lugejate hulgas ei olnud kedagi, kes
oleks lugenud kõik 10 valikus
olnud raamatut, tublim oli Eliise Marie Rebane, kes luges kaheksa valikus olnud raamatut;
7.–9. klass: Eliise Marie Leetsar ja Mari-Liis Lään lugesid
kõik 10 valikus olnud raamatut, Melissa Maria Akkel luges
kaheksa raamatut.
Eriliselt sooviksime esile
tõsta alles 6aastast Laura Lehistet, kes osales eelkooliealis-

test ainukesena, kes sel aastal
veel kooliteed ei alustanud
ning luges läbi 1.–3. klassile
mõeldud raamatutest seitse.
Loodame, et järgmisel aastal
julgeb antud võistlusest osa
võtta ka teisi eelkooliealisi
lapsi, kel lugemine selge.
Raamatute põhjal koostatud küsimustest tuli välja, et
nooremad lapsed ei tea, kes
on karjapoiss, sest küsimusele, mille vastuseks pidi olema
karjapoiss, pakuti väga erinevaid vastuseid. Vastuste põhjal
on väga huvitav, et lapsed loevad ja mõtlevad ise loetule ka
kaasa – annavad vastuseid nii
raamatu tekstist lähtuvalt kui
ka täiendavad enda kogemuste
ja oma mõtetega.
Pärast auhindade ja osavõtutunnistuste kättesaamist
jätkus pidu aruteluga raamatute üle ning mõnusa vestlusega
vanusegruppides. Kõiki lugejaid premeeriti lisaks osavõtutunnistustele ka šokolaadist
medalitega. Need, kes vähemalt seitse raamatut läbi lugesid, said lisaks tindipliiatsi ja
kes rohkem kui seitse suutsid
läbi lugeda, said vallalt ka taskulambi.
Pidu lõppes maitsvate, ürituse toetamiseks AS Tampe
pagarite valmistatud kohupiima-marja tortide söömisega.
Kahjuks ei tulnud kõik kutsutud osavõtjad kohale. Palume kõigil tulla raamatukokku,
et saada kätte oma tunnistus ja
šokolaadist medal.
Üritus toimub ka järgmisel
suvel – loodame, et leidub rohkelt osavõtjaid.
Täname veelkord AS Tampet maitsvate tortide eest ja
kõiki osavõtnud lapsi.

Viimsi Raamatukogu

Pargi Lasteaed pidas sünnipäeva
Koos sügise sünnipäevaga peab alati pidu ka
Pargi lasteaed. Tänavu sai
Pargi maja juba 11 aastat
vanaks. Paras teismelise
iga. Natukene on juba kogunenud elutarkust, aga
rohkelt on ka lapsemeelsust ja mängulusti.
Esmaspäeva hommikul, 23.
septembril kogunesid Pargi
maja lapsed õue, kus neid ootas
ees Aednik (Võilille rühma
õpetaja Eva). Sünnipäeva puhul tulid külla ka Jänes (Meelespea rühma õpetaja Jelena),
Karu (Saialille rühma õpetaja
Kadi) ja Draakon (Sinilille
rühma õpetaja Katri).
Draakon tõi kingituseks
suure kollase kõrvitsa, mida
ta ekslikult ise seeneks pidas.
Jänesel oli kaasa võetud oma
lemmik – kapsapea. Karu tahtis
tuua mett, aga mesilased olid
selle karuga peitust mängides

Sünnipäeva puhul tuli külla Jänes.

ära peitnud. Lapsed mõistatasid, mida keegi loomadest kõige rohkem süüa armastab. Kõik
teadsid, et Jänese lemmikud
on kapsas ja porgand. Samuti
teadsid nad, et Karu armastab
marju ja mett. Üllatusena saadi
aga teada, et Draakon armas-

tab lisaks Draakoni kommidele
ka leiba. Aednik seletas lastele, kuidas puud peavad koolis
käima samuti nagu lapsedki,
et nad kõveraks ei kasvaks.
Pargi maja lipul lehvib samuti
Õunapuu, sest meie lasteaed
asub Viimsi esimeses suures

õunaaias, mis kuulus mõisale.
Õunapuud istutati Pargi lasteaia
juurde avamise päeval, oleme
saanud nende kasvamist jälgida
juba 11 aastat.
Lapsed nägid erinevaid tööriistu, mida aednikul vaja on ja
said teada, mida tehakse oksakääridega, kuidas kasutada reha
ja labidat. Aednik seletas, et kui
puu eest ei hoolitse, siis saab
temast ainult luua, mis lehti ei
kanna. Lasteaia õuealal sai tehtud tore ringkäik ja vesteldud
iga puu juures. Selgeks sai ka
see, et iga puu ei kannagi söödavaid vilju ja suhu tohib panna
ainult neid, mida sa tunned. Pärast vahvaid ringmänge ja sünnipäevalaulu laulmist valmistas
iga rühm ilusa küpsisetordi,
mis õhtuooteks pidulikult ära
söödi. Palju õnne sünipäevaks,
Pargi Lasteaed!

Jelena Tops

Pargi Lasteaia
Meelespea rühma õpetaja

Pargi maja hoolekogu korraldas
toreda perepäeva
Juba kevadel küpses Pargi maja hoolekogu peas
idee korraldada sügisel üks tore perepäev.

Hoogne perepäev Pargi maja saalis.

Lihtsalt selleks, et tunda rõõmu taaskohtumise üle pärast
pikka suvevaheaega ja öelda tere tulemast uutele lasteaia
kasvandikele, kes alles sügisel meie vahva lasteaiaperega
liitusid. 25. septembril oligi õhus tunda ärevust. Lapsed
ootasid hommikust saadik säravail silmil, palged põnevusest õhetamas enne õhtust perepäeva.
Pargi maja saalis toimus tõeline diskomaraton. DJna
tegutses Pargi maja hoolekogu esimees Henrik Põder.
Üles olid seatud värvilised tuled ja lae all keerles särav
diskopall, mis laste vaimustuse haripunkti viis. Külla tulid
klounid Piip ja Tuut, kelle vahvaid trikke vaadates ei suutnud naeru tagasi hoida ei lapsed ega täiskasvanud. Pärast
klounide etteastet jätkus disko täie hooga ja laste erilisteks
lemmikuteks kujunesid „Gangnam style“ ja „Kes ei tantsi, on politsei“. Laste hulgas õnneks ühtegi politseinikku
ei olnud ja kõik tantsisid nii kuis jaksu jätkus. Vanemad
katsid laua maitsvate suupistetega ja laste jaoks oli see kui
maapealne paradiis. Õhtu lõpuks olid kõik väsinud, kuid
väga-väga õnnelikud. Täname kõiki lapsevanemaid nende
panuse eest perepeo õnnestumisse. Suur tänu Pargi maja
hoolekogule ja eriti suur tänu hoolekogu esimehele Henrik
Põderile sellise vahva perepäeva eest!

