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Viimsi Muusikakooli 
akordioniõpilane Natali 
Ponetajev võitis esikoha 
rahvusvahelisel konkursil. 
Loe lk 5

Kutse RaNdveRe KooLi avamiseLe

Tere hea viimsilane,

mul on hea meel kutsuda Teid meie kogu-
konna uue valminud Randvere Kooli piduli-
kule avamistseremooniale, mis toimub 30. 
augustil 2013 kell 12 (G.H. Schüdlöffeli tee 
4, Randvere).

Randvere Kool on ehitatud kolme pa-
ralleeliga 1–6 klassilisena 432 õpilasele I-II 
kooliastmel põhinevaks põhikooliks. Kooli-
hoone on kahekorruseline ning suure spordi-
saaliga – hoone netopind on kokku 5772,8 m². 

Randvere Kool on Eesti esimene kool, 
mis on projekteeritud ja ehitatud integree-
ritud lahendusena üldhariduse ning eriva-
jadustega laste õppeks.

Lugupidamisega,
Jan trei

abivallavanem

Juba avapäeval oli uus mänguväljak lapsi täis ja tegevusruumi jätkus kõigile.

Kaluri teel sai valmis uus 
mänguväljak

sugupuu uurimise 
koolitus
21. septembril k 11 tuleb viimsi Raama-
tukogusse huvilistele rääkima koduloola-
ne Jaan tagaväli teemal “millest alustada 
suguvõsauurimist?”. Üritus on tasuta. 

Jaan Tagaväli on põline viimsilane, kes 
on sugupuu uurimisega tegelenud juba 
pea 20 aastat. 2010. aastal pälvis ta Ees-
ti Geneoloogia Seltsi tiitli Aasta Genealoog 
ja hetkel on ta Tallinna Genealoogiaselt-
si aseesimees. Ta on ka Viimsi Kultuuriloo 
Seltsi kodulooringi tegevuse algatajaid ja 
hilisem eestvedaja.

Kui teil on tekkinud huvi oma juurte 
vastu, siis ootame Teid osalema. Kindlasti 
saab selle loengu käigus teada esimesed 
juhised, millest alustada ja kust infot leida. 

viimsi Raamatukogu

Randvere küla 
üldkoosolek
Randvere küla üldkoosolek toimub 28. 
septembril 2013 kell 11 Randvere koolis 
aadressil G.H. schüdlöffeli tee 4. Kavanda-
tud üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Randvere küla teede ja tänavate ning 
sellega seonduvate kommunaalprobleemi-
de arutelu ja prioriteetide määramine järg-
nevaks aastaks. Valla esindajana vastab 
küsimustele kommunaalameti juhataja Alar 
Mikk.

2. Randvere külavanema eelneva aasta 
tegevusaruande esitamine.

3. Jooksvad küsimused.
Priit Robas

külavanem

Neljapäeval, 22. augus-
til avati Haabneemes 
Kaluri tee 2 laste 
mänguväljak, mida 
hakati kohe agarasti 
kasutama.  

Kaluri tee 2 korteriühistu 
kis, et mänguväljakut plaa-
niti juba mitu aastat. Esi-
algu, poolteist aasta tagasi, 
kirjutati rahataotluse pro-
jekt Leaderile, kuid see taot-
lus jäi rahuldamata. “Nüüd 
tuli juhus meie õuele,” sõ-
nas Ado Viik, sest appi tuli 
vallavalitsus.

Projekti eestvedaja oli 
sama maja elanik Merike 
Kim. “Olin lapsega kodus 
ja tundsin puudust võima-
lusest istuda maja ees, kus 
laps saaks mängida,” rääkis
Kim. “Hakkasin siis uuri-
ma, et kuidas sellist välja-
kut saaks. Suur oli mu ülla-
tus, kui kevadel ühistu koos-
olekul selgus, et mängu-
väljaku rajamine on plaani 
võetud.” 

Merike Kim rääkis, et 
lasi projekti teha ning teh-
tud said ka kõik eeltööd ja 
mõõdistused. Kahe lapse 
emana rõõmustas Kim, et 
vallavalitsus ettevõtmist toe-
tas. “Tänu kokkusattumi-
sele ja jutuajamisele valla-
valitsuses jõudsime män-
guväljaku ehitamiseni,” sõ-
nas Viik. 

Mänguväljaku avami-
sel osales abivallavanem 
Jan Trei, kes rääkis, et val-
lavalitsusel õnnestus sel 
aastal saada riigi eelarvest 
investeeringutoetust 10 000 
eurot laste mänguväljaku 
rajamiseks. “Suured tänud 
IRL Riigikogu fraktsiooni-
le,” ütles Trei. “Planeeri-
sime laste mänguväljaku 

rajamist Haabneeme piir-
konda, kus elab üle 1500 
lapse.” Haabneeme alevi-
kus on häbematult vähe 
laste mänguväljakuid. “Eri-
ti piinlik on lugu osade 
uute kortermajade arendus-
te puhul, kus lastel puudu-
vad igasugused võimalused 
oma mänguväljakul män-
gimiseks,” tõdes Trei.

“Kui asusime Ado Vii-
giga suhtlema, saime meel-
diva teadmise, et korte-
riühistul oli olemas laste 
mänguväljaku projekt, mis 
seisis jõude. Kaua mõelda 
polnud vaja. Meie poolt 
olid rahalised vahendid ja 
ühistu poolt projekt.  Lõime 
käed ja panime laste män-
guväljaku rajamise töös-
se.” 

Valla suuremasse ale-
vikku uue mänguväljaku 
rajamine on Trei sõnul vä-
ga positiivne näide omava-
litsuse koostööst korteri-
ühistuga.

Lisaks toredale mängu-

väljakule, millel on väga 
hea ja lapsesõbralik kate, 
nii et lapsed esialgu sellele 
vaid palja jalu astusid, on 
selle juures uhiuued pingid 
ning tulevad ka prügikas-
tid. Lapsi on Kaluri tee 2 
ümbruses palju ja Viigi sõ-
nul on see suur asi, et neid 
saab toast ja arvutite juu-
rest õue meelitada. Edasi 
on neil võimalus minna 
skateparki ja seejärel pea-
gi valmivale suusamäele. 
“Lapsed õpivad oma keha 
tunnetama, harjuvad väljas 
olema ja loodus ei jää nei-
le võõraks,” loetles Viik 
mänguväljakute ja muu-
de õuetegevuste väärtusi. 
Viigi arvates on Kaluri tee 
2 praegu Haabneeme piir-
konna kõige ilusam män-
guväljak. 

Mänguplats sai kohe 
populaarseks. Viik sõnas, 
et tema kokku loetud re-
kord oli korraga 17 last 
väljakul. 

vt 

Linti lõikavad abivallavanem Jan trei, mänguväljaku mõtte 
autor merike Kim ja korteriühistu juhatuse liige ado viik. 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 viimsi, Harju maakond.

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

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee

väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

trükki toimetanud: Meedium OÜ

ajalehe järgmine number ilmub 13. septembril

12. märtsil 2013 kinnitas viimsi 
vallavolikogu määruse nr 6 “viimsi 
valla aukodaniku president Lennart 
meri stipendiumi statuut”. 

Statuudi eesmärk on jäädvustada Viimsi 
valla aukodaniku president Lennart Meri 
mälestust. Määruse kohaselt antakse välja 
kahte liiki rahalist toetust – preemiat ja sti-
pendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida 
Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul 
igal aastal. President Lennart Meri stipen-
diumi eelarvesse võivad teha ühekordseid 
või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja 
juriidilised isikud. 

Stipendiumi maksmise eesmärk on in-
nustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes 
on või on olnud seotud Viimsi vallaga ning 
õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval 
ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö 
koostamise. Humanitaarteaduste all peetak-
se eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folk-
loristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, 
semiootikat jms. 

Preemia maksmise eesmärk on eelkõi-
ge premeerida ja tunnustada magistrikraadi 
omandanud isikut, kes on või on olnud seo-
tud Viimsi vallaga ja koostanud silmapaistva 
uurimustöö (magistritöö) humanitaarteadus-
te valdkonnas. 

Stipendiumit võib taotleda mõnel hu-
manitaarteaduste õppekaval kõrgharidust 
omandav bakalaureuse- või magistriõppe üli-

Lennart Meri stipendium
õpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. 
Preemiale võib kandideerida humanitaartea-
duste valdkonna magister, kes on magistri-
kraadi omandanud kandideerimisele eelneva 
kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui taot-
lus preemia maksmiseks esitatakse detsemb-
ris 2013,  lähevad arvesse magistritööd, mis 
on kaitstud 2013., 2012. või 2011. aastal. 
Määruse reguleerimisalast on välja jäetud 
doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud.

Stipendiumi taotlus tuleb esitada stipen-
diumile kandideerijal isiklikult, preemiale 
kandideerimise puhul võib taotluse esitada 
ka kolmas isik. Kandideerija ei pea rahvas-
tikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi 
valla elanik, kuid tal peab olema elulooline 
või hariduslik seos Viimsi vallaga. 

Stipendium või preemia antakse üle pre-
sident Lennart Meri perekonna liikme ja 
Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud 
isiku poolt president Lennart Meri sünniaas-
tapäeva tähistaval üritusel. Viimsi vallal on 
au ja kohustus stipendiumi või preemia abil 
väärtustada valla aukodaniku president Len-
nart Meri vaimset pärandit.  

Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määrus 
nr 6 “Viimsi valla aukodaniku president Len-
nart Meri stipendiumi statuut” on avaldatud 
22.03.2013 “Viimsi Teatajas” ning valla ko-
dulehel viimsivald.ee.

Kultuuri- ja spordiamet
Info: 602 8866, marje@viimsivv.ee

europrojekt kindlustas 4600 viimsilasele puhta 
joogivee
28. augustil toimus viimsi veemajandusprojekti teise etapi ametlik lõpetamine. Ühtekuu-
luvusfondi toel ellu viidud projekti kogumaksumus on 14,5 miljonit eurot, mis saadi sa 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. tänu projektile on 4600 viimsi elanikule taga-
tud nõuetekohane ja kvaliteetne joogivesi.

AS Viimsi Vesi nõukogu esimees Meelis Saluneeme sõnul olid projekti peamisteks eesmärkideks 
asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmine Viimsi vallas ja 4600 vallaelanikule nõuete-
kohase kvaliteediga joogivee tagamine. Ühtlasi tagas projekt 2300 viimsilasele võimaluse liituda 
ühiskanalisatsiooniga. 

Suuremahuliste tööde käigus rajati kogu Viimsi mandriosa nõuetekohase ja kvaliteetse joogi-
veega varustav veetöötlusjaam ning täiendavalt ehitati 16,9 km ja rekonstrueeriti 15,6 km joo-
giveetorustikke. Lisaks rajati 30 km kanalisatsioonitorustikke ning ehitati 14 ja rekonstrueeriti 2 
reoveepumplat. Töid teostati Viimsi ja Haabneeme alevikus, aga ka Lubja, Leppneeme, Randvere, 
Metsakasti, Tammneeme, Püünsi ja Muuga külades.  Ühes torustike rajamisega taastati üleskaeva-
tud teed ning ümbritsev haljastus. 

AS Viimsi Vesi juhatuse liikme Raimo Tanni hinnangul on palju küll tehtud, aga tööd pole kau-
geltki lõppenud. “Kuigi oleme väga suure osa veemajandusest korrastanud – rajanud uusi trasse, 
välja vahetanud torustikke ja ehitanud veepuhastusjaama – on vajalik läbi viia ka projekti neljas 
etapp. Selleks on Muuga reoveepuhasti renoveerimine,“ selgitas Tann. 

Ühtekuuluvusfondi projekti “Viimsi veekorralduse II etapp“ kogumaksumus oli 14 miljonit eurot, 
millest ligikaudu 77 protsenti ehk 11 miljonit eurot moodustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 
kaasrahastus. Omaosaluse tasusid Viimsi vald ja AS Viimsi Vesi.

vt

viimsi, Püünsi ja Prangli 
kooli esimene ühine 
arenduspäev toimus 
26. augustil tallinna Lille-
paviljonis. 

Koolitusel jagasid teadmisi oma 
ala tippspetsialistid Tiina Saar, 
Kaarel Zilmer, Jaana Vasama, 
Taavi Kotka, Aarne Saluveer ja 
mitmed teised. Arenduspäeva  
programm oli õppekava keskne 
ja üles ehitatud läbivate teemade 
põhiselt. 1. septembrist 2013 lä-
hevad kõik Eesti koolid üle uue-
le riiklikule õppekavale.

Kuigi Viimsi valla kooli-
juhid planeerisid valla koolide 
esimest ühist arendusseminari 
juba mõnda aega,  sai see teoks 
täpselt õigel ajahetkel – siis, 
kui kõik koolid valmistuvad 
täie hooga uueks 2013/2014 
õppeaastaks. Teatavasti lähe-
vad just sel õppeaastal kõik 
Eesti koolid üle uuele riikliku-
le õppekavale. 

Korraldusmeeskond pi-
das ühiselt aru, kes võiksid 
olla need lektorid-visionäärid, 
kelle teadmisi ja praktilisi ko-
gemusi võiks õpetajatel vaja 
minna ning nii sai kokku väga 
aukartustäratav ning oma ala 
tippspetsialistide esinemistega 
täidetud koolituspäev.

arenduspäeval osales 
kogu kooli personal
Arenduspäev oli mõeldud kõi-
kidele Viimsi, Püünsi ja Prang-
li kooli töötajatele. Eesmärk oli 
luua ja tihendada Viimsi valla 
üldhariduskoolide õpetajate ja 
töötajate omavahelisi kontak-
te. See õnnestus ka väga hästi, 

Viimsi koolide ühine 
arenduspäev sai teoks

sest lisaks ühistele teadmiste-
le said osalejad vaheaegadel 
omavahel vesteldes kogemusi 
ja arvamusi vahetada ning nii 
mõnigi lahkus koolituspäevalt 
uute koostööpartnerite võrra 
rikkamalt. 