Katri Kuusk
Sinilille rühma õpetaja, õpetajate esindaja hoolekogus
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Harjumaa rahvamajad
avatud 24 tundi

Rakvere Teater
toob Viimsisse
armastust

26. oktoobril on võimalus külastada rahvamaju
24 tundi ööpäevas! Eesti
Rahvamajade Ühing on
käivitanud üleriigilise
projekti „24 tundi Eestimaa Rahvamajas“. See
kuulub Kultuuripärandi
aasta 2013 alateemasse
Pärijata pole pärandit.

Reede, 19. novembri õhtul kell 19 etendub
Viimsi Huvikeskuses Rakvere Teatri komöödia
“Armastus tööpostil“.

Nagu film nii ka näidend annab vaatajale lootust.

Teiste seas astuvad lavale ka Tiina Mälberg (mulluse teatri
aastaauhindade parima naisnäitleja nominent) ning Velvo
Väli, kes pälvis Novoseltsevi rolliga möödunud aastal parima meesnäitleja auhinna.
Samanimeline nõukogude film on Eldar Rjazanovi üks
populaarsemaid linateoseid. Eldar Rjazanov on öelnud nii:
„Minu filmid lähtuvad sellest, et sotsiaalselt väga raskel
ajal ja ajal, mil riik on võlts, tasub loota ainult armastusele. Armastus ei tule iga inimese juurde. Ja armastamiseks,
teatavasti, ei ole võimeline iga inimene. Ja kui armastus
siiski tuleb ja inimene on võimeline armastama, on sellestki vähe – armastust peab oskama hoida. Ja mitte tund
aega, vaid surmatunnini. Oskus armastada ja olla armastatud – see on omaette peatükk. Ma tahan oma filmidega
anda lootust ... sel süngel ajal.“ Ehk peitub selles jutus ka
vastus küsimusele, miks on „Armastuse tööpostil“ lugu
hoolimata teisest ajast ja ühiskonnast oluline ka siin ja
praegu.
Lavastas Peeter Tammearu, teistes osades Anneli Rahkema, Erni Kask, Kertu Moppel ja Marin Mägi.

VT

26. oktoobri hommikul kell
8.26 süüdatakse igas maakonnas koos päikesetõusuga rahvamajade tuled. Tuled
viiakse kokku õhtul kella
19ks Pärnumaale Torisse, kus
asub üks Eestimaa vanimaid
rahvamajasid. Toris toimuval
tuletseremoonial ühendatakse
üle Eesti saabunud tuled ühiseks leegiks, mille kuma kannab rahvamajade hõngu üle
maa. Harjumaa tuli süüdatakse
Saku vallas Kiisa rahvamaja
õuel koos huvilistele pakutava
hommikukohviga.
Rahvamajadel on kultuuriruumis väga oluline roll. Kultuurilise identiteedi kandja on
inimene, kel soov end loominguliselt väljendada. Võimaluse
selleks annab rahvamaja, mis
seob nii harrastuslikud kui
professionaalsed (elukutselised, ametialased) kultuurivormid. Olulisem roll jääb seejuures rahvakultuuri harrastuslike
viljelejate kanda. Rahvakultuuriga tegeletakse valdavalt
vabast ajast ja vabast tahtest.
Sageli panustatakse ühistegevusse lisaks oma materiaalseid ressursse. Rahvamajas

luuakse sündmuseid. Osaledes
oma rahvamaja tegemistes,
loome uut, argimaailmast erinevat reaalsust. Rahvamajja
sisenedes siseneme maailma,
kus saame end loominguliselt
väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega
jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevates eluvaldkondades leiba teenivad
inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse
ideid, vahetatakse energiaid ja
sünnivad uued paikkondlikud
vaimse kultuuri väärtused.
Projekti “24 tundi Eestimaa rahvamajas” eesmärk on
tutvustada ja näidata, millega
rahvamajas tegeletakse, väärtustada rahvamajades toimetavate inimeste tegevust ning
elavdada paikkondade kultuurielu. Ööpäeva kestvas projektis
osaleb üle 150 rahvamaja üle
Eesti. Toimuvad sajad kultuurisündmused: avatud õpitoad,
ringid, peoõhtud, kontserdid,
etendused, saab vaadata filme,
ühiselt kohvi juua ja maailma
asjade üle arutleda.
Meie mitmekesise kultuuripildiga Harjumaal on sel
puhul avatud rahvamajad maakonna eri piirkondades. Harjumaalane võib leida endale
meelepärase külastuskoha nii
ida kui lääne pool. 24 tunni
jooksul võib huviline võtta
ette ka väikese tuuri ja teha
maakonnale ringi peale. Kindlasti jälgige reklaame ja tutvuge eelnevalt programmidega
kohtadel.

Lääne-Harjumaalt on kaasa löömas Keila kultuurikeskus, Kiisa rahvamaja, Saue
valla kultuurikeskus, Saue
huvikeskus, Saku huvikeskus,
Vasalemma valla huvikeskus.
Ida-Harjumaal külastage
kindlasti Jõelähtme valla rahvamajasid (Jõelähtme rahvamaja, Neeme rahvamaja, Loo
kultuurikeskus, Kostivere kultuurimõis), Kõue rahva maja,
Raasiku Rahvamaja, Viimsi Huvikeskus, Prangli Rahvamaja,
Anija valla kultuurikeskus, Alavere Rahvamaja, Rae Kultuurikeskus.
Tallinnas on avatud Nõmme kultuurikeskus ja Pelgulin-

na rahvamaja.
Omakultuuri tulevik Harjumaal ja Eestis tervikuna sõltub suuresti regionaalarengust
ja maarahva saatusest. Talletame endasse kultuuripärandi
kirevat värvivaipa ja jagame
seda oma lastele. Järjepidevus
tagab sujuva ülemineku traditsioonide säilitamisel ning annab kultuuritegijatele vajaliku
kindlustunde nende tegevuse
väärtustamisel.
Tegusat kultuuripärandi aasta jätku!
Kohtumiseni rahvamajas!

Viimsi Huvikeskus kutsub
Heidi Kirsimäe, Viimsi Huvikeskuse turundusja müügijuht: Viimsi Huvikeskus kutsub sel päeval külastama lisaks oma majale ka Prangli rahvamaja ja Viimsi päevakeskust.
Põnevaid tegevusi leidub ööpäeva jooksul igale
vanusegrupile. Viimsi noortekeskus alustab oma
tegevusi juba eelmisel õhtul kui algab NoorteÖÖ. Hommikul jätkub tegevus Viimsi huvikeskuses.
Muinasjutuvõimlemise tundi on oodatud 2–4a lapsed hommikuvõimlemisele. Pärast võimlemist saavad lapsed osa vahvast klounipoiste etteastest.
Päeva jooksul võivad lapsed teha põnevaid meisterdusi, rahvamuusikud tutvustavad mitmeid pille. Viimsi Raamatukogu
viib lapsi rändama muistendite maailma.
Huvikeskuse seinad saavad uue kuue kunstinäitustega. Viimsi lasteaedade 5-7a. lapsed teevad näituse „Muinasjutt“, Viimsi
Kunstikool teeb teatriteemalise näituse ning Viimsi huvikeskuses tegutsev fotoklubi saab selleks ajaks valmis Viimsi harrastusteatri muusikalide näituse.
Õhtul ootame kõiki teatrihuvilisi Kuressaare linnateatri ja
Ugala teatri ühisele etendusele „Vana õngitseja“. Õhtu lõppeb
imekauni Gourmet Duo muusika saatel.
Kohtumiseni!

Rand & meri võitjad selgunud!

Jutuhommik

Porivorsti
sügisesed
seiklused
Laupäeval
19. oktoobril k 11

I koht – Ene Lainemäe “Loojang märjal rannaliival”.

Lõpule on jõudnud suvel toimunud fotokonkurss Rand
& meri. Konkursile laekunud 52 teosest on välja valitud kolm auhinnalist kohta.
Võitjad on alljärgnevad:
I koht – Ene Lainemäe “Loojang märjal rannaliival”. Auhinnaks Walldecor fotokursuse koht väärtuses 100 €.
II koht – Päivi Palts “Loojang kahele”. Filmari fotolabori kinkekaart väärtuses 50 €.
III koht – Siiri Saarna “Õhtu Pirita rannas” 35mm kinkekaart
väärtuses 35 €.
Viieliikmelisse žüriisse kuulusid Ken Juks, Ken Liivik, Riina Vaikmaa, Oliver Lillma ja
Kristjan Rosin. Täname kõiki osalejaid, toetajaid ning soovime
edu maailma avastamisel läbi fotoobjektiivi.

Kristjan Rosin
MTÜ Viimsi Foto

Riin Kivinurm

Harju Maavalitsuse
kultuurinõunik

II koht – Päivi Palts “Loojang kahele”.
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Viimsi valla kultuurikalender
11. oktoober – 3. november
Uus! Fotonäitus “Viimsi mõis –
enne ja praegu” kõrvutab
fotojäädvustusi tänasest ja
kahekümne aasta tagusest
mõisast
“Rohuküla. Tsaariimpeeriumi
unustatud sõjasadam”
Eesti Arhitektuurimuuseumi
näitus
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
Uus! Näitus “Puhkusepakett
minevikku“
avatud 31. oktoobrini
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“
avatud 31. oktoobrini
Muuseum ja kingipood avatud
E–R k 10–17; L–P k 12–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Vabaõhumuuseumi keldris
näitus piirituseveost “Spirdivedajad ja smuugeldajad“
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud E–P
k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,

tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada
helen@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
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde
näitus
Viimsi Päevakeskuses (E–N,
k 12–16)
Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
(N, P)
Viimsi Kunstikooli õpilase
Oskar Soop´i personaalnäitus
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 15. oktoober
Fotokonkurss “Hetked raamatuga“
Lisainfo www.viimsiraamatukogu.ee
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. oktoober
Raamatunäitus “Lugejate
lemmikraamatud”
Prangli Raamatukogus
Kuni 13. oktoober
Raamatunäitus
“Helvi Jürisson 85”
Kuni 19. oktoober
Raamatunäitus “Raimond
Valgre 100”
Kuni 31. oktoober

Lastele “Minu lemmik”
Viimsi Raamatukogus
11. oktoober k 18
Kogupereetendus “Hamelini
vilepillimees”
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses
12. oktoobril k 12
Mälumäng
Külade ja piirkondade võistkondade registreerimine
E, T, K k 10–14 ja N k 10,
tel 682 5639
Võistkonna suurus 3 inimest –
2 eakat ja 1 noorem võistleja
Kolmele esimesele väärikad
auhinnad
Lõpetame kohvi ja maiusega
Randvere Päevakeskuse ruumides
13. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus
14.–24. oktoober
Raamatunäitus “Otfried
Preussler 90”
Viimsi Raamatukogus
15. oktoober k 15
Vestlusklubis on Viimsi Vallavolikogusse kandideerijad
Viimsi Päevakeskuses
16. oktoober k 19
Kontert: Maarja-Liis Ilus
“Taas kui kohtume“ (piletiga)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. oktoober k 8.15–10.45
Viimsi Kooli sünnipäev

Matk läbi vanade koolimajade
asukohtade
Viimsi Kool–Viimsi Vabaõhumuuseum–Viimsi Kool

25. oktoober – 4. november
Raamatunäitus “Lehte
Hainsalu 75”
Viimsi Raamatukogus

19. oktoober k 11
Jutuhommik lastele “Porivorsti
sügisesed seiklused”
Eelreg: elise@viimsivald.ee
Viimsi Raamatukogus

26. oktoober k 00–24
24h Eestimaa Rahvamajas
Ööpäev täis põnevaid
sündmusi!
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Päevakeskuses
Prangli Rahvamajas