Avaldati lootust, et selline 
ühine koolituspäev võiks saada 
traditsiooniks, sest Viimsi val-
la üldhariduskoolide õpetajate 
ja töötajate kokkupuutepunkte 
pole seni just palju olnud, kui-
gi vajadus selle järele on väga 
suur. Eesmärk anda õpilastele 
koolist kaasa eluks vajalikke 
teadmisi ja kogemusi ning olla 
suunaja ja teenäitaja on ju kõi-
kidel õpetajatel ühine.  

Päeva põhifookuses 
oli kaheksa läbivat 
teemat
Esinejad rääkisid oma ettekan-
netes tööturul toimuvast ning 
eriti just tööturu ootustest koo-
lile, lähtudes konkreetselt igast 
läbivast teemast. Otsiti vastust 
küsimusele, millele saaks üld-
hariduskool igas teemavald-
konnas keskenduda ja milline 
on kooli roll ning kõige tähtsa-
mad ülesanded.

Arenduspäeva programm 
koostati õppekava keskselt ja 
oli üles ehitatud läbivate teema-
de põhiselt. Läbivaid teemasid 
on kokku kaheksa: elukestev 
õpe ja karjääri planeerimine 
(lektor karjäärinõustaja, perso-
nalijuht ja koolitaja Tiina Saar), 
keskkond ja jätkusuutlik areng 
(lektor ettevõtja ja Eesti Gaia 
haridusprogrammi eestvedaja 
Toivo Aalja), kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus (lektor TTÜ 

innovatsiooni ja rahvusvahe-
listumise prorektor Alar Kolk), 
kultuuriline identiteet (lektor 
G. Otsa nimelise Muusikakoo-
li direktor Aarne Saluveer), 
teabekeskkond (lektor Tallin-
na Ülikooli Pedagoogilise Se-
minari direktor Kristi Vinter), 
tehnoloogia ja innovatsioon 
(lektor Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumi IT 
asekantsler Taavi Kotka), tervis 
ja ohutus (lektor Tallinna Üli-
kooli Terviseteaduste ja Spordi 
Instituudi rekreatsiooniteaduste 
osakonna lektor dotsent Kaarel 
Zilmer) ning väärtused ja kõlb-
lus (lektor Tuglase Seltsi tegev-
juht Jaana Vasama).

Esimene ühine arenduspäev 
läks väga hästi korda, saadi 
uusi teadmisi ning nii mõnigi 
teema sai selgemaks ja arusaa-
davamaks. Päeva lõpus kuulu-
tati välja järgmine kokkusaami-
ne “Koolirahva suvepäevadel” 
16.–17. augustil 2014.

Täname ürituse toetajaid: 
Ene Lille Harmoonikumist, Mai-
lis Alti ja Rannarahva Muu-
seumi, Heli Rõõmu Rõõmu-
stuudiost, TEA Kirjastust ja 
Viimsi SPAd.

Arenduspäeva korraldami-
sele aitasid kaasa Karmen Paul, 
Tiit Tali, Margit Võsu, Merike 
Hindreus, Greta Ammer, Gea 
Radik, Kadi Bruus, Kadri Kas-
tehein, Lauri Pihlak, Mart Fel-
ding, Mailis Alt, Sigrid Üksi ja 
Tiina Piirisaar.  Arenduspäeva 
modereerisid Gea Radik Püünsi 
Koolist ja Mart Felding Viimsi 
Koolist. Tuhat tänu Teile!

annika Remmel
Viimsi Kool

valla üldhariduskoolide arenduspäeval osalesid viimsi Kooli, Püünsi Kooli ja Prangli Kooli kogu personal.

valla valimiskomisjoni tööaeg
viimsi valla valimiskomisjon asub viimsi vallavalitsuse tööruumides aadressil Nelgi tee 1, 
viimsi alevik.

Komisjoni koosseis: Kristi Tomingas, Katrin Jalast ja Terje Sander.
valla valimiskomisjoni tööajad: 21. augustist 13. septembrini tööpäevadel esmaspäevast 

neljapäevani k 9–12 ja k 13–17, reedeti k 9–12 ja k 13–16. 10. septembril ja 12. septembril k 
9–12 ja k 13–18. 16. septembrist 18. oktoobrini esmaspäeviti ja neljapäeviti k 9–12 ja k 13–17.
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Heakord on laias tähen-
duses kord meie ümber, 
miks mitte ka meie 
mõtlemises. Kuna igal ini-
mesel on korrast ja ilust 
erinev arusaamine, 
siis on teatud normid kor-
ra tagamiseks koondatud 
erinevatesse õigus-
aktidesse, millest kom-
munaalameti töös on 
üheks alustest “viimsi 
valla heakorra eeskiri“.

Kes ei tahaks elada ilusas kü-
las, kohas, kus iga maalapp on 
hooldatud, majad on korras ja 
kaunid, piirded terved, kraa-
vid puhtad, heinamaal hein 
tehtud, prahti ei visata kuna-
gi maha, lemmiklooma järelt 
on alati koristatud jne. Kõlab 
nagu muinasjutt või fantaasia? 
Tegelikult pole ükski eelkir-
jeldatud seik midagi muinas-
jutulist – see kõik on nüüd ja 
kohe ja praegu meie endi teha. 
Vallaruumi üldine kuvand ja 
heakorrastatus on vallaelani-
ke ja maaomanike (loe meie) 
looming. Tuleb lihtsalt tegut-
seda ja seda mitte üks kord, 
vaid kogu aeg. Heakord on 
miski, mida saab vaid järje-
pideva tööga hoida. Heakord 
pole ainult muru niitmine, 
nagu seda ekslikult arvatakse. 
Heakord on ka võsa eemal-
damine, kraavi puhastamine, 
heinamaa niitmine, prahi ko-
ristamine, piirdeaia korrasta-
mine, heki pügamine, fassaadi 
remont jne. Ühesõnaga kõik 
tegevused, mis tagavad korras 
ja hooldatud krundi, misläbi 
ongi tulemuseks hooldatud 
vallaruum ning meeldiv elu-
keskkond. Et heakorra mõiste 
oleks kõigile üheselt mõistetav 
ja võrdselt rakendatav, ongi 
Viimsi Vallavolikogu kehtes-
tanud „Viimsi valla heakorra 
eeskirja“. Eeskirjas on välja 
toodud nii valla kohustused 
kui ka elanike ja maaomanike 
ülesanded heakorra tagamisel.

Üks põhilisemaid heakor-
raalaseid probleeme on niitmata 
ja võsastunud maaüksused, sest 
need hakkavad reeglina enim 

silma. Sellisel puhul saadab 
valla kommunaalamet maa-
omanikule märgukirja ja tule-
tab meelde heakorraeeskirjas 
sätestatut. Elamumaal, ärimaal, 
tootmismaal ja transpordimaal 
tuleb hoida muru kõrgust alla 
15 cm – see tähendab, et muru 
tuleks niita iga kahe nädala ta-
gant. Maatulundusmaal tuleb 
hein niita korra aastas, pärast 
jaanipäeva. August on heina 
niitmiseks igati sobilik aeg, 
sest hein on saavutanud oma 
kõrguse ja hakkab kolletuma. 
Lisaks heina ja muru niitmise-
le on samaaegselt otstarbekas 
eemaldada hooldamata maaük-
susel kasvama hakanud võsa. 
Märgukirjad, mis maaomanike-
le saadetakse, juhivadki tähele-
panu muru ja heina niitmisele, 

samuti võsa eemaldamisele. 
Märgukirjaga antakse maaoma-
nikule 2–3 nädalat aega maaük-
suse korrastamiseks, seejärel 
tullakse heakorratööde teosta-
mist kontrollima. Loomulikult 
on võimalik taotleda niitmise 
tähtaja pikendamist, kuid põh-
jus selleks peab tõesti olema 
mõjuv. Kui heakorratööd pole 
teostatud märgukirjas toodud 
tähtajaks, alustatakse väärteo-
menetlusega. Trahv niitmata 
muru või heina eest võib olla 
kuni 400 eurot füüsilisel isikul 
ja kuni 1200 eurot juriidilisel 
isikul. Levinud on eksiarva-
mus, et maksan trahvi ära ja 
saan “jamast” lahti. Kahjuks 
ei saa. Menetlus käib senikaua, 
kuni maaüksus on hooldatud, 
sunnivahendina kasutataksegi 

trahv hooldamata maaüksuse eest võib nii mõnigi kord saabuda maaomanikule üllatusena.

Korrastamata maaüksus 
võib tuua kopsaka rahatrahvi

HeaKoRRa eesKiRJa oLuLisemad PuNKtid
l elamumaa, ärimaa, tootmismaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbe-
ga krundil tuleb hoida muru kõrgust alla 15 cm
l maatulundusmaa sihtotstarbega krundil tuleb niita heina kord 
aastas, peale jaanipäeva
l hooned ja rajatised tuleb hoida korras ja neid regulaarselt hool-
dada, remontida
l sadevee jm kuivenduskraavid tuleb hoida puhtana, eemalda-
da tuleb vee äravoolu takistused, võsa ja hein
l pügada ja piirata tuleb hekki, mis kasvab väljapoole krundi-
piiri 

trahvimist. Loomulikult ei ole 
eesmärk karistada ja trahvida, 
kui aga miski muu ei aita hea-
korra tagamisele, siis lähene-
takse asjale karmilt. Need on 
meetmed, mis aitavad maa-
omanikele meelde tuletada hea-
korraeeskirja ja selle punkte. 

Kui teid häirib hooldamata 
maaüksus, siis sellest saab alati 
kommunaalametile teada anda, 
hea on lisada aadress, väikene 
kirjeldus (näide: hein niitmata, 
heina sees prügi) ja võimalusel 
ka foto (millel on kas kuupäev 
või failiandmetes ajatempel). 
Kommunaalamet teostab see-
järel maaüksuse paikvaatluse, 
kogub materjali ja saadab mär-
gukirja omanikule teele. Käes-
oleval aastal on kommunaal-
amet mõnesaja maaüksuse osas 
saatnud välja märgukirjasid, 
süstemaatiline töö jätkub. 

Suured tänud nendele, kes 
on hooldanud oma maaüksust 
korrektselt ning lisaks veel ka 
aiatagust teemaad või heina-
maad korras hoidnud. Täita oma 
kohust ja teha veel üks täiendav 
lisaülesanne – see on tõeliseks 
eeskujuks ja inspiratsioonialli-
kaks meile kõigile. Aitäh!

alar mik
kommunaalameti juhataja

viimsi Raamatukogu 
Haabneeme ruumides 
(Kesk tee 1) on võimalik 
ürituste korraldamiseks 
üürida viimsi üht soodsa-
mat seminariruumi.

Seminariruumi suurus on 50 m2. 
Kasutada on 7 lauda ja 18 tooli; 
vajadusel saab lisada 3 lauda ja 
7 tooli (kokku 25 kohta).

Tunni ja päeva üürihind 
on vastavalt 8,95 € ja 35,79 €. 
Hind sisaldab fuajee, laudade, 
toolide, internetiühenduse ja 
tualettruumi kasutamist ning 
ühe tunni tasuta ettevalmistus-

Ootame teid üürima seminariruumi
aega. Etteteatamisel on võima-
lik kasutada ka dataprojektorit. 
Päevahind kehtib kuni 8tunnise 
ruumikasutuse korral. Raama-
tukogu kinnioleku ajal lisandub 
hinnale 25%. Viimsi valla asu-
tustele ja organisatsioonidele 
on raamatukogul õigus teha 
kehtivast üürihinnast 50% hin-
nasoodustust. Samuti on Viimsi 
Vallavalitsusel õigus oma kor-
raldusega teha soodustusi keh-
tivast hinnakirjast.

Täpsemat infot saab Viimsi 
Raamatukogust telefonil 606 
6934 või e-posti aadressil jane@
viimsivald.ee.

vallavalitsusse saabus tänukiri varssavist eesti 
vabariigi suursaatkonnalt.

Eesti Vabariigi Suursaadik Varrsavis Taavi Toom tänab 
vallavanem Haldo Oravast ja nõunik Enno Seliranda nen-
de panuse eest Eesti-Poola suhetesse  mälestustahvli ku-
jul kindral Johan Laidonerile Sulejoweki vallas Pilsudski 
muuseumis. “Mälestustahvel ja kaasnev näitus aitavad 
kahte riiki lähendada, tutvustades üksteisele enda ajalugu 
ning olulisemaid, sümboolseid isikuid nagu kindral Laido-
ner või marssal Pilsudski,” kirjutab suursaadik. “President 
Toomas-Hendrik Ilvese visiit Poola 22.–24. juulil ja kõik 
visiidiga seotud üritused kulgesid hästi. Selles oli teil olu-
line osa ja täname teid selle eest.”

vt

Harju maavanem tunnustas maakonna kauni 
kodu konkursi võitjad.

Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustas neljapäeval, 29. 
augustil Rae vallas Vaskjala külas asuvas Rae koolimajas 
konkursi “Eesti kaunis kodu 2013” raames väljavalitud 
kaunimaid Harjumaa kodusid.

Kodukaunistamise Harjumaa Kogu hindas juunikuus 
konkursi “Eesti kaunis kodu 2013” raames omavalitsuste 
poolt esitatud objekte kategooriates eramud ja korrusma-
jad, maakodud ning ühiskondlikud hooned ja ettevõtted. 
Tänavusele Harju maakondlikule konkursile esitasid 13 
omavalitsust kokku 25 objekti.

Eramute ja korruselamute hulgast tunnistati võitjaks 
perekond Kalamäe kodu Kelvingi külas Viimsi vallas. 
Teise koha pälvis Karin Kase ja Hannes Kägu kodu Kose 
alevikus ning kolmandaks tunnistati Tiina Raali ja Peeter 
Sarve kodu Tiskre külas Harku vallas. Samuti pälvib tun-
nustuse korteriühistu Männimetsa tee 1 Järveküla külas 
Rae vallas.