19. oktoober k 14
Teatrietendus “Naissaare
naised”
Sissepääs tasuta
Prangli Rahvamajas
20.–30. oktoober
Raamatukogupäevad
Näitus “Mida raamatud endas
peidavad?”
Näitus “Ikka veel populaarsed”
Tutvu raamatukogu köögipoolega. Eelreg: raamatukogu@
viimsivald.ee
Viimsi Raamatukogus
20. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
20.–31. oktoober
Raamatunäitus “Meie pärand”
Viimsi Raamatukogus
21.–25. oktoober k 11–14
Koolivaheaja laager
Korraldaja: MTÜ Isemoodi
Isetegijad
Reg: loovustuba@gmail.com,
tel 5104 0400, 512 7131
Viimsi Huvikeskuses
24. oktoober k 17.30
Raamatukogupäevad
Kohtumisõhtu Ene Hioniga
Viimsi Raamatukogus
24. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. oktoober k 11–17
Seiklusrogain Libahundi jälg
Korraldaja: MTÜ Aktiivikeskus
Viimsi poolsaarel
26. oktoober
Kaltsuvaiba kudumise
õpituba
Üles on seatud neli vana ja
väärikat vaibakudumise
masinat
Osavõtt tasuta
Prangli Rahvamajas
26. oktoober k 19
Ugala Teatri ja Kuressaare
Linnateatri etendus “Vana
õngitseja”
Osades Luule Komissarov,
Peeter Jürgens ja Arvo Raimo
Pileti hind 12/9 €
Broneerimine tel 602 8838 või
e-mailil viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
27. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. oktoober k 12–15
Muuseumi mängutuba peab
II sünnipäeva
Lõbusad mängud ja programmid lastele
Mänguasjade laat ja pannkoogikohvik
Rannarahva Muuseumis
27. oktoober k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

16. oktoobril k 19
Viimsi Püha Jaakobi
kirikus.
Aasta naisartist
esitab taaskohtumisel
lemmikpublikuga oma
lugude paremikku.
Laulab Maarja-Liis
Ilus, kitarril Peeter
Rebane.
Piletid eelmüügist
14 €, kontserdi toimumispäeval 16 €.
Info tel 505 9625,
www.kontsertkorraldus.ee
Konserdil müügil
plaadid!

Palju õnne!
l Jaan

Ristoja .................. 75

l Selma Floride Aasma ... 93

l Elmo

Selg ...................... 75

l Einar

l Valentina

Sormunen ........... 90

l Maimu
l Herta

Rebane ............ 90

Rebmann ........... 90

l Ekaterine

Fokina ......... 90

l Leida

Veselova ..... 75

Borisova ............. 75

l Mati

Nõu ....................... 70

l Mart

Kraut .................... 70

l Agnes Rivis ................... 90

l Urmas

l Fanny Valamaa

l Tõnu Maasar

3. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
3. november k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
3. novembril k 16–20
Eakate Sügisball
Lustakas eeskava
Tantsuks mängib Sulev Võrno
& ansambel
Kutsed al 15. okt saadaval
Viimsi ja Randvere Päevakeskustes
ja Pensionäride Ühenduse toas
Viimsi Peokeskuses
3. november k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 602 8866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Vain .................... 70
.................. 70

l Helen Karneril ja Juris Steursil sündis 26. augustil tütar
Laureen
l Terje ja Mika Tapani Vasaral sündis 1. septembril tütar
Emma Liisa
l Marit Dremijuga-Telkil ja Alar Telkil sündis 6. septembril
poeg Juss
l Anna Goil ja Jevgeni Nemeržitskil sündis 10. septembril
tütar Laura
l Merilin Mahlapuul ja Edik Piirvel sündis 17. septembril
tütar Elenor

ja Kaido Põldmal sündis 17. septembril tütar Ariya

l Harri

Aljas ...................... 70

l Ille

Kepp ...................... 80

l Asta

Gärtner .................. 70

l Anu

Herman .................. 70

l Diana Aasol ja Pert Lompil sündis 23. septembril tütar
Elisabet

l Ingrid
l Olga
l Aili

1.–12. november
Raamatunäitus “Isa, kallis isa”
Viimsi Raamatukogus

Tammer .............. 85

l Virve
l Alla

............ 85

31. oktoober k 18
Palvus armulauaga –
usupuhastuspüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Tere tulemast!

Täpsi ................... 95

l Leida

30. oktoober k 17
Meeleoluõhtu “Raimond
Valgrele mõeldes”
Külaline on Henn Rebane
Viimsi Päevakeskuses

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

VIIMSI VALLA eakad sünnipäevalapsed
Maarja-Liis Ilus
“Taas kui kohtume“

29. oktoober k 18–19.30
Raamatukogupäevad
Merle Tiigisooni loeng
“Lugemishuvi hoidmine kodus”
Viimsi Raamatukogus