Maakodude hulgast tunnistati kaunimaks Kriste Mägi 
Juhani talu Madise külas Padise vallas. Järgnes perekond 
Eenmaa Veskimäe talu Harmi külas Kõue vallas. Kolman-
daks tunnistati Mall Vatseli ja Ilmar-Olev Jõõrase Tiigi 
talu Kohatu külas Kernu vallas.

Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast oli parim 
Kõue mõis Kõue vallas, järgnesid Nõlvaku Lasteaed 
Laagri alevikus Saue vallas ja Jüri Gümnaasiumi staadio-
nikompleks Rae vallas.

Kodukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas 2013. 
aastal Harjumaa parimaks omavalitsuseks Rae valla. 

Harju maavalitsus

Suvelaager võitis 
südameid
Koos teiste suvemälestustega jäävad pikaks 
ajaks meelde isemoodi isetegijate Loovustoa 
suvelaagrid viimsi Huvikeskuses.

Loovustoa suvelaagrid olid tegusad ja lapsi nii pungil täis, 
et kõik soovijad ei mahtunud paraku uksest sissegi! Osa-
lejate hulgas oli niihästi vanu häid tuttavaid-sõpru kui ka 
vahvaid uusi poisse-tüdrukuid.

Juunis ja augustis toimus kolmandat aastat kunsti- ja 
loovuslaager, kus lapsed õppisid voolima savist kruuse, 
maalisid ja mängisid, ronisid, kokkasid ning tegelesid põ-
nevate käeliste tegevustega.

Juulis toimus esmakordselt elulahe laager. Kimasime 
ratastel randa ujuma ja maalima, päevitama ja tantsima. 
Ronisime seikluspargis, külastasime Tallinna vanalinna 
torne, einestasime restoranis ja musitseerisime Metsatöllu 
prooviruumis koos Metsatöllu solisti enesega!

Augustis toimus ka juba teist aastat tüdrukute pärlilaa-
ger, kus valmisid pea-, käe-, kaela- ja kõrvaehted, vinged 
käekellad ning unikaalsed mobiilikotid.

Suviseid tegemisi on võimalus näha meie Facebooki kon-
tol või kodulehel http://isemoodiloovustuba.blogspot.com/.

Olge valvsad! Uus laager toimub juba oktoobrikuisel 
koolivaheajal! Ja juba sügisest algavad taas meie põnevad 
iganädalased töötoad Viimsi Huvikeskuses.

isemoodi isetegijate Loovustuba

Tänukiri Varssavist

Harjumaa kauneim 
kodu on Kelvingis

viimsi Raamatukogu Haabneeme seminariruum mahutab kuni 
25 osalejat.
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Kui mõne tuntud viim-
silase käest on küsitud 
väärtuste kohta, mis neid 
meie valda on elama 
meelitanud, siis kindlasti 
mainitakse ära looduslä-
hedane keskkond. 

Veerandtunnise autosõidu kau-
gusel Tallinna kesklinnast võib 
siinkandis tõesti sattuda põ-
lismetsa, kus pika aja vältel ei 
pruugi kohata teist hingelist. 
Ometi võivad meie arusaamad 
ideaalsest keskkonnast erine-
da sootuks sõltuvalt eluviisist, 
väärtushinnangustest või ka aja-
loolisest mälust.  

Julgen väita, et Viimsi on 
viimase paarikümne aastaga 
muutunud rohkem kui eelne-
vate aastasadadega kokku, kuid 
suuremal osal meie kaaskond-
setest puudub just see viimane 
– kogemus kohapealsest elust 
inimpõlv või paar tagasi. Vaa-
dates, kuidas uusasukad end 
sisse seavad, võtavad paljud 
eeskuju ikkagi tuttavamast ja 
turvalisemast linlikust tehis-
keskkonnast, kus loodust mee-
nutab vaid igav murulapike. 
See on üsna erinev eelmise 
siiatulnute põlvkonna aedlinli-
kust elulaadist, rääkimata ku-
nagistest taluaedadest. 

viimsi elukeskkond 
pakub võimalusi
Viimsi alles ootab kõigi või-
maluste ärakasutamist elu-
keskkonnana ning seejuures 
ei tasu imestada, et ka vallaelu 
korraldajaks pürgijad libisesid 
näiteks eelmiste valimiste eel 
keskkonnateemast kas üldse 
üle või pakkusid kindla peale 
minekuna võetavaid ettepane-
kuid. Oluliseks peeti puhtaid 
supelrandu, hea juurdepääsu 
tagamist mererannale ja korras 
haljasalasid, lubati korralda-
da keskkonnaalaseid koolitusi 
ja seista metsaalade säilimise 
eest, vajadusel veelgi laienda-
des kaitsealuseid maid. Oli ka 
üks üsna resoluutne seisukoht, 

Maa ootab harijat

mis peaaegu välistas roheko-
ridoride ja miljööväärtuslike 
alade paiknemise väljaspool 
riigi- ja vallamaid. Nii et meie 
hulgas on neidki, keda loodus-
lik keskkond segab.

Esmamulje ümbrusest an-
nab üldine maastikupilt – see, 
mida jõutakse hoomata ka auto-
aknast. Peab ütlema, et Viimsi 
on seni veel maastikuliselt 
küllaltki rikas ja mitmekesine 
vaatamata suhteliselt väikesele 
territooriumile, oma osa lisa-
vad siia saared. Seejuures on 
aga oluline teada, et meid ümb-
ritsevat keskkonda on kogu aeg 
mõjutanud mõõdukas inimte-
gevus ja sadakond aastat tagasi 
olnuks raskesti mõistetav, miks 
ühte või teist metsatukka või 
heinamaad kaitse alla peaks 
võtma. See ju piiranuks kohe 
igapäevast majandamist.

Ka tänapäeval tekitavad 
planeeringupõhimõtetest ja 
kaitsealadest tulenevad piiran-
gud palju kemplemist, ent põh-
jus on hoopis teine. Viimsis on 
kujunemas olukord, kus pool-

saare keskele jääv riigimets 
võib muutuda oaasiks keset 
suhteliselt tihedaid ja katkema-
tuid elamualasid. Tänases te-
gelikkuses on muidugi puhvrit 
veel küllaga, aga suundumusi 
arvestades, lõigatakse tulevikus 
vähemalt teoreetiliselt ära või-
malus muuotstarbeliseks maa-
kasutuseks kui hoonestamine 
ja mõõdukas riigimetsa majan-
damine, vahele pikitud mõned 
kaitsealad ja haljastud. 

Enam kui kümmekond aas-
tat tagasi kehtestatud Viimsi 
valla mandriosa üldplaneering 
oli selles suhtes tasakaalukas, 
et arvestas ka traditsioonili-
se maakasutusega. Hiljem on 
vastu võetud elamu-, samu-
ti rohe- ja miljööväärtuslike 
alade paiknemise põhimõtteid 
täpsustavad teemaplaneerin-
gud. Kõik see peaks ju kind-
lustama enam-vähem sidusa 
looduskeskkonna säilimise. 
Elu teeb aga omad korrektiivid 
ja kahjuks on kõige enam kan-
natanud  kunagised põllu- ja 
looduslikud rohumaad. 

maalapid jäävad väik-
semaks
Kui Eestis tervikuna keskmi-
se põllumassiivi pindala kas-
vab, siis Tallinna lähivaldades 
jäävad maalapid järjest väik-
semaks. Põhjuseks pole ainu-
üksi võsa pealetung, mis meie 
metsavööndis asuvatel söötis 
maadel varem või hiljem aset 
leiab, vaid elamualade senini 
peatamata ja enamasti põhjen-
damata laiendamine üldpla-
neeringu järgse maatulundus-
maa arvelt.  

Uusi maksumaksjaid võtab 
ju iga vald hea meelega vas-
tu. Paraku on Viimsi jõudnud 
seisu, kus hulk kehtivaid de-
tailplaneeringuid pole aastate 
pikku paigalt nihkunud ning 
rahvastiku üldist arengupilti 
vaadates on lootus uueks sis-
serändelaineks liivale rajatud, 
vähemalt Eesti enda potent-
siaali arvestades. Üsna suure 
tõenäosusega jääbki kümneid 
hektareid endisi põllu- ja kar-
jamaid edasi võsastuma, kui 
paremat lahendust ei leita. 

Kultuurmaastike taas-
tamine 
Võibolla on tagumine aeg mõel-
da kultuurmaastike taastamise-
le, mis looks väärtust nii inime-
se jaoks kui looduskaitseliselt? 
Kord juba kasutuses olnud põl-
lumaade jäämine elamurajooni-
de alla on pöördumatu muutus, 
kuid just selline määramata lõ-
puga ooteseisund on kõige eba-
tõhusam maakasutus. 

Põllumaa väärtus kasvab 
kogu maailmas, Eestis aga vii-
mastel aastatel lausa kiirenevas 
tempos. Elamumaaga on lood 
märksa heitlikumad. Maastiku-
pildi üheülbastumine ja pool-
looduslike koosluste hävimine 
on otseses seoses bioloogilise 
mitmekesisuse ehk elukülluse 
vaesestumisega ning harulda-
seks muutuvad ka mujal tavali-
sed taime- ja loomaliigid. Nen-
de säilimiseks ei piisa rangete 
piirangutega kaitsealade juur-
detegemisest, paljud liigid va-
javad edukaks toimimiseks just 
inimese mõõdukat sekkumist.

Inimese jaoks kuhjub ne-
gatiivne mõju ka ümbruskonna 
esteetilise väärtuse kahanemi-
sega. Kui sellele lisandub veel 
uute elamualade kehv infra-
struktuur ja teenuste kättesaa-
davus, pole välistatud, et rän-
depump hakkab Viimsis hoo-
pis teistpidi lööma.

Viimsi isoleerituse tõttu on 
maale tema algse juhtfunktsioo-
ni – toidu ja energia tootmise 
– tagasiandmine nii investeerin-
guid kui mõttelaadi muutust eel-
dav ettevõtmine. Järjepidevus 
on katkenud, naabrusest pole 
võtta ka tublisid põllumehi, kes 
söötis maid esialgu kas või ren-
tida sooviksid. Mõistlike tulevi-
kukokkulepete saavutamise teeb 
keerulisemaks maa killustatus 
erinevate omanike vahel. 

oma niši võimalused
Loomulikult on kättesaadavaim 
võimalus millegi kasvatami-
seks enda koduaed, ent viljakat 
põllumaad ja karjatamiseks so-

bivaid maatükke leiab eelkõige 
poolsaare kesk- ja lõunaosas 
veel piisavalt. Viimsi ei suu-
daks toidutootmises maapiir-
kondadega konkureerida, kuid 
oma niši leidmine näiteks aian-
duse või mesinduse vallas pole 
sugugi utoopiline, ka loomad 
sobivad suurepäraselt maasti-
kupilti. Juuresolev fotogi pole 
tehtud kusagil kõnnumaal, vaid 
ridaelamukvartali vahetus naab-
ruses. Loomapidamine nõuab 
suuremat pühendumist, kuid sa-
mas on karjatamine tõhusamaid 
keskkonnakaitselisi abinõusid
just pool-looduslike koosluste 
elujõu säilimiseks. 

Seniks kui mõte idaneb, 
sobib maade valmisoleku ta-
gamiseks ka hädapärane “euro-
heina” tegemine. Toidu toot-
mine kodukohale võimalikult 
lähedal on tõusev trend just 
jõukamate tarbijate seas, kellest 
Viimsi ei tohiks puudust tunda. 
Maakasutuse mitmekesistami-
sega väärtustaksime peamiselt 
enda elukeskkonda, sest Saare-, 
Setu- või Soomaaga võrdväär-
set kultuuri- ja looduspärandit 
pole vähemalt Viimsi mandri-
osal kaugelttulijale pakkuda. 

Eelnev jutt valgustas vaid 
ühte, ehkki siinkirjutaja arvates 
olulisemat tahku meie elukesk-
konnast. Seekord jäid puudu-
tamata näiteks välisõhu, müra, 
jäätmete, sadevete, rannakalan-
duse või metsanduse problee-
mid, aga ka kõigele alust panev 
keskkonnaharidus. Loetletut ja 
muidki teemasid peaks sisalda-
ma volikogu keskkonnakomis-
joni poolt algatatud keskkonna-
kaitse arengu- ja tegevuskava. 
Meid kõiki puudutava vald-
konna tulevikku ei saa vaadata 
vaid lühiperspektiivis ehk vali-
mistsüklis, mõõdupuuks tuleks 
võtta vähemalt inimpõlv. Head 
ideed, kuidas keskkonnapilti ku-
jundada, on ärksate viimsilaste 
poolt oodatud. 

andres Jaanus
vallavolikogu keskkonna-

komisjoni liige 

Juba neljandat aastat 
korraldab eesti Looma-
kaitse selts varasügist 
kampaaniat, mille raames 
pannakse inimestele 
südamele oma lemmik-
loomi suvekodudest 
endaga kaasa võtma ning 
märkama mahajäetud 
lemmikloomi.

“Eestis on jätkuvalt probleem 
lemmikloomade hülgamisega 
suvilatesse. Inimesed võtavad 
suve alguses suvilasse puhku-
seperioodiks koera- või kas-
sipoja, kuid suvilast lahkudes 
hülgavad looma,” selgitas Eesti 
Loomakaitse Seltsi juhatuse lii-
ge Tania Selart. “Hea meel on 
aga tõdeda, et seltsi infotelefoni 
statistika põhjal on selline trend 
languses. Võrreldes eelmise 
aastaga oleme sel aastal saa-
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nud vähem teateid suvilatesse 
ja maakodudesse maha jäetud 
loomade kohta.” Selart lisab, 
et hülgamise tulemusena teki-
vad kasside kolooniad, levivad 
haigused, loomad kannatavad 
ja paljud neist surevad. 

Seltsil kulub aastas kümneid 

tuhandeid eurosid vastutus-
tundetute loomaomanike poolt 
hüljatud loomade päästmiseks 
ja abistamiseks. “Eestis on loo-
made hülgamine seadusega kee-
latud ja kriminaalkorras karista-
tav,” märkis Selart. “Seni aga, 
kuni Eestis ei kehti üleriigiline 

kohustus lemmikloomade kii-
pimiseks ja registrisse kandmi-
seks, on hülgajaid pea võimatu 
tabada, rääkimata nende vas-
tutusele võtmisest,“ kirjeldas 
Selart olukorra keerukust.

Eesti Loomakaitse Selts 
kutsub kodanikke üles printima 
välja “Suvi läbi. Asjad pakitud. 
Kõik pereliikmed kaasas?” kam-
paania flaiereid, jagama neid 
oma kodukohas ning postitama 
kuulutustetahvlitele. Flaiereid 
jagavad üle Eesti ka seltsi vaba-
tahtlikud. Kõik materjalid on al-
lalaetavad aadressil http://www.
loomakaitse.ee/?q=node/1237. 
Kampaaniat tutvustavat video-
klippi näitab Tallinna TV ning 
audioklipp jookseb septembri 
lõpuni Eesti Rahvusringhäälin-
gu raadiokanalites.

Selts kutsub üles kampaa-
nias osalema ka kõiki oma-

valitsusi ning levitama teavet 
kohalike elanike hulgas. Sa-
muti soovib selts omavalitsuste 
poolt kõrgendatud tähelepanu 
seoses hüljatud ja hulkuvate 
loomadega ning taolistel juhtu-
del ka kiiret reageeringut loo-
mahülgajate kindlakstegemisel 
ja loomale abi osutamisel. 

2013. aasta esimesel poo-
lel nõustas ja lahendas Eesti 
Loomakaitse Selts 2290 info-
numbrile ja -meilile saabunud 
juhtumit, mis teeb keskmiselt 
13 juhtu päevas. Võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga, 
mil poolaasta teadete arv oli 
1881, kasvas teadete arv käes-
oleval aastal 409 teate võrra 
ehk 22%. Laekunud abipalvete 
nõustamise ja lahendamise tu-
lemusena sai ELSi poolt aasta 
esimesel poolel otsest rahalist 
abi enam kui 600 looma 22 

000 euro ulatuses. 
Eesti Loomakaitse Selts 

(ELS) on loomasõpru koondav 
mittetulundusühing, mille mis-
sioon on abi vajavate loomade 
heaolu tagamine ja paranda-
mine, loomasõbraliku eluvii-
si edendamine ning loomade 
väärkohtlemise ennetamine. 
Seltsil on üle Eesti ligi 550 
liiget. ELS on rahvusvaheliste 
loomakaitse organisatsioonide 
Royal Society for the Preven-
tion of Cruelty to Animals (RS-
PCA), World Society for the 
Protection of Animals (WSPA), 
Euroopa Liidu juures tegutseva 
lobiorganisatsiooni Eurogroup 
for Animals ja European ne-
twork to END the keeping of 
wild animals in CAPtivity (EN-
DCAP) võrgustiku liige.

annika Lepp
Eesti Loomakaitse Selts

suvekodust lahkudes jäetakse maha seni armas koduloom.  

Ponid Brüsseli äärelinnas.
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Henn Rebase akordioni-
õpilane Natali Ponetajev 
viimsi muusikakoolist või-
tis esimesel rahvusvahe-
lisel konkursil akordioni 
Regatt oma vanuseklassis 
esikoha.

“Akordioni Regatt” toimus 
18.–20. juulini Tallinnas Lin-
dakivi Keskuse saalis ja selle 
kutsusid ellu Peterburi Riiklik 
Kunstide- ja Kultuuriülikool 
eesotsas professor Nikolai 
Kravtsoviga ning reisiagen-
tuur 5 Stars Travel Agency. 
Osavõtjaid oli Lätist, Leedust, 
Kasahstanist ja Venemaalt. 
Ainuke Eesti võistleja oli Na-
tali Ponetajev Viimsi Muusi-
kakoolist. 

Eestis on akordion kõikide 
muusikakoolide õppekavades. 
Tihti peetakse ka vabariiklikke 
konkursse, kuid millegipärast 
otsustasid tublid mängijad ja 
õpetajad seekord veel pealt 
vaadata.

Konkurss toimus neljas va-
nusekategoorias: kuni 13a, ku-
ni 15a, kuni 18a  ja üle 18a nn 
professionaalid, kelle 1. koha 
preemiana oli erandina välja 
pandud 1500 eurot. Lisaks võist-
lesid akordioniansamblid ja 
-orkestrid. 

Esimeses, kuni 13aastaste 
vanuserühmas jagasid esikoh-
ta Natali Ponetajev Viimsi 
Muusikakoolist ja Matas Rei-
moris Lätist. See on meie 
noore muusiku väga tubli ja 
tähelepanu vääriv saavutus. Na-
tali kava koosnes neljast pa-

Võit rahvusvaheliselt 
akordionimuusika konkursilt

last, kokku 10 minutit muusi-
kat: H. Rebase “Menuett” ja 
“Sangaste samba”, O. Peter-
soni jazzilik ”Exercise nr 2” ja 
A.Piazzolla tango “SVP”, kõik 
olid seatud akordionile tema 
õpetaja poolt. Žürii kiitis Na-
tali toredat kava, kindlat, vea-
tut, stiilipuhast ja musikaalset 
mängu ning lavalist sarmi. 
Natali Läti konkurent Matas 
Reimoris nuppakordionil oli 
tehniliselt väga tugev. Alt ve-
dasid aga pisut enesekindlus 
mängus ja ebapuhas esitus, sa-
muti mitte nii veenev muusika 
tõlgendamine, mis kokkuvõt-
tes kindlana tundunud esikoha 
jagamisele viisid. 

Ülejäänud Akordioni Re-
gati sarjades käis samuti väga 
tihe rebimine. Head muusikat 
oli kuulda palju. Mängijaid 
oli nii lähedalt kui kaugelt. Eri 
koolkondade muusikatõlgendu-
sed panid aga žürii tihti päris 
raskesse olukorda, kuid la-
hendus leiti ja kõiki osavõtjad 
hinnati vääriliselt. Akordioni 
Regati konkurssantide hulgas 
torkasid eriti silma-kõrva lee-
du noored: väga head muusi-
kud, tehnilised ja lavaküpsed. 
Küllap kuuleme neist veel pal-
ju head.

1500 eurot viis žürii otsu-
sel Kasahstani “proff ” Nartai 
Bekmoldinov, kuigi ka 2. ko-

hale tulnud Aleksei Vassiljev 
Venemaalt ja kolmandaks jää-
nud Laimonas Salijus Leedust 
oleks oma suurepärase musi-
kaalse ja tehniliselt silmapaist-
va mänguga kindlasti sama 
väärinud. 

Nüüd on Natalil esimene 
suur võistlus selja taga, möö-
dunud suvi akordionimuusikat 
täis ja loodame, et tulevikus 
jääb tal veelgi rohkem aega 
oma lemmikpillile  akordioni-
le pühenduda. Küllap siis män-
gutehnikagi edasi areneb ning 
suudab uute esinemistega kuu-
lajatele suurepärast naudingut 
pakkuda.

annika Poldre

vastaB NataLi PoNetaJev

Natali, kuidas sa sellele konkursile pääsesid?
Ma kuulsin sellest konkursist oma õpetaja 

käest. Sinna pääsemiseks tuli internetis saata 
avaldus, millele vastati ja siis kohale minna.
Kellega konkureerisid?

Ma võistlesin esimeses vanuserühmas (kok-
ku oli 4 rühma), mis oli kuni 13aastastele. Seal 
oli peale minu veel kaks võistlejat (Lätist ja Lee-
dust).
milline oli võit ja kuidas on see kirjas tunnis-
tuse peal?

Kõik osalejad kutsuti lava peale ja kõigepealt 
jagati igaühele tunnistused. Siis öeldi minu ni-
mi uuesti ja anti diplom ja karikas. Pärast auta-
sustamist tuli võitjate kontsert, kus ma mängisin 
uuesti Henn Rebase “Sangaste Sambat”.

Diplomi peal on kirjas (vene keeles): „Esime-
ne rahvusvaheline festival “Akordioni regatt”, I 
vanuserühm; Natali Ponetajevit autasustatakse 
esimese kohaga.“
Kelle algatusel või soovitusel hakkasid akor-
dionimängu õppima? Kas kodustest veel kee-
gi mängib sama või muud pilli?

Ma tahtsin hakata klaverit mängima, kuid siis 
tuli Henn Rebane Merivälja kooli, kus ma varem 
õppisin, akordionit tutvustama ja mulle tundus 
see väga huvitav. Kodus keegi akordionit ei 
mängi, see-eest noorem õde õpib viiulit ja vahel 
mängib isa samuti viiulit või kitarri (hobi korras).
mitmendasse klassi sügisel lähed ja kus koo-
lis õpid?

Ma lähen 7. klassi Tallinna Reaalkoolis.
mitmendat aastat akordionimängu õpid?

Septembris algab viies aasta.

Huvikool Pääsupoeg kutsub avamispeole! 
Alates septembrist alustab Viimsis tööd uus erahuvikool  – HUVI-
KOOL PÄÄSUPOEG. 

Ootame 1-7 aastaseid lapsi huviringidesse avastama maailma 
koos meiega.

• Muusikaringidesse on oodatud lapsed vanuses 1–6 eluaastat.
• Kunstiringidesse ootame 2–7 aastaseid lapsi.
• Balletiringidesse võtame vastu lapsi vanuses 3–7 eluaastat.
• Koolieelikute arenguringist saavad osa võtta 5–7 aastased lap-

sed.
KUTSUME LAPSI JA LAPSEVANEMAID MEIE AVATUD USTE PÄE-

VADELE JA AVAMISPEOLE!
Huvikooli Pääsupoeg 2 avatud uste päev toimub laupäeval, 

31.08.2013 kell 10–12, aadressil Suur Kaare tee 66, Pärnamäe kü-
la, Viimsi.

Huvikooli Pääsupoeg 1 avatud uste päev toimub pühapäeval, 
01.09.2013 kell 10–12, aadressil: Paakspuu tee 10, Pringi küla, 
Viimsi.

Avatud uste päevadel toimuvad näidistunnid ja on võimalik tut-
vuda huvikooli ruumidega. Lastele on näomaalingud ning avamise 
puhul sööme torti!

Huvikool Pääsupoeg tegemistega saate lähemalt tutvuda ning 
lapsi ringidesse registreerida meie kodulehel:  www.paasukool.ee 

Kohtumiseni avamispeol ja head pealehakkamist huviringide va-
limisel ja registreerimisel!

Huvikool Pääsupoeg muusikaringide juhendaja Ly Lumiste.

VÖIMLEMIS – JA TANTSUKLUBI KEERIS
ALUSTAB 30-NDAT HOOAEGA
Ootame nii vanu kui ka uusi huvilisi järgmistesse rühmadesse:
l mudilased
l 1.–3. klass
l 3.–4. klass
l 5.–6. klass (eelneva treeningkogemusega)
l 6.–7. klass (eelneva treeningkogemusega)
l 7.–9. klass (eelneva treeningkogemusega)

TREENINGUD toimuvad 2–3 korda nädalas VIIMSI KK. spordi-
kompleksi ruumides (Randvere tee 8).

TREENINGPROGRAMMIS: Tantsuline vöimlemine / akrobaatika / 
showtants / estraaditants / sporttants / vabatants / ballett / hip-hop

PEATREENER:  Ene Mets  
KONTAKT: 5650 2669, enemets&smail.ee

igal aastal toimuvad 
Lauluväljaku Klaassaalis 
tallinna Kitarrifestivali 
raames Noorte talentide 
kontserdid. Juba neli aas-
tat järjest esineb seal ka 
Pirita Kitarriorkester. 
sellel aastal toimus 
kontsert 12. juunil. Pirita 
Kitarristuudios õpib palju 
viimsi kooli lapsi, kes 
mängivad samuti Pirita 
Kitarriorkestris.  

Kitarriorkestrit dirigeerib juba 
kaks aastat järjest Ott Kask, 
kes on Viimsis tegev mitmes 
valdkonnas. Kitarriorkestri 
ka-va on alati mitmekesine, 
hõlmates endas klassikalise 
muusika huvitavamaid teo-
seid, hispaania ja ladina-amee-
rika ja mitmeid filmimuusika 
tippteoseid. Samuti muudavad 
kava huvitavaks mitmed solis-
tid, kes orkestri ees esinevad. 
Lisaks viiulisolistidele esi-
nes sellel aastal koos Pirita Ki-
tarriorkestriga Klassikatähte-
de saate finalist Marten Alt-
rov, kes on vaieldamatult Ees-
ti noorema põlvkonna silma-
paistvaim klarnetimängija. 

Viimsi lapsed Pirita Kitarriorkestriga Lauluväljaku klaassaalis

Mängimine koos väga heade 
solistidega innustab kindlasti 
noori kitarriste ka ise rohkem 
harjutama, et meisterlikkust 
saavutada. Pirita Kitarriorkes-
ter on lisaks Tallinna Kitarri-
festivalile esinenud ka Saku 

Suurhallis Kevadballil, Tartus 
festivalil “Fiesta de la Guitar-
ra”,  osalenud rootsi orkestri-
juhi ja pedagoogi Jan-Olof 
Erikssoni meistriklassis ja pal-
judes muudes huvitavates pro-
jektides.  