Salu .................... 80

Toime ................... 80

Rohult .................... 80

l Ruth Rooväli-Autio ....... 70
l Irina

GurvitŠ .................. 70

l Merike

ja Margo Kurisool sündis 25. septembril poeg Karl

l Tiina Klemetsil ja Jaan Tõntsil sündis 1. oktoobril tütar
Christine
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tervis
Toimus Pirita
sügisjooks
Pühapäeval, 22. septembril toimus taas kord
Pirita perespordipäev, mille raames sai teoks
kolmas Pirita sügisjooks.
Metsavahi teel asuvasse võistluskeskusesse oli keskpäevaks kogunenud hulgaliselt nii noori kui vanu spordisõpru ja tervislikest eluviisidest ning looduses liikumisest
lugu pidavaid inimesi. Põnevaid tegevusi jagus kõigile.
Sügisvärvides metsatukas asuvale lastealale oli HC
Tallinn käsipalliklubi üles seadnud miniväljaku, et huvilised saaksid palliga nii lähedalt kui kaugelt väravavõrku
sahistada.
MTÜ Loovustoa loovustelgis oli aga sagimist nii palju, et kõikide huviliste jaoks jäi isegi ruumist puudu ning
näomaalija ei saanud kolme tunni jooksul kordagi võimalust toolilt tõusta.
Pirita sügisjooksu lastejooksude erinevatel distantsidel osales sel aastal kokku 223 last vanuses kuni 10 aastat.
Pärast meeleolukat ühisvõimlemist Tallinn Viimsi Spa
spordiklubi treeneri Ave Lao eestvõimlemisel anti start Pirita sügisjooksu kuue kilomeetri pikkusele põhijooksule.
Pirita Sügisjooks 2013 võidu võttis selgi aastal Kaupo
Sasmin, kelle lõpuajaks märgiti protokolli 19.19. Edumaa teiseks tulnud Tanel Levkoi ees oli ülekaalukas, 50
sekundit. Kolmanda kohaga pidi sel aastal leppima Heinrich Sillang ajaga 20.13. Pikalt vigastuspausilt naasnud
eelmise aasta Pirita sügisjooksu parim naine, Londoni
olümpiamängudel Eesti maratoniau kaitsnud Evelin Talts
seekord oma võitu kaitsta aga ei suutnud. Esimesena ületas lõpujoone Olga Andrejeva ajaga 22.59. Talle järgnes
Eesti naispikamaajooksjate tulevikulootus Birgit Pihelgas
ajaga 23.08. Eelmise aasta parim naine Evelin Talts pidi
seekord leppima kolmanda koha ja ajaga 23.15.
Kokku lõpetas Pirita sügisjooksu 362 jooksjat, käijat,
kepikõndijat, kellest 182 olid mehed ja 180 naised. Sügisjooksule andsid rahvusvahelise mõõdu osalejad Norrast,
Türgist ja Poolast. Kohale tuldi ka üle Eesti – Saaremaalt,
Võrust, Pärnumaalt ja Lääne-Virumaalt. Iga lõpetaja sai
kaela unikaalse Pirita sügisjooksu mälestusmedali, millel
seekord oli kujutatud TOPi olümpiatuld ja lipuväljakut.
Sügisjooksu parimatele panid auhinnad välja Nike,
Tallink Hotels, Sportland ja EMT. Kõikide sügisjooksu
põhidistantsil osalenute vahel loositi välja hulgaliselt perepääsmeid nii Tallink Aqua Spasse kui Tallinna Teletorni, aga ka kvaliteetseid spordikotte Sportlandilt ning Pirita Seikluspargi kinkekaarte.
Perespordipäeva võistluskeskuses üles seatud Eesti
Õdede Liidu tervisetelgis oli kõikidel huvilistel võimalik tasuta mõõta oma tervisenäitajaid. Ja huvi erinevate
mõõtmiste vastu oli väga suur.
Selleks korraks on Pirita perespordipäev / Pirita sügisjooks 2013 läbi. Suurim tänu kõikidele osalejatele, korraldajatele ja toetajatele!
Täname teid: EAS, EMT, LTT, NIKE, TOP, Moqyi
Eesti, Tallink Hotels, Sportland, Tallinna Teletorn, Pirita
Seikluspark, Eesti Õdede Liit, Tallinn Viimsi SPA, MTÜ
Loovustuba, HC Tallinn, Pirita Spordikeskus, Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet ning Pirita LOV. Tänu teile Pirita
perespordipäev / Pirita sügisjooks võimalikuks saigi.
Liikumises on energiat!

Erik Vest

Pirita perespordipäeva peakorraldaja, MTÜ Mähe Selts

Sügisjooks oli osavõturohke.

Seljaprobleemidest priiks
Pilatesega!
Miks seljaprobleemid
tekivad?

Erinevate uuringute põhjal on
selgunud, et ligikaudu 80 protsenti inimestest on kannatanud
seljaprobleemide käes, mis
halvendab igapäevast töö- ja
elukvaliteeti. Jättes kõrvale
spetsiifilised haigused ja tõsisemad traumad, saavad seljaprobleemid alguse reeglina
ebapiisavast füüsilisest koormusest. Tekib lihaste nõrkus ja
düsbalanss ehk lihaste omavaheline tasakaal on paigast ära,
mis väljendub ühes kehapooles
lihaste lühenemise ja lihaspingetena ning vastastoimelised
lihased teises kehapooles on
lõtvunud ja välja veninud. Kui
seljalihased ei saa koormust,
siis nõrgad lihased ei jaksa piisavalt toetada lülisammast ega
tagada vere- ja hapnikuvoolu
selgroogu toetavates lihastes.
Samuti aeglustub ainevahetus
ja organismi kuhjuvad jääkained. Istuva eluviisi ja nõrkade lihaste tulemusena vajuvad
selgroolülid (diskid) teineteisega liigselt kokku ja nende
liikuvus ja asend üksteise suhtes pole enam õige ning seljanärvid pitsutakse lülide vahele
kinni. Tulemuseks on piinavad
valud seljas, mis närviretseptorite kaudu kiirguvad edasi
kätesse ja jalgadesse. Selga
unarusse jättes ja selgroolülide nihkumise tagajärjel tekib
lõpuks lülisamba deformeerumine ja tõsisemad rühihäired.
Viimase kümne aasta jooksul on Eestis jõudnud populaarsust koguda üle maailma
tuntud Pilatese meetod, mis on
aidanud paljudel inimestel seljaprobleemidest üle saada ning
mida soovitavad ka füsioterapeutid, kiropraktikud ja arstid.

Pilates on aidanud paljudel seljavaludest vabaks saada. Foto Fotolia

Miks eelistada pilatese
võimlemist seljaprobleemide korral?
Pilates on tõhus ja turvaline võimlemismeetod, mis on
tõestanud oma tõhusust erinevate terviseprobleemide (sh
seljavaevuste) korral. Tänapäeval on paljud harjutused
võetud kasutusse ka füsioteraapias. Samuti sobib pilatese
treening ideaalselt terviseprobleemide ennetamiseks ning keha ja vaimu tasakaalustamiseks.
Pilatese treeningul pööratakse tähelepanu kogu keha
tugevdamisele ja lihaste venitamisele, kuid peamiselt keskendutakse tähtsate süvalihaste
– vaagnapõhja-, kõhu-, selja-,
puusapiirkonna- ja reielähendajalihaste tugevdamisele, mis
juhivad ja kontrollivad keha
asendit ja liikumist. Kõik pilatese harjutused toetuvad kuuele põhiprintsiibile – iga harjutus algab neutraalsest asendist,
keskendudes ja süvalihaseid

pingutades. Juurde lisatakse
õiges rütmis sügav hingamine,
harjutusi sooritatakse kontrollitult, täpselt ja sujuvalt. Põhiprintsiibid on loodud selleks,
et aidata tööle panna õiged
lihased ning vältida tarbetut
ülepingutamist. Pilatese harjutuste eesmärk on saavutada
tasakaalustatud pingevaba lihaskond, mehhaaniliselt õiged
liigutused ja koormustaluvus.
Regulaarselt treenides muutub
keha “jõujaam” (süvalihased)
tugevamaks, mille tulemusena
paraneb rüht ja seljaprobleemid vähenevad või kaovad.
Süvalihastele pööratud eriline
tähelepanu koos kuue põhiprintsiibiga on pilatese meetodi edukuse võti ja piisav
põhjus, miks eelistada pilatese
võimlemist seljaprobleemide
korral.
Tasub ära mainida, et teaduslike uurimuste põhjal on
lihastreening ainus tõestatud
ja efektiivne viis seljavaevuste
ravis!