1. septembril 2013.a. alus-
tab Pirita Kitarristuudio oma 
seitsmendat hooaega Pirita 
Vaba Aja Keskuses. Pirita Ki-
tarristuudio on mõeldud eel-
kõige 6–17aastastele noortele, 
et õppida selgeks kitarrimäng, 

esineda  solistina või kitarrian-
sambliga kontsertitel ja osale-
da huvitavates kitarriorkestri 
projektides. Pirita Kitarristuu-
dios ei ole sisseastumiskatseid. 
Kitarrimänguoskus on kätte-
saadav peaaegu kõigile. Alg-
õpe toimub väikestes gruppi-
des kaks korda nädalas, kuid 
võimalikud on ka teised õppe-
vormid. Soovijatel on võimalik 
käia lisaks ka 1 kord nädalas 
solfedźotunnis, et oma muusi-
kalisi teadmisi süvendada.

Kitarriõpetaja Lauri Jõe-
leht on õppinud kitarri G. Otsa 
nim. Tallinna Muusikakoolis 
Tiit Petersoni ja Barcelonas 
José Luis Lopategui juures. 
Ta õpetab unikaalse Narciso 
Yepese meetodi järgi. Lapsed 
omandavad esmalt koosmän-
guoskuse, rütmitunnetuse ja 
koheselt elementaarse noodist-
mängu oskuse.  

Juba ühe õppeaastaga on 
enamusel lastest oskus mängi-
da sellisel tasemel, et osaleda 
Pirita kitarriorkestris.

Pirita Kitarristuudios on 
võimalik õppida ka viiulit. 
Viiulitunnid toimuvad 1–2 
korda nädalas, olenevalt soo-

vist. Viiuliõpetaja Tatjana Jõe-
lehe viiuliõpilased esinevad  sa-
muti kontsertidel ja osalevad 
sageli ka kitarriorkestri töös, 
saades osa huvitavatest muu-
sikalistest sündmustest. Kellel 
on huvi kitarri või viiulit õppi-
ma tulla, saavad täpsemat in-
fot, kui kirjutavad e-mailile: 
laurijoeleht@gmail.com või he-
listades telefonil 5689 8665.

Lauri Jõeleht

väikesed viiulisolistid ja kitarrimängijad. Fotod Kaiti maasikmäe.

Klassikatäht marten altrov, 
dirigent ott Kask ja Pirita 
Kitarriorkestri juht Lauri Jõeleht 
pärast kontserti Klaassaalis.
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Õunad hakkavad valmima 
ning neelud käivad juba 
värske õunamahla järele. 
Ärge muretsege, meil on 
juba kõige peale mõel-
dud. ubinapäev toimub 
sel aastal 28. septembril 
algusega kell 10. 

Traditsioonikohaselt vurab 
Hiiumaalt kohale ilmatuma 
suur mahlapress ja kõigi soo-
vijate  õuntest saab kohapeal 
lihtsa vaevaga valmis tervislik 
jook – õunamahl. Kui soovid 
oma õunad mahlaks ajada, pa-
lun registreeri (Helen, tel 5620 
1417, helen@rannarahvamuu-
seum.ee).

Lisaks mahla pressimisele, 
tervislike õunatoodete söö-
misele-joomisele ja õunte ja 
õunaistikute ostmisele-müü-
misele toimuvad sel aastal ka 
Eesti meistrivõistlused õuna-
grillimises.

Esimeses võistlusvoorus 
ehk Halika õunatalu voorus gril-
litakse korraldaja poolt antavat 
kindlat õunasorti “Sügisjoonik” 
tervikõunana. 2012. aastal oli 
esimese võistlusvooru õunaks 
Halika Õunatalu “Lobo”. Luba-
tud on õuna koorimine, maitses-
tamine, sh ka süstimise meeto-
dil. Kohtunikud hindavad selle 
vooru võistlustöid pimehinda-
mise meetodil.

Ubinapäev ja Eesti MV õunagrillimises

Teises võistlusvoorus ehk 
Ubinapäeva fantaasiavoorus gril-
litakse fantaasiarooga, mille 
kohustuslikuks komponendiks 
on õun võistkonna vabal vali-
kul. Fantaasiaroa muud kom-
ponendid on samuti võistkon-
na vabal valikul. Kohtunikud 
hindavad selle vooru võistlus-

töid avaliku hindamisena võist-
kondade platsidel. Fantaasia-
voorus atraktiivseima esitluse 
teinud võistkond pälvib esitlu-
se eripreemia.

Võistlusel kasutatakse küp-
setusaparaadina võistkonna va-
likul kas söe- või gaasigrilli. 

Võistluse maitseainepartner 

Meira annab võistluse alguses 
igale võistkonnale Meira mait-
seainekoti, mis sisaldab häid 
maitsestamistooteid. Võistlus-
tööde maitsestamisel on lu-
batud kasutada maitseaineid, 
marinaade, mop-kastmeid jmt 
maitsetooteid võistkonna va-
bal valikul. 

Registreerida saab kuni 10 
võistkonda, osalejate arv ei ole 
piiratud. Täpsem info aadres-
silt rannarahvamuuseum.ee.

Siinkohal ka üleskutse kõi-
kidele õunainimestele – olete 
oodatud oma toodangut müü-
ma meie taluturul. Sel päeval 
läheb kaubaks kõik, mis seo-
tud õuntega. Andke palun oma 
tulekust teada meie taluturu pe-
renaisele Helenile (tel 5620 1417, 

RetsePt*
eelmise aasta ubinapäeva toidublogijate õunakoogikohvi-
ku hitt. Äratoodud kogused on mõeldud 26 cm lahtikäiva 
ümmarguse koogivormi jaoks): 
l Põhi: 250 g Digestive-küpsiseid, 100 g sulatatud võid, 2 sl 
Muscovado pruuni suhkrut. 
l Kate: 800 g toorjuustu, 100 g hapukoort, 150 g Muscovado 
pruuni suhkrut, 4 muna, 2 tl jahvatatud kaneeli, 1 tl ingveripulb-
rit, paar kuubikuteks lõigatud õuna 
l Peale: mandlilaaste 
l valmistamine: Põhi: purusta küpsised köögikombainis, lisa 
pruun suhkur ja sulavõi ning sega ühtlaseks. Suru küpsisepuru 
küpsetuspaberiga vooderdatud koogivormi põhjale ja veidi ka 
külgedele. Kate: sega kõik ained (v.a õunad) köögikombainis 
või kausis mikseriga ühtlaseks. 
Sega juurde kooritud ja väikes-
teks kuubikuteks lõigatud õunad. 
Kalla saadud segu küpsisepu-
rupõhjale. Peale puista peotäis 
mandlilaaste. Küpseta 160-kraa-
dises ahjus umbes tund aega. La-
se koogil enne serveerimist täie-
likult jahtuda.

ALLIKAS: NAMI-NAMI RETSEPTIKOGU 

helen@rannarahvamuuseum.ee).
Kõige maitsvamad õuna-

pirukad küpsetavad toidublo-
gijad oma Blogipuhveti õuna-
koogikohvikus. Võistelda saab 
ka parima õunakoogi, õuna-
hoidise ja soolase õunatoidu 
valmistamisega.

Kuu on aega Ubinapäevaks 
valmistuda.

mailis alt
turundusjuht

Õunamahla tegemine pakub põnevust ka lastele.
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Klassikaline tants 
– ballett Viimsi 
Huvikeskuses
Klassikaline tants ehk ballett on jõukohane iga-
ühele. viimsi Huvikeskuses alustab taas naiste 
balletitantsurühm tiina Rebase juhtimisel.  

Ballett annab tunnetuse keha tasakaalust, mille õppimise 
käigus saavad kõik hea rühi ja enesetunde. Ühtlasi on bal-
letitunni harjutused sellised, mis muudavad keha terviku-
na painduvaks ja sihvakaks, lihased muutuvad pikemaks, 
samm kergemaks ja võib kogeda oma igapäeva liigutustes 
sellist graatsiat, mida varem ei teadnudki endal olemas 
olevat.  Tiina Rebane on kogemustega õpetaja, endine 
Estonia baleriin, aastaid on ta juhendanud mitmeid rühmi 
sportlikke naisi, andes aeroobika- ja balletitunde nii Viim-
sis, Pirital kui kesklinnas.  Valgeks luigeks saamine nõuab 
kindlasti treeninguid alates lapsepõlvest, kuid lihtsat 
graatsiat, head toonust ja silmatorkavalt ilusat rühti saab 
lubada endale igaüks, kes proovib.  Ballett on huvitav, ilus 
ja kõigile kättesaadav.  Tule balletitundi Viimsi Huvikes-
kuses igal reedel kell 19.30 alates 6. septembrist 2013.a. 
Oktoobrist alustame ka päevase rühmaga teisipäeviti kell 
12.00. Info: 5690 8100. Tiina Rebane     

 

tiina Rebane balletitunnis.

sel aastal toimus suvi-
ne erivajadustega laste 
hoiulaager amarülluse 
lasteaias kahes näda-
lapikkuses vahetuses.  
Koht laagri läbiviimiseks 
oli ideaalne: turvaline 
kinnine õu kiikede ja lii-
vakastidega ning lastega 
tegelemiseks sobivate 
ruumidega. 

Lisaks tavapärastele laagrite-
gelustele kasvatajatega käisid 
kohapeal ka Fertilitase reha-
bilitatsioonimeeskonna spet-
sialistid, kes lasteaia ruumides 
mitmeid teraapiaid läbi viisid.

Laagrit läbivaks teemaks 
oli suvine veeohutus. Erivaja-
dustega laste puhul on see väga 
oluline ja tähelepanu vääriv 
valdkond, mis vajab pidevat 
kinnistamist ja ülekordamist.  
Erilist tähelepanu pöörati laag-
ri jooksul sellele, mismoodi 
käituda rannas ja paadisõidul. 
Selleks olid abiks spetsiaalselt 
laagri tarbeks joonistatud si-
tuatsioonipildid, mis kujutasid 
õigeid ja vääraid tegevusi vee 
ääres. Vaadeldi pilte ja jutusta-
ti nende põhjal jutukesi, lapsed 
proovisid selga päästeveste ja 
tegid tutvust päästerõngaga. 

Ka kõik käelised tegevused 
ja meisterdused olid mere- ja 
veeohutusteemalised. Näiteks 
valmisid kasvatajate juhenda-
misel kaunid merepildid loo-
duslikest materjalidest, ohu-
tusteemalised kollaažid, pääste-
rõngakujulised külmkapimag-

Viimsi Invaühingu laste suvelaager

netid, kuldkalakestega vaasid 
ja palju muid põnevaid asju.  
Koos lapsevanematega käisi-

me Haabneeme rannas väike-
sel piknikul, kuhu tuli külla  
vabatahtlik vetelpäästja Elinor, 
kes tutvustas pääste- ja ohu-
tusveste ning rääkis, kuidas 
lastega turvaliselt veemõnusid 
nautida. 

Laagri lõpetas Water-spor-
di  kingitud meeleolukas sõit 
RIB kaatriga uhkelt lainetaval 
merel, mis kõigile osalejatele 
unustamatu mulje jättis.

Ohutusteemadega on plaa-
nis jätkata ka järgnevates laag-
rites: tutvustada lastele ohutu 
käitumise reegleid nii basseini 
kui ka talvise veekogu ääres, 
edaspidi ka tuleohutust ja liik-
luses käitumist.  

Täname Laanelinnu laste-
aia kööki maitsva toidu, Elinor 
Kimmelit  lastevanemate koo-
lituse, Watersporti kaatrisõidu  
ja Marinepooli päästevestide 
eest. Suured tänud ka Margery 
Lilienthalile, kes lahkelt Ama-
rülluse ruume lubas kasutada, 
ja Gert Tederile, kes toetas 
laagri korraldajaid ja kasva-
tajaid veeohutusalase nõu ja 
koolitusega.

Laagri õnnestumisele aita-
sid loomulikult kaasa kõik laag-
ris osalenud lapsed, lapseva-
nemad ja kasvatajad. Laager 
toimus HPIN ja Viimsi valla 
sotsiaalameti toetusel.

viimsi invaühing

tehti tutvust päästerõngaga.

saadi selgeks, kuidas käib selga päästevest.

Jooga on saanud popiks ja 
võimalusi jooga harrasta-
miseks nii linnas kui kodu 
lähedal viimsis on palju. 

Need, kes pole aga joogat 
proovinud, küsivad tihti: “On 
see raske? Kui ma ei paindu 
üldse, kas ma saan hakkama?” 
Vastan alati ühtmoodi: “Iga-
üks, absoluutselt igaüks saab 
joogaga hakkama. Kuid väl-
jakutsed, mis jooga inimestele 
esitab, on väga erinevad.” Mil-
les need siis seisnevad? 

Füüsilisel, n.ö jämeda 
energia tasandil on esimene 
väljakutse iseenda keha. Ehkki 
oleme kõik luust ja lihast, on 
iga keha erinev, nii nagu on 
erinevad hooned, kuigi ehitus-
materjal on sama. 

selge pilt tervisest
Kui veidi kangema kondiga 
eestlane tuleb esimest korda joo-
gasse ja peab istuma matile liht-
sasse poosi e maakeeli rätsepis-
tesse, on see esimene väljakutse 
hüppe-, põlve- ja puusaliigeste-
le, sest oleme harjunud istuma 
mugavates ja pehmetes toolides 
nii kodus, autos kui ka kontoris. 