Kas pilates sobib kõigile inimestele?

Pilates sobib sõltumata vanusest ja soost kõigile inimestele, piisab vaid soovist võimelda
ja oma enesetunnet paremaks
muuta. Tähtsust ei oma ka varasem füüsiline vorm, sest pilatese
harjutused on paindlikult kohandatavad vastavalt harrastajale
ning puudub ülekoormuse oht.
Värskemate traumade korral
on siiski asjakohane nõu pidada
arsti, füsioterapeudi või tunnustatud kiropraktikuga! Samuti
on oluline treeneri ja harrastaja
omavaheline koostöö, mille aluseks on väike treeningrupp, kus
treener jõuab tähelepanu pöörata ka personaalselt igale inimesele ning jälgida, et ta harjutusi
õigesti sooritaks.
Rohkem infot pilatese meetodist ja treeningutest Viimsis
ning Pirital saab lugeda kodulehelt www.pilatespluss.ee.

Terje Vaino

diplomeeritud tervisejuht ja
pilatese treener

Šivananda jooga Viimsi Huvikeskuses
Šivananda jooga rajaneb
viiel põhipunktil: õiged
harjutused (asanad), õige
hingamine (pranayama),
õige lõdvestumine (savasana), õige toitumine
(taimetoitlus), positiivne
mõtlemine ja meditatsioon
(vedanta ja dhyana)
Jooga põhineb enesedistsipliinil ja tõekspidamistel, mille
alus on lihtne eluviis ja kõrgem vaimne mõtlemine. Keha
on hinge tempel, mida võib
ülekantud tähenduses nimetada ka transpordivahendiks,
mis esitab meile erilisi nõudmisi selleks, et sujuvalt funktsioneerida. Auto puhul on tähtsad viis asja: määrdesüsteem,
aku, jahutussüsteem, kütus ja

vastutustundlik juht rooli taga.
Vaatame nüüd aga inimese vajadusi.
Õiged harjutused: harjutuste tegemine on nagu süstemaatiline liigeste, lihaste, kõõluste ja
teiste kehaosade “määrimine”, et
säilitada liikuvus ja painduvus.
Õige hingamine: keha on
ühenduses akuga (päikesepõimikuga), milles säilitatakse
tohutuid energiavarusid. Läbi
erilise joogahingamise (pranayama) vabaneb see energia
ning toimub füüsiline ja vaimne noorenemine.
Õige lõdvestumine: selleks, et kogu süsteemi maha
jahutada, on autol radiaator.
Kui aga keha ja vaim on pidevalt üle töötanud, siis meie
jõudlus kahaneb. Lõdvestumi-

ne on loomulik viis keha uuesti
laadida.
Õige toitumine: tagab korraliku kütuse kehale. Optimaalne toitainete, õhu, vee ja
päiksevalguse kogumine on
meie organismile hädavajalik.
Positiivne mõtlemine ja
meditatsioon: hoiab (auto)juhti
kontrolli all, intellekt puhastub.
Loomus on alistatud teadvustatud kontrolliga meelekindluse
ja keskendumise abil.
Selle süsteemi harjutused on
hästi tasakaalustatud: venitusele
ühes suunas järgneb alati venitus
vastassuunas. Treening koosneb
soojendus- ja hingamisharjutustest ning 12 põhiasendist – asanast, mis toniseerivad lihaseid
ja sidekudet, hoiavad selja ja
liigesed painduvad, ergutavad

vere- ja toiduringlust ning kogu
endokriinsüsteemi talitlust.
Uued Šivananda jooga grupid alustavad Viimsi Huvikeskuses oktoobrist teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 13.30–14.45.
Kolmapäeviti kell 10.30–
11.45 on joogatund pensionäridele. Kolmapäeviti kell
14.15–15.30 toimub joogatund
tulevastele emmedele. Hind 6
€/ kord, 4 järjestikust korda 20
€. Kuukaart 2x nädalas 35 €.
Olete oodatud registreeruma algajate joogakursusele!
Kursus toimub novembris igal
laupäeval kell 10–12.
Eelregistreerimine tel 5904
5023 või e-mailil pilletali@
gmail.com Lisainfo www.huvikeskus.ee
Juhendaja Pille Tali
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XIV Laidoneri olümpiateatejooks
26. septembril toimus
Viimsis kindral Laidoneri
XIV olümpiateatejooks.

Kindrali mälestusele pühendatud teatejooksul osalejaid tervitasid kaitseminister Urmas
Reinsalu, vallavanem Haldo
Oravas ja Kaitseliidu ülem
brigaadikindral Meelis Kiili,
kes kuulutas võistluse avatuks.
Mängis Kaitseväe orkester kolonelleitnant Peeter Saani taktikepi järgi. Osalejad ja pealtvaatajad pääsesid sel päeval
Eesti Sõjamuuseumi – kindral
Laidoneri Muuseumi tasuta.
Teatejooksul osales 43
võistkonda, kokku üle 300
jooksja. Võistlesid 9 põhikooli, 5 gümnaasiumi, 3 ettevõtet/
sõpruskonda/üliõpilasseltsi, 4
spordiklubi/kõrgkooli, 11 üldja 8 segavõistkonda kaitseväest
ja kaitseliidust. Võistkonnad
olid 6-8liikmelised ning iga
jooksja läbis mõisapargis ligi
750 m pikkuse distantsi.
Tänavuse 14. kindral Johan
Laidoneri olümpiateatejooksu
võitis Lõuna Kaitseringkonna
võistkond. Segavõistkondade
seas võitis esikoha Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
võistkond. Gümnaasiumipoistest võitsid Tallinna reaalkooli poisid, tüdrukutest Jakob
Westholmi gümnaasiumi tüdrukud.
Põhikoolide, noorkotkaste ja skautide arvestuses tulid
esikohale Tallinna reaalkooli
võistlejad. Ettevõtete-sõpruskondade-üliõpilaste arvestuses oli võidukas korporatsioon
Leola. Kõrgkoolide spordiklubidest võitis Sisekaitseakadeemia. Täpsemad tulemused on
www.kaitseliit.ee.