Järgmiseks väljakutseks joo-
gatunnis on lülisammas ehk 
selg, sest lihtsas poosis on selga 
väga raske sirge hoida – palju 

mugavam on see lasta “küüru” 
või toetada vastu seina. Nõrk 
selg on otseselt seotud meie 
mugava istumisega pehmetes 
toolides ja diivanites, kus vee-
dame ligi 70%  päevast. Seega 
võiks ka kõige suurem skeptik 
võtta joogatundi kui lakmus-
paberit, mis annab selge pildi 

Jooga väljakutsed

iseenda selja, lihaste, liigeste, 
kõõluste ja organite tervisest. 
Keha kõnetab inimest väga 
otse läbi ebamugavuse või valu 
– üks või teine koht on “kinni”, 
kange, ja keha annab märku, 
justkui öeldes: “Palun tegele 
minuga!” Sellepärast on joogas 
ütlemine: “Sa vajad alati kõige 

rohkem neid harjutusi ja poose, 
mis on sulle kõige raskemad ja 
ebamugavamad – selles seis-
nebki jooga väljakutse kehale.” 

väljakutse meelele
Teine suur väljakutse joogas on 
silmale nähtamatu, peenema 
energia tasand ehk meel. Ai-
nult keha eest hoolitsemisest ei 
piisa, ka vaimu eest tuleb hoolt 
kanda. Meel on seotud ka füü-
silise kehaga, mille asukohta 
kujutatakse tihti ette peas ning 
meele sees on mõtete, tunnete, 
aistingute ja vaimse meele as-
pekt. Eesti keeles on meelega 
seotud sõna “meeleolu” või 
“meeleseisund”, mis tähistab 
meie sisemist seisundit ning 
mõjutab otseselt keha ja meie 
energiataset. 

Need harjutajad, kes füüsi-
lise keha väljakutsetega ühele 
poole on saanud, räägivad tih-
ti, kui palju raskem on meele 
väljakutsetega toime tulla. 
Võid istuda täiuslikus poosis, 
kuid peas valitseb tohuvabohu 
ning mõtete rünnakul ei paista 
lõppu tulevat. 

Joogas kutsutakse seda osa 
meelest, mis meid olulistelt tee-
madelt kõrvale meelitab, “ahvi-
meeleks”.  Kui ahv küsib: “Kus 
on mu järgmine banaan?”, siis 
meel küsib: “Kus on mu järg-

mine klaas veini, caffé latte või 
sigaret?” Seesama ahvimeel üt-
leb, et jooga on raske – parem 
lõõgastuda ja premeerida end 
maitsva koogiga.

Ka neuroteadus on leid-
nud tiheda seose meele ja aju 
vahel ning eksperimentide 
abil on juba avastatud, et kui 
meelt treenida, toimuvad aju-
rakkudes füüsilised muutused. 
Minevikus öeldi, et selline asi 
on võimatu, et meel on kõigest 
täiendus või ajus leiduv ener-
gia. Aga kui nüüd meelt tree-
nida ja kerkida uuele vaimsele 
tasandile, siis avaldab see ajule 
mõju. Meie vaimsetel võimetel 
ei ole piire, kuid me kasutame 
ja kogeme sellest tühist osa.

Joogatunnis on võimalik 
harjutada, õppida tundma ja 
jälgima oma meelt, meeleolu 
ja meeleseisundeid ning tehni-
kaid, kuidas oma meelt valitse-
da. Aga paradoks on selles, et 
seda teist – meele väljakutset – 
ei saa võtta enne füüsilise keha 
väljakutset ületamata. Selle-
pärast soovitan alati neile, kes 
tahaksid hakata kohe meditee-
rima, esmalt alustada joogaga 
füüsilise keha tasandil, sest 
keha on sageli peamine takis-
tus keskendumisel, mida on 
vaja meele treenimiseks. Pole 
võimalik teha 62minutilist me-

ditatsiooni, kui sa ei suuda is-
tuda sirge seljaga matil ilma 
nihelemata, tundes pidevat 
ebamugavustunnet või “sure-
vaid” jalgu!

Need, kes jooga väljakut-
seid vastu ei võta, kaovad kii-
resti tunnist. Miks? Sest see 
võib olla raske. Pealegi elame 
ühiskonnas, kus kõik peab tu-
lema kiiresti ja olema kohe 
kättesaadav. Elame n-ö krediit-
kaardimaailma kultuurist, mil-
le moto on First play, then pay! 
(Kõigepealt mängi, seejärel mak-
sa). Tahame rohtu, mis võtaks 
kohe valu ära. Tahame dieeti, 
mis teeks kohe peenikeseks. 
Oleme löödud, kui kõik pole 
kohe lihtne ja täiuslik. 

Joogamaailma moto on vas-
tupidine: First pay, then play! 
(Esmalt maksa, siis mängi). Sel-
lest on kantud ka minu soovi-
tus: jooga võib sulle esitada 
suuri väljakutseid, kuid erine-
valt valuvaigistist pole tema 
ülesanne tagajärge vaigistada, 
vaid põhjusega tegeleda. Sel-
lepärast ongi jooga kui tehnika 
olnud aastatuhandeid võimas 
ja universaalne vahend oma 
keha ja meele tervendamisel ja 
korrashoidmisel. 

Kohtume tunnis! 
Pille eikner
joogaõpetaja

Keha kõnetab inimest läbi joogaharjutuste. Foto ÜKs 
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Naabrivalve sünniaastaks 
võib pidada aastat 1972, 
kui usa politseijuhtide 
assotsiatsioon kutsus 
kogu riigi politseid üles 
toetama New Yorgi ees-
kujul loodavaid naabri-
valveüksusi.

1964. aasta 13. märtsi vara-
hommik oli New Yorgi Queensi 
linnaosas kevadiselt rõske. Va-

Naabrivalve: märka – hooli – reageeri

Viimsi vallas ringi liikudes võib mitmel pool näha 
oranživärvilisi plakateid, millel seisab kiri “Naabri-

valve piirkond”. Nii nagu sõna “naabrivalve” ise, annab ka 
plakatil olev pilt majast ja silmast sellesse kanti sattunud 
inimesele selge vihje, et seal leidub arvatavasti teisigi tä-
helepanelikke silmapaare peale tema enda omade. Aga kui 
ringiliikuja ei ole just ise naabrivalve liige, siis ei pruugi ta 
siiski päris täpselt teada, mida naabrivalve endast kujutab 
ja  millega see tegeleb. 

Just nendele küsimustele, samuti sellele, kuidas naab-
rivalve liikumine üldse tekkis, püüavad vastata alljärgne-
vad artiklid. Lisaks sellele valgustame veidi ka seda, mil 
määral on see liikumine levinud Viimsi vallas ning kuidas 
püüavad kohalikud naabrivalve liikmed viia ellu liikumise 
juhtmõtet: MÄRKA – HOOLI – REAGEERI.

inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator

rajasest kellaajast hoolimata lii-
kus tänavail päris palju inimesi. 
Kell 3.15 saabus töölt kohali-
kus baaris ametis olev 19aas-
tane Kitty Genovese. Parkinud 
oma auto korrusmaja ette, võt-
tis ta auto tagaistmelt paberko-
ti söögikraamiga ning seadis 
sammud kümmekond meetrit 
eemal asuva trepikoja poole. 
Samal hetkel astus Kitty juur-
de suurt kasvu mustanahaline 
mees ning lõi teda sõnagi lau-
sumata selja tagant kaks korda 

noaga. Kitty appikarjetest hoo-
limata ei sekkunud ükski möö-
duja toimuvasse. Sellegipoolest 
ehmus ründaja kannatanu esi-
mesest reaktsioonist ning põ-
genes paarikümne meetri kau-
gusel oleva auto juurde. Kuid 
mitte kauaks. Kümmekond 
minutit hiljem tuli ta Kitty juur-
de tagasi, pussitas teda veel 12 
korda ning seejärel vägistas ta. 
Kitty oli ründajale kerge saak, 
sest ta polnud esimese rünna-
ku kohast kaugemale jõudnud 
ning ka appi polnud keegi tul-
nud. Hilisema uurimise käigus 
tuvastati, et umbkaudu poole 
tunni jooksul oli suuremal või 
vähemal määral toimunule tun-
nistajaks 38 inimest, kellest ai-
nult üks söandas pärast teist-
kordset rünnakut politsei kutsu-
da. Politsei tuli mõne minutiga 
(Rosenthal 1964). 

Erinevalt kümnetest, võib-
olla isegi sadadest niisugustest 
rünnakutest enne saatuslikku 
1964. aasta märtsikuud sai 
sellest kallaletungist, õigemi-
ni sellega kaasnenud inimeste 
hoolimatusest alguse ajaloo 
tuntumaid kodanikuühendusi – 
naabrivalve liikumine. Šokee-
rituna naabrite hoolimatusest, 
hakkasid aktiivsed inimesed 
New Yorgis ning hiljem kogu 
USAs omavahel kokku lep-
pima ja politseiga koostöös 
elukeskkonda turvalisemaks 

muutma. Mõne aastaga tekkis 
kümneid tuhandeid naabrivalve 
piirkondi ning liikumise esi-
mesed rakukesed rändasid üle 
ookeani ka Vanasse Maailma. 

Euroopa esimene naabri-
valve piirkond moodustati tea-
daolevalt 1982. aastal Ühend-
kuningriigi linnakeses Molling-
tonis, sellele lisandus edaspidi 
tuhandeid piirkondi, ühenda-
des praegu juba enam kui 10 
miljonit Suurbritannia elanik-
ku (www.neighbourhoodwatch.
net).

Naabrivalve sünd 
eestis
Omariikluse taastamisega kaas-
nenud kuritegevuse hüppeline 
kasv pani kriminaalprevent-
siooni nõukogu 1999.–2000. 
aastal arutama kuritegude en-
netamise üle Eestis. 2000. aas-
ta 20. jaanuari nõupidamisel, 
kus osalesid justiits-, sotsiaal-, 
haridus- ja siseminister, kii-
deti heaks “Kuritegude enne-
tamise süsteemi kirjeldus ja 
arengustrateegia 2000–2003”. 
Strateegia saadeti Vabariigi Va-
litsusele, kes kinnitas selle 28. 
märtsil 2000 (Kuritegude en-
netamise... 2000). Sama aasta 
maikuu teiseks päevaks oli Tal-
linnas Nõmmel tekkinud elani-
ke aktiivrühm, kes soovis oma 
kodupiirkonnas naabrivalvega 
alustada. Kokku olid kogutud * AVALDATUD LÜHENDATULT

Julmast kuriteost tugeva kodanikuühenduseni*
elanike andmed ning sõlmi-
ti Eesti esimene naabrivalve 
koostööleping. Esimese naab-
rivalve sektori vanem, hilisem 
ühingu asutajaliige ja juhatuse 
liige Tarmo Vaik: “Naabrival-
ve liikumine parandab tervet 
meie ühiskonda – väheneb ano-
nüümsus, teadlikumad inime-
sed oskavad õigesti reageerida 
igale seadusrikkumisele ning 
loomulikult abistada abivaja-
jaid” (intervjuu Tarmo Vaiguga 
30.09.2008).

Paar päeva hiljem, 5. mail 
kogunes Tallinnas algatusrühm 
koosseisus Tiina Ivask, And-
res Jaadla, Märt Kraft, Tarmo 
Loodus, Kristen Michal, Viljar 
Moorits, Maarja Mändmaa, 

Urmas Paet, Ülle Rajasa-
lu, Märt Rask, Udo Rehkalt, 
Taavi Rõivas, Erik Salumäe, 
Urmas Seaver, Tarmo Vaik 
ja Rein Voog, et moodustada 
MTÜ Eesti Naabrivalve. Märt 
Rask meenutab mittetulundus-
ühingu moodustamist: “Tol-
lase kriminaalpreventsiooni 
nõukogu esimehena oli mul 
võimatu mitte toetada Naab-
rivalve ühingu asutamist” (in-
tervjuu Märt Raskiga 30.09. 
2008).

Lauri tabur
MTÜ Eesti Naabrivalve 

juhatuse liige
tiina Ristmäe

MTÜ Eesti Naabrivalve 
juhatuse liige

Naabrivalve liikumine on 
jätkuvalt populaarne. 
2000. a kodanikualgatuse 
korras asutatud ühing 
seadis eesmärgiks tõsta 
elanike turvalisust ko-
dudes ja nende lähemas 
ümbruskonnas elanike 
endi aktiivse tegutsemise 
tulemusel. Käesolevaks 
ajaks on eesti Naabri-
valvega liitunud üle 500 
sektori. Hea on  koostöö 
kohalike omavalitsuste ja 
politseiga.

 
Ühtsuses peitub jõud
Naabrivalve liikumine soodus-
tab ka omavahelist suhtlemist 
ja korra hoidmist piirkonnas.

Ühiselt tegutsedes võib 
paljugi ära teha.

Kui linna- või vallakodanik 
leiab vajakajäämisi teda ümb-
ritsevas  ja ta ei suuda üksinda 
probleeme lahendada, siis on 
tihti abi Naabrivalvest. Võib 
tuua näite väikelinnast, kus ini-
meste rahu häirisid öösel mü-
ristavad mootorrattad ja rol-
lerid. Ühe inimese keelamist 
ei pandud millekski. Kui aga 
piirkonnas moodustati Naabri-
valve ja tänu selle sektori taot-
lustele paigaldati tänavale nn 
“lamavad politseinikud”, oli 
probleem lahendatud.

Naabrivalve liikumine soo-
dustab ka naabrite vahelist suht-
lemist ja korra hoidmist sekto-
ri enda sees. Naabrivalve liik-
mete arvamusel on juba naab-
rivalve infotahvlite paigalda-
misest suur kasu kurikaelte oh-
jeldamisel. Maakohtades muu-
tub populaarsemaks n.ö “rahva 
omakaitse”, kus moodustatakse 
kogukonnasisene valve ka öisel 
ajal. Käiakse oma elukoha piir-
konnas koos patrullimas. 

Naabrivalve tegevusest on 
mõnel pool välja kujunenud ka 
n.ö  klubiline tegevus mitmete 
huvialadega. Tallinnas Lasna-
mäel on muutunud traditsioo-
niks korraldada oma sektori 
piires kord aastas koristuspäev.

Ühise tegutsemise ja koos-
töö vorme on mitmeid. Naabri-
valve on korraldanud maakon-
dades ja  valdades infopäevi, 
kus osalejatega vestlevad ja an-
navad soovitusi politsei, pääs-
teameti, kohaliku valla ja naab-
rivalve esindajad. Populaarseks 
on saanud maakondades kor-
raldatavad nn ohutuspäevad, 
kus on kohal ka Naabrivalve 
esindajad. Eesti Naabrivalve 
Ühingult saab tellida turvalisu-
se alaseid koolitusi naabrivalve 
liikmetele.

Naabrivalve on korraldanud 
mitmeid konkursse. Näiteks edu-

kama naabrivalvesektori kon-
kurss, kus naabrivalvesektorite 
vanemate iga-aastaste aruannete 
alusel selgitatakse välja parim 
sektor. Välja on pandud väärtus-
likud auhinnad. Eesti Naabrival-
vel on sõlmitud lepingud mit-
mete elukeskkonna turvalisust 
suurendavate firmadega (turva-, 
luku-, uste-, akna-, kindlustusfir-
madega jne), luues oma liikmes-
konnale soodsamaid võimalusi 
turvalisusteenuste saamiseks.

 
eesti naabrivalve 
häirenuputeenus 
Eesti Naabrivalve on välja töö-
tanud teenuse üksi elavate või 
suure osa päevast üksi kodus 
veetvate inimeste jaoks, kes 
võivad õnnetuse korral jääda 
hätta abi kutsumisega. Ehkki 
paljud üksi elavad eakad või 
puuetega inimesed saavad iga-
päevase eluga hästi hakkama, 
on kaelas või randmel kan-
tav häirenupp õnnetuse korral 
asendamatu abivahend. Õnne-
tusest teadaandmiseks piisab 
ühest nupulevajutusest ning 
appi on valmis ruttama koolita-
tud vabatahtlik, tuttav usaldus-
väärne inimene lähikonnast.

Inimese koju paigaldatakse 
GSM sidel töötav süsteem, mis 
koosneb suitsuandurist, kaasas-
kantavast häirenupust ja lokaal-

sest GSM keskusest. Lisaks 
paigaldatakse koju tulekustu-
ti. Terviserikke või õnnetuse/
tulekahju korral piisab ühest 
nupulevajutusest ja abivajajale 
rutatakse appi. Eriti sobib see 
maapiirkondades üksi elavatele 
inimestele. Tänu suitsuandurile 
jõuab tuletõrjehäire vabatahtliku-
ni ka siis, kui eakas abivajaja ise 
ei ole suuteline nupule vajutama.

Teenuse kuutasu on koos 
käibemaksuga momendil 12 
eurot. Teenuse lepingu saab lõ-
petada vastavalt kliendi soovile 
koos aparatuuri tagastamisega. 
Häirenuputeenus täiendab ko-
halikus vallas või linnas paku-
tavat sotsiaalteenuste valikut. 
Eesti Naabrivalve on sõlminud 
juba mitmete valdadega selle-
alase koostöölepingu, kusjuu-
res üks lisavõimalus on jagada 
kuutasu kokkuleppel abivajaja 
või teenusesaaja lähedastega. 
Häirenuputeenuse väljatöötami-
sel oli suuresti abiks Sihtasu-
tus Eesti Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital. Teenuse kohta saab 
rohkem lugeda teenuse kodule-
helt: häirenupp.naabrivalve.ee.

 
märka ja hooli!
Kodust ära olles tuleb paluda 
naabrit majapidamisel silm peal 
hoida. Vajaduse korral tuleb pa-
luda tühjendada oma postkast. 

Pungil täis postkast annab ku-
rikaeltele vajaliku info ja soo-
dustab sissemurdmist. Kui sina
aitad naabrit, aitab tema sind. 
Aktuaalne on see saabuval sügis-
talvisel ajal suvitusrajoonides, 
kui püsielanikke jääb väheks. 
Siis hoiavad nad silma peal ka 
naabrite tühjadel suvemajadel.

Lisaks signalisatsioonile an-
navad väga hea tulemuse aeg-
režiimil töötavad lülitid, mis 
panevad ära olles tööle raadio, 
valgustid ja muud seadmed. 
Samuti on kogemustest teada, 
et pimedal ajal tulevad kasuks 
liikumisanduritega valgustid. 
Elektrit kulub küll rohkem, 
aga see tasub end ära.

Sagedased on juhtumid, kui 
korteri või maja ukse taha tule-
vad võõrad ja püüavad mingil 
ettekäändel sisse tulla. Igal sis-
selaskmist taotleval inimesel 
peab olema kaasas töötõend pil-
di ja asutuse nimega. Ohu korral 
tuleb kutsuda politsei.

Naabrivalve on Sinu ja Sinu 
naabrite ühine tegevus koduko-
ha turvalisemaks muutmisel. 
Ühisesse tegevusse on kaasatud 
naabrid, politsei, kohalik oma-
valitsus ja naabrivalve ühing. 
Naabrivalve plakatid ja kleebi-
sed eristavad teie piirkonna ja 
teevad teie tegevuse nähtavaks 
ka teistele.

 

soovitused naabrivalve 
liikumisega ühinemi-
seks
Kogunege koosolekule, või kui 
teil on näiteks ühistu koosolek, 
arutage naabritega, kas olete 
valmis üksteisega koostööd 
tehes oma kodupiirkonna tur-
valisust tõstma. Kui on saavu-
tatud ühine kokkulepe, tuleb 
valida liitujate seast vanem, kes 
organiseerib kontaktandmete 
kogumise ja allkirjastab sektori 
moodustamise lepingu. Liituda 
saab ka hiljem, kui  koheselt 
ei ole võimalik end nimekirja 
kanda. Naabrivalve valmistab 
ette koostöölepingu ja sektoris 
kasutatavad materjalid.

Naabrivalvega liitumise tasu 
on 1 € liituja kohta ja aastamaks 
samuti 1 €. Piirkonnas asuvate 
juriidiliste isikute liitumine on 10 
€ ja aastamaks samuti 10 €. Infot 
ja abi naabrivalvesektori loomi-
seks saab naabrivalve kodulehelt 
ja piirkonna arendusjuhilt. Mõtle 
juba täna, kuidas teil endal on 
võimalus üheskoos naabritega 
kodu ja koduümbrus turvalise-
maks muuta. Sõbralik naeratus ja 
naabrile öeldud tere olgu esime-
ne samm, et muuta piirkond, kus 
elate oma tõeliseks koduks.

Jüri siim
MTÜ Eesti Naabrivalve 

maakondlik arendusjuht

Naabrivalve hõlmab kõiki täiskasvanuid igas vanuses. Foto Fotolia

Naabrivalve aitab korda luua
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viimsi vallas loodi esi-
mene naabrivalve sektor 
2001. aastal Randvere  
külas.  vallas on praegu 
17 naabrivalve sektorit, 
neist kolm moodustati 
käesoleval aastal: kaks 
Pärnamäe külas ja üks 
tammneemes. 

See näitab, et elanike huvi naab-
rivalve vastu on suurenenud 
ja et mitmed inimesed ei oota 
turvalisuse tagamist ainult polit-
seilt, vaid püüavad ka ise sellele 
kaasa aidata.  Samas saadakse 
läbi naabrivalve üksteisega pa-
remini tuttavaks ja omandatakse 
uusi kogemusi koostööst ühiste 
inimväärtuste nimel. 

Tänases Eestis ongi naabri-
valve eelkõige elanikke ühen-
dav tegevus, et vähendada piir-
konnas anonüümsust ja olla 
abiks oma naabritele. Kuigi 
naabrivalve liikumine seon-
dub paljudele eelkõige kuri-
tegevuse ennetusega, võivad 
naabrivalve liikmed tegelikult 
tegelda turvalisuse ja heakor-
raga ka laiemas mõttes. Selle 
näitena võib tuua ettepanekute 
tegemise valla kommunaal-
ametile liiklusohutuse suuren-
damiseks või võsastunud kraa-
vide puhastamiseks. Mõnikord 
ongi raske tõmmata piiri kahe 
valdkonna – turvalisuse ja hea-
korra – vahele, kuna aktiivsus 
ühes valdkonnas aitab kaasa 
aktiivsusele ka teises. 

Just sellise avarama mõist-
mise alusel areneb praegu ka 
Viimsi naabrivalve tegevus 
koostöös vallavalitsuse ja po-
litseiga. Lisaks praktilistele et-
tevõtmistele on hea leida aega 
ka ühisteks aruteludeks erine-
vatel üldisi huve puudutavatel 
teemadel. Sellel aastal on toi-
munud juba kolm naabrivalve 
ümarlauda, kuhu oli kaasatud 
ka külavanemaid ja aktiivseid 
elanikke eesmärgiga suuren-
dada turvalisust ja tugevdada 
heakorda terves Viimsi vallas. 
Sellistel ümarlaudadel on naab- 
naabrivalve liikmetel hea või-
malus vahetult suhelda nii 
politsei kui vallavalitsuse esin-
dajatega, saada vastuseid oma 
küsimustele ja kavandada ühi-
selt edasisi tegevussuundi. 

Selle aasta esimene Naabri-
valve ümarlaud toimus 2. mail, 
kus arutleti mitmetel turvali-
sust puudutavatel teemadel, 
mida kohale tulnud sektorite 
vanemad olulisteks pidasid. 
Naabrivalve töö paremaks kor-
raldamiseks valiti sektorite va-
nemate hulgast Viimsi Naab-
rivalve sektorite koordinaator, 
kelle ülesanneteks on ümarlau-
dade töö korraldamine. Koor-
dinaator aitab muuta paremaks 
ka naabrivalve sektorite liik-
mete suhtlemist nii valla kui 
teiste osapoolte ja üritustele 
kaasatud partneritega.

Teine ümarlaud toimus 13. 
juunil ja sinna olid juba kutsu-
tud osalema ka külavanemad. 
Tegemist oli huvitava ürituse-
ga, kus mitmed firmad tutvus-
tasid nende pakutavaid turva-
lahendusi ja valvesüsteeme 
ning rääkisid oma tegevusest. 
Peab tänama külavanemaid, 
kes üritusel osalesid ja toetasid 
ühise tegevuse vajalikkust.  

Kolmandal, 19. augustil toi-
munud ümarlaual olid vaatluse 
all mitmed kommunaalvald-
konnaga seonduvad teemad 
nagu teede ja teemaa korras-
hoid, liiklusohutuse tagamine 
tänaval ja maanteel, kraavide 
korrashoid jne. Vaadati naab-
rivalve sektoritest tehtud vi-
deolõike ja slaidide esitlust. 
Tunnustati Naabrivalve ja kom-
munaalameti koostööst toimu-
nud muudatusi Pärnamäe küla 
tänavapildis. Ümarlaual tõs-
tatati mitu olulist Naabrivalve 
sektori probleemi, mille lahen-
damine kommunaalameti poolt 
aitaks suurendada turvalisust ja 
heakorda Viimsi vallas. Huvi 
ümarlaudade vastu on pidevalt 
kasvanud ja viimasel kommu-
naalvaldkonna üritusel osales 
juba 39 aktiivset inimest kogu 
Viimsi vallast. Naabrivalve te-
gevjuht Marek Väljari märkis 

tunnustavalt, et Viimsi Naabri-
valve sellisele aktiivsusele on 
praegu raske leida Eestis teist 
samaväärset näidet.

Arutelud on kõigil ümar-
laudadel olnud elavad ja vaa-
tamata sellele, et mõnikord 
ei jõuta kõigis arutletud kü-
simustes veel lahendusteni, 
soodustab ja kiirendab üldine 
koostööhuvi siiski liikumist 
nende suunas. Vallavalitsuse 
ja politsei esindajad saavad sa-
mas igapäevasest töörutiinist 
väljudes hea ja värske ülevaate 
elanikele muret valmistavatest 
probleemidest, mis aitab neil 
paremini planeerida oma tege-
vust ja seada vajalikke priori-
teete. Teretulnud on külavane-
mate ja naabrivalve koostöö 
erinevates külaelu küsimustes. 
Küla on üks tervik ja koostöö-
ga jõuab rohkem oma külaela-
nike elukvaliteedi parandami-
seks ära teha. Viimsi valla kiire 
areng ja rahvaarvu pidev kasv 
nõuavad operatiivset reageeri-
mist elanike mitmesugustele 
muredele, et inimestel tekiks 
ja tugevneks tunne: Viimsis 
elada on hea. 

Naabrivalve ja vallavalit-
suse hea koostöö näiteks on ka 
Viimsi Naabrivalve 2013. aas-
ta kevadel algatatud koostöö 
kommunaalametiga eesmärgi-
ga teha üheskoos meie kodu-
külad ja -tänavad korda ning 
muuta turvaliseks.

Selle esimene etapp oli 
avaldada Viimsi Teatajas kolm 
artiklit aktiivsete naabrivalve 
liikmete tähelepanekute põh-
jal. Kaks neist valmisid koos-
töös kommunaalametiga ja üks 

koostöös Viimsi piirkondliku 
politseiga. 

Teisel etapil külastas kom-
munaalamet Naabrivalve kut-
sel Pärnamäe küla Soosepa 
piirkonda ja aitas kaardistada 
probleeme teemaal. Seejärel 
tehti viiel tänaval kinnistuoma-
nikele otsepostitus üleskutsega 
korrastada oma krundiga piir-

Naabrivalve liikumine Viimsi vallas

nev teemaa. See andis häid tu-
lemusi, sest paljud korralikud 
kinnistuomanikud koristasidki 
segavad kivid teemaalt ära. 
Suur tänu neile külaelanikele, 
kes mõistsid, et kivide eemal-
damine teemaalt võib talvel 
ära hoida lumesahkade puru-
nemise. Ka kommunaalamet 
panustas omalt poolt. 

Kolmandal etapil rääkisid 
aktiivsed naabrivalve sektorite 
vanemad ja liikmed kinnistu-
omanikega vahetult, mille tu-
lemusena saadi külaelanikega 
rohkem tuttavaks ja tõsteti ka 
kivid teemaalt ära või asfaldi 
äärest eemale.

Aktiivsemad sektorid nagu 
Pärnaõie, Pringi ja Linnase tee 
sektor korraldasid sellel aastal 
ka sektori liikmete koosole-
kud. Selle tulemusena hakka-
sid need sektorid palju aktiiv-
semalt oma sektori piirkonnas 
olevaid heakorra probleeme 
lahendama.