Skatepark on täies
mahus avatud
25. septembril avati Viimsi Kooli juures asuv
skatepark täies mahus.
“Viimsi ramp on nüüd täies mahus valmis,” kuulutas kokkutulnutele Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja Erik
Kuldkepp ja kutsus kõiki võistlema.
Avamisel osalenud abivallavanem Jan Trei rääkis, et
kuuldavasti on see Eesti kõige võimsam ja kaasaegsem
skatepark. Trei kutsus noori üles seal tegutsedes ikka
kiivrit kandma. Sõna sai ka skatepargi aktiivne kasutaja
Erik Orgo, kes ütles poistele, et nad seda parki hoiaksid.
“Obstaaklid, mis siin juurde tehti, on kõrgemad kui Tallinna parkides,” ütles Orgo. “Mida suuremaid asju siin ehitatakse, seda rohkem me edasi pürgime,” lisas noormees.
Skatepargi avamise linti lõikasid selle kasutajate esindajad Erik Orgo ja Hannes Saard, noorsootöötaja Erik
Kuldkepp ja abivallavanem Jan Trei. Seejärel hakati võistlusteks nimesid kirja panema. Võisteldi rulade, tõukerataste ja BMXidega.

Annika Poldre

Start on antud. Fotod Päivi Kreutzwald

Eelsoojendus enne võistlust.

Võistlejad olümpiateatejooksu avamisel.

Üritust korraldab Eesti Spordiselts Kalev, Eesti Kaitsevägi
ja Kindral Johan Laidoneri Selts
koostöös Kaitseliidu, Viimsi valla ja Eesti Olümpiakomiteega.

Teatejooksu ärev hetk.

Spordiüritustest tulekul
26. oktoober Seiklusrogain „Libahundi jälg“ sügisetapp 2013
/ Viimsi poolsaarel / Korraldaja: MTÜ Aktiivikeskus

VT

Maletreeningud Viimsi Kooli suures majas
Juba kolmandat hooaega
toimuvad Viimsi Koolis
laste maletreeningud.
Treeningud toimuvad alates
oktoobrist kaks korda nädalas
à poolteist tundi Viimsi Kooli
suures majas (Randvere tee 8)
klassiruumis A-103.
Treeningud toimumisajad:
- esmaspäeviti kell 16.15
kuni 17.45
- neljapäeviti kell 16.15
kuni 17.45
Esimene treening neljapäeval, 3. oktoobril!
Maletreeningute läbiviija on
maletreeneri II kategooria kutsekvalifikatsiooni omav Heike
Sander (kutsetunnistus nr. 055764,
kehtiv kuni 6.12.2014).
Heike Sander on suurte kogemustega maletreener, kes and-

Treeningud ootavad noori malesõpru.

nud lastele treeninguid juba
aastaid. Tema juhendamisel toimusid kaks korda nädalas maletreeningud Viimsi Koolis ka
kahel eelmisel õppeaastal, samuti annab ta maletreeninguid
Merivälja Kooli juures.
Maletreeningutel osalemise tasu on 25 € kuu. Kord nädalas osaleda soovijate kuutasu on 15 €.
Treeningutele registreerimine toimub Viimsi Maleseltsi
Apones kaudu, registreerunutele antakse teada treeningute
läbiviimise koht (konkreetne
klassiruum Viimsi Kooli suure
maja juures).
Lisainfo: Viimsi Maleselts
Apones (reg kood 80328466)
kontaktisik Margus Sööt, tel
5349 6452, margussoot@hotmail.com.

Erik Orgo (mikrofoniga) manitseb sõpru skateparki hoidma.

Üritused eakatele
Bowlingutunnid
Iganädalased bowlingutunnid E k 11 Tallinna Kuulsaalis.
Tule ja saa osavaks võistlejaks!
Lisainfo tel 508 7402 – Rein Valkna
MÄLUMÄNG
12. oktoobril k 12 Randvere Päevakeskuses.
Külade ja piirkondade võistkondi registreerime: E, T, K kell
10–14. Tel 682 5639.
Võistkonna suurus 3 inimest – 2 eakat ja 1 noorem võistleja.
Kolmele esimesele väärikad auhinnad.
Ühine arutelu võistluse küsimuste üle.
Kutsu sõbrad kaasa ja tule võistlema!

Viimsi Pensionäride Ühendus
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ERAKUULUTUSED

l Kogemustega

koristaja otsib lisatööd. Tel 5638

l Tasuta

äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid

4732. Marika.

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskl Soovin

mahlaõunu. Tel. 503 5932, 601 2662.

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel. 5322 6290,

l Müüa

loomasõnnikut 7 T 140 €, 15 T 210 €,

mulda 15 T 135 €, killustikku, kruusa ja liiva.

l Must

Tel 56971 079, e-mail: taluaed@hot.ee

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,

Mälestame

Avaldame südamlikku

Viimsi Vallavolikogu liiget

kaastunnet perekonnale

ROBERT HERMAN’i

Robert Herman’i

muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib

Südamlik kaastunne lähedastele.
kaotuse puhul

kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillel Kogenud

meister teeb kõikvõimalikke ehitus-

kalli abikaasa ja isa

peenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldu-

ja remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine,

sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga

kuuride, aedade, terrasside ehitamine, sillutise

hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Sooduspak-

panemine jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire

kumine suve lõpuni 80 €. mullavedu@hot.ee tel.

ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja teeme

525 2632.

Viimsi Vallavolikogu ja Viimsi

Viimsi Pargi lasteaia

Vallavalitsus.

Meelespea rühm.

hinnapakkumise. Tel 5348 7147, e-mail
mauropeduzzi@gmail.com

l Müüa

kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-

klots 5–25 cm 1,7 €, kaseklots 5–25 cm 2,0 €, lepp
l Firmalogodega

komme koguv kollektsionäär

otsib Viimsi valla kommi. Tel 5562 8885, Sven.

30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm
2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine:

l Klassikaline

massaaž koos reiki energiaga teie

5198 070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada
ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava

l Väikeveod

kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa

toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal

liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-

koos massaažilauaga. Tund aega 20 €. Massööri

kut ja täitepinnast. Tel.509 2936.

tellimine tel 50 92 550 või reedu48@hotmail.com
l Fassaadide
l 42

a. noormees otsib tööd Viimsis või selle lähi-

ümbruses (aga see pole määrav!). Üle 20 aastane

soojustamine, krohvimine, värvi-

mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee Tel 5196 9314.

müügi,- reklaami ja kinnisvara töö kogemus. Võib
olla ka projektipõhine töö. Pakkuda võib kõike.

l Korstnapühkija

litsenseeritud teenused, kütte-

Tel 512 5712, Jaanus.

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

NABA HUVIKOOL
ootab kõiki uusi ja vanu sõpru vanuses
4 – 7 aastat osalema järgmistes ringides
AKROBAATIKA (Vello Vaher)
JUDO (Rain Arukaevu)
KÕIK VÕIVAD KOKATA (Helen&Kristi)
LASTE JOOGA (Reet Post)
TANTSUTUND MUUSIKA MAANTEEL
(Leena Sirp)
Lisainfot Naba ringide kohta saab kodulehelt www.naba.ee või
helistades telefonil 606 3890.
Kohtumiseni Nabas!

ERALASTEAED TIBU OTSIB
PEATSELT AVATAVASSE HUBASESSE LASTEHOIDU
KVALIFITSEERITUD LAPSEHOIDJAT / LASTEAIAÕPETAJAT
SAMUTI OTSIME ERALASTEAEDA TIBU
TOREDAT ÕPETAJA ABI!
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
palun saata e-aadressile lasteaedtibu@gmail.com või
tuua lasteaeda.
Eralasteaed Tibu – Vehema tee 6, 74001 Viimsi
Tel 5192 5869, 602 0083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

Korralik
tõlketeenus
mõistliku
hinnaga.
Vaata lähemalt
MP Tõlked
www.merilink.eu/
index.html

Viimsi Teatajale
on reklaami
eest võlgu:
Golfest AS ja
Kvaliteet Kivi OÜ

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Pakume

tööd kontori koristajale Viimsis 5 x

nädalas õhtuti. Tel. 509 0521.

l Akende

pesu, vihmaveerennide puhastus,

ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
l Pilatese

treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo:

põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhas-

www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

tused-kpe.com Tel 5638 8994.

l Õunamahla

l Kaardid

pressimine teie aia õuntest Rohu-

ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

neemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu.

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil

Tel 5593 5863.

24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee

l Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude

raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku

l Viljapuude,

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,

Soodad hinnad. Tel 5626 3857.

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja

l Kivisöe

müügi koht ootab oma vanu ja uusi

hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.

kliente aadressil Paljassaare 28. Tel 5346 2505.

Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee

l Elukutseline

l Teeme:

õmbleja (üle 40 aasta kogemust)

puitfassaadid, akende, uste vahetus,

teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus,

töid. Helistage tel 5625 1195 (kl 9–19). Tiiu.

tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825,

l Lammutus-

ja koristustööd koos äraveoga, liiva,

evaron@hot.ee www.evaron.ee

killustiku ja multilift auto teenused, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

l Litsenseeritud

korstnapühkija teenus. Teostan

ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail: margus@
l Teostan

elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrol-

korvent.ee tel 552 6281.

li kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel. 516 5035.

l Vanametalli

tasuta koristus, lõikamine ja ära-

vedu Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki
l Müüa

aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-

metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid

selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-

olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suure-

puru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega).

mate koguste eest võimalik tasu kokkuleppel!

Tel 501 8594.

Tel 5833 3586.

Viimsi Peokeskuses (Pargi tee 12)
3. novembril kell 16– 20

seenioride SÜGISBALL
Õhtut sisustab mõnusa muusikaga SULEV VÕRNO ja &
Esinevad: VIRU VARIETEE tantsutrupp ja RAM kvartett
Magus suupiste ja tervitusvein!
Avatud ka baar!
Sissepääs KUTSETEGA.
Kutseid saab pensionäride ühenduse toast, Viimsi ja
Randvere Päevakeskusest alates 15. oktoobrist
Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus
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MUINASJUTUVÕIMLEMINE

Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks,
osavamaks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui
ka fantaasiat. Meie saatjaks on muusika ja erinevad
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos
ema või isaga, hoidja või vanaemaga.
Alates septembrist 2013:
E. 17.00 Viimsi Huvikeskuses (1,1 kuud–3a)
R. 10.45 Viimsi Huvikeskuses (2,5 kuud–4a)
Tunni hind on 5 €.
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda:
heatujustuudio@gmail.com
5563 4784 (Piret Kõõra)

VIIMSI HARRASTUSTEATRI
TÄISKASVANUTE NÄITETRUPP
kaasab muusikali “Into the Woods”
näitlemishuvilisi ja viisipidajaid mehi
vanuses 18–... eluaastat!
Kui võimalus köidab, võta ühendust!
Kalle Erm
505 9043
kalleerm@gmail.com

VIIMSI HARRASTUSTEATRI KOGUPERETRUPP
kaasab uusi lavajõude muusikali
“Halley komeedi tagasitulek”.
Ootame igas vanuses noormehi ja mehi,
neide ja naisi!
Huvi korral anna endast kiirelt teada!
Kalle Erm (tel: 505 9043,
e-post: kalle@huvikeskus.ee)

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.

Viimsi Sulgpalliklubi ootab
huvilisi treeningutele Randvere
kooli võimlasse.
Info:
aigartonus@hotmail.com
tel 5690 2481
Aigar Tõnus

Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool
Terviseaudit

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee
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TOORMAHLA
PRESSIMINE
Rohuneemes.
Tel 55 935 863

Suurelamutele Haabneeme
keskuses vajatakse

väliskoristajat
Helistada tel 501 8134

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Saabus uut kaupa, ka jalatseid.