Ülaltoodust võib jääda 
mulje, et Viimsi naabrivalve 
selline areng ja koostöö teis-
te osapooltega on loogiline 
või lausa paratamatu protsess, 
kuid see oleks liiga lihtsusta-
tud arusaam. Kõik see on saa-
nud võimalikuks tänu mitmete 
inimeste positiivsele panuse-
le ühisesse koostööprotsessi. 
Viimsi vallavalitsuse poolt on 
kaasa aidanud abivallavanem 
Jan Trei, Eesti Politsei poolt 
Ida politseijaoskonna juht Val-
ter Pärn ja piirkonnavanem 
Veiko Vettik. Eesti Naabrival-
vest on koostööpartneriks Ma-
rek Väljari. Tänusõnad tuleks 
öelda ka kõigile Viimsi valla 
aktiivsetele elanikele, kes on 
pühendanud oma vaba aega ja 
head tahet ühiste huvide ning 
inimväärtuste eest seismisele: 
külavanematele, naabrivalve 
sektorite vanematele ja  liik-
metele, mitmetele vallavalit-
suse töötajatele ning kõigile 
ümarlaua üritustel osalejatele. 

Viimsi vallas on palju 
noori peresid ja mitmed kü-
lad on meeldivalt lasterohked. 
Seetõttu on loomulik, et laste 
turvalisuse küsimused on päl-
vinud ja pälvivad ka edaspidi 
naabrivalve tähelepanu. 28. 
augustil oli Pärnamäe külas 
kavas laste turvalisuse õpitu-
ba, mille eesmärk oli selgi-
tada lastele neile sõbralikus 
vormis lihtsaid, kuid vajalikke 
tõdesid: miks tuleb jalgrattaga 
sõites kanda kiivrit, kuidas tä-
navatel liigelda ja käituda eri-
nevates ohuolukordades. 

Naabrivalvel on plaan jät-
kata tööd ka ümarlaudadega. 
Nii on septembris kavandatud 
ümarlaua üritusel plaanis arut-
leda küberturvalisuse, avaliku 
korra, abipolitsei jm teema-
del. Oktoobris on kavandatud 
ümarlaud valla veemajandu-
sest. Loodame, et ka need olu-
lised teemad tekitavad elavat 
huvi ning annavad innustavaid 
ja häid mõtteid nendele, kes 
väärtustavad heakorda ja turva-
lisust ning soovivad ka ise anda 
sellesse oma panuse.

inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite 

koordinaator

Naabrivalve ümarlaud oli osavõturohke ja aktiivne. 

anne talvari Ja Harri Lugu 
Linnase tee Naabrivalve sektoris.

Linnase tee Naabrivalve sektor peab koosolekut.

Liiklusohutuse tagamiseks Lageda ja vehema teede ristmikul pügati 
seal kasvavat pihlakat.
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Prangli saare 
muusika
saare puutumatu loodus ja erilised inimesed 
inspireerivad laule looma ja muusikat kirjutama. 
Prangli saar on justnagu omaette maailm, millest 
saab aimu äsjailmunud plaati “Pranglile” kuu-
lates. 

Kohalik muusikaõpetaja Tii-
namai Keskpaik kogus kok-
ku pärimuslaulud ja salves-
tas need koos oma õpilaste 
ja sõpradega plaadile. Muu-
sikat on ta Prangli põhikoo-
lis õpetanud 11 aastat (alus-
tas juba muusikaakadeemia 
tudengina) ning selle ajaga 
sai pärimuse kogumisest sü-
dameasi.

Särtsakas naine tõmbab lõõtsa, mängib kannelt ja lau-
lab veenva häälega. “Ühe väikesaare tavasid ja kombeid 
on oluline au sees hoida ja mäletada,” põhjendab Tiinamai 
plaadiideed ja lisab, et tõuke plaadi salvestamiseks andsid 
õpilased, kellega koos väisas ta Kihnu pärimusmuusika 
festivali. Ta uuris õpilastelt, milliseid laule nende kodus 
lauldakse ja külastas kohalikke eakaid, kellel vanemad 
laulikud alles. 

Plaadil kõlab ka Tiinamai kirjutatud kandlelugu “Prang-
li ballaad”, mis sai alguse viisijupist, mis autoril Pranglis-
se naastes peas alati helisema hakkas. Saare hümni autor 
on Einart Tammsaar, kes sai kuulsaks hoopis elektri too-
misega saarele. Pole teada, millal ta täpselt Prangli hümni 
lõi, kuid näiteks 75aastane saare naine mäletab, et see ol-
nud üks esimestest lauludest, mille tema ära õppis. Plaa-
diesitlusel laulsid põliselanikud seda kaasa ja nii mõnigi 
vana merekaru pühkis silmanurgast pisaraid. 

margit Kirsipuu 
suvepranglilane

tiinamai Keskpaik.

Koostöös viimsi valla-
valitsusega on viimsi 
suveteater tegutsenud 
viis aastat ja mängitud 
on viit etendust. 

Viimsi Suveteatri eestvedaja, 
näitleja ja lavastaja Andres 
Dvinjaninov alustas Eestis esi-
mesena suveteatri tegevust 
1979. a Tartu Suveteatriga. 

Viimsi Suveteater on viie 
aasta jooksul mänginud järg-
misi etendusi: 2009 – “Raha” 
Viimsi Vabaõhumuuseumis, 
2010 – “Rasmus” Rannarahva 
Muuseumi õuel, 2011 – “Lim-
pa ja Mereröövlid”, 2012 – 
“Ekke Moor“ ja 2013 – “Kunks-
moor“  (kõik kolm Viimsi Va-
baõhumuuseumis).

Tänavusuvise etenduse, 
Aino Perviku “Kunksmoori“ 
lavastas samuti Dvinjaninov, 
kunstnik oli Maarja Meeru Va-
nemuisest. Osades olid Ingrid 
Isotamm (NUKU Teater), Inga 
Lunge, Toomas Lunge ja  And-
res Dvinjaninov, muusikalise 
kujunduse tegid Indrek Kalda 
ja Andres Kuut.

Viimsi Vabaõhumuuseumis 
anti 9.–18. augustini kümme 
etendust.  Kokku käis etendus-
tel 2160 inimest. 

vt

Viimsi Suveteater mängis 
“Kunksmoori”

1) etenduses tuli ette 
ootamatuid hetki.

2) Lavastuses oli palju 
muusikat.

3) Kaasa tegi ka tuntud muusik 
toomas Lunge.

4) värvikas peategelane 
Kunksmoor.

Fotod Kertu vahemets  

1

2

3

4
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30. august – 22. september

viimsi valla kultuurikalender
Fotonäitus “Iseseisvuspäeva 
paraadid”. Väljapanek on 
koostatud Eesti Filmiarhiivi, 
Kaitseväe Peastaabi ja Eesti 
Sõjamuuseumi fotokogude 
baasil ning tutvustab vabariigi 
aastapäeva paraade.
Fotonäitus “Jäädvustusi Afga-
nistanist”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis–
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust, näitused kalapüügi-
vahenditest, 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 Vaba-
õhumuuseumisse
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 “Spirdi-
vedajad ja smuugeldajad“
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20

Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva 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

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

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 Soopi personaalnäitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 15. september
Raamatunäitus “Kuidas 
valmistuda kooliks?“
Kuni 12. september
Raamatunäitus “Tere, kool!“
Kuni 3. september
Raamatunäitus “Hoidistamise 
kuldaeg“
Kuni 31. august 
Raamatunäitus “Ülle Meister 65“
Viimsi Raamatukogus

30. august k 12
Randvere Kooli avamine
Randvere Koolis, 
G.H.Schüdlöffeli tee 4

31. august k 10–12
Avatud uste päev
Tule ja osale tasuta näidis-
tundides!
Lisainfo paasukool.ee
Huvikoolis Pääsupoeg 2
Pärnamäe külas

31. august k 19–24
Muinastulede öö
k 21.30 Muinastulede lõkked 
süttivad Peeter Jõgioja trummi- 
ja tuleshow saatel
Viimsi Vabaõhumuuseumis

1. september k 10–12
Avatud uste päev
Tule ja osale tasuta näidis-
tundides!
Lisainfo www.paasukool.ee
Huvikoolis Pääsupoeg 1
Pringi külas

1. september 
1. klasside aktused
k 11 Viimsi Koolis
k 13 Randvere õppehoones, 
k 15 Karulaugu õppehoones, 
k 16 Püünsi Koolis

1. september k 11
Jumalateenistus armulauaga

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

1. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

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

1. september k 18
Emmause missa (kooli 
minevate laste õnnistamisega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2.–30. september
Raamatunäitus “Sügis aias ja 
metsas“
Prangli Raamatukogus

4.–12. september
Raamatunäitus “Lev Tolstoi 
185“
Viimsi Raamatukogus

4.–20. september
Raamatunäitus „Kus on meie 
juured?“
Viimsi Raamatukogus

4. september k 18–21
Tallinna avatud meistrivõist-
lused orienteerumissprindis
Korraldaja MTÜ Spordiklubi LSF 
Pronoking Team
Haabneeme alevikus

5. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. september k 10–15
Avatud uste päev
Lisainfo www.huvikeskus.ee
NB! Kõik näidistunnid tasuta!

Viimsi Huvikeskuses

8. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

8. september k 15–18.30
IV Harjumaa Vanavanemate 
päev
Helgi Sallo, Reet Linna ja Are 
Jaama
Korraldaja Harju Maavalitsus 
Viimsi Huvikeskuses
 
12. september k 10.30–12.30
Viimsi X Rannajooks 
4–7aastastele lastele
Korraldaja MLA Viimsi Lasteaiad
Haabneeme rannas

12. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13.–30. september
Raamatunäitus “2013. a eesti 
lastekirjanduse raamatu-
juubelid 10–15“
Viimsi Raamatukogus
 
14. september k 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja kooli 
infolaat
Viimsi Kooli territooriumil

15. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. september k 14.30
Jumalateenistus 

Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

16.–30. september
Raamatunäitus “Täiendame 
talvevarusid“
Viimsi Raamatukogus

19. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

21.–30. september
Raamatunäitus “Õun aias ja 
köögis“
Viimsi Raamatukogus

21. september k 11–12
Loeng “Millest alustada sugu-
võsa uurimist?“
Lektor Jaan Tagaväli
Viimsi Raamatukogus

21. september k 11–14
Moekunsti ja korduvkasutuse 
seminar
Lisainfo huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

22. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

Info:
marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866

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

viimsi Huvikeskuses algavad septembris kaks hispaania kee-
le kursust täiskasvanutele. tunnid toimuvad algajatele kol-
mapäeva õhtuti 18.30–20.00 ja edasijõudnutele neljapäeva 
õhtuti 18.30–20.00 viimsi Huvikeskuse õppeklassis.

Algtaseme kursusele on oodatud kõik need, kes soovivad oma 
keeleõpinguid alustada päris nullist. Kursuse eesmärk on anda põhi-
teadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara (Euroo-
pa Nõukogu keeleoskustase A1).

Edasijõudnute kursusele on oodatud inimesed, kellel on juba 
algteadmised hispaania keelest olemas. Esmalt värskendame ole-

masolevaid teadmisi ja kursuse jooksul püüame jõuda lihtsa suht-
lusläve tasemeni (Euroopa Nõukogu keeleoskustase A2).

Mõlemal kursusel tutvutakse ka Hispaania kultuuri, traditsioo-
nide ja tavadega. Hispaania keele õppimisel on abiks inglise keele 
oskus, sest grammatikas on neil keeltel sarnasusi.

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas, korraga 2 akadeemilist tundi 
(2x45 min). 1 akadeemilise tunni hind on 3,5 eurot ja tasumine 
toimub 1 kuu kaupa ettemaksuna. Kursuste maht on 60 akadee-
milist tundi ja õppetöö toimub väikestes rühmades (6-8 inimest).

Lisainfo ja registreerimine tel 510 7272, carmen.korvek@mail.ee.

viiKerKoor ootab täiendust
viiKerKoor alustab oma viiendat tegutsemisaastat. Kuna 
2014 on ka üldlaulupeo aasta, ootame väga oma ridades-
se uusi lauluhuvilisi sõpru, eriti ootame uusi meessõpru.

Kui sa tahad olla meie uus laulusõber, ootame sind 9. sep-
tembri õhtul kell 18.30 Viimsi Huvikeskusesse (Nelgi tee 1) 
ettelaulmisele. Anna palun enne oma tulekust meie toredale 
koorijuhile Age Toomsalule teada, age@viimsi.edu.ee või tel 
5668 0995. Mõtle valmis ja õpi selgeks ka üks laul, mida Age-
le selgel häälel ette kanda.

Tule kohale ja võta kindlasti sõber ka kaasa!

Hispaania keele kursused viimsi Huvikeskuses
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LasteLe Ja NooRteLe
ita-RiiNa muusiKastuudio
tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
lauluklassis II korrusel
6. elukuu – 1 aastased R 10.30–11.15  
1–2aastased i rühm T 9.30–10.30 
1–2aastased ii rühm T  10.45–11.45    
2–3aastased i rühm K   9.30–10.30    
2–3aastased ii rühm K 10.45–11.45    
3–4aastased i rühm E 17.30–18.15    
3–4aastased ii rühm N 17.30–18.15    
4–5aastased i rühm E 18.30–19.15    
4–5aastased ii rühm T 17.30–18.15   
5–6aastased i rühm T 18.30–19.15    
6–7aastased N 18.30–19.15   
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik 
info: itariina@huvikeskus.ee 

LauLustuudio iNdividuaaLÕPe 
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik  

BeeBivÕimLemiNe
treeningud toimuvad: esmaspäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel
Juuli-november 2012 sündinud 10.00
detsember-veebruar 2013 sündinud 
beebid 11.00
märts-aprill 2013 sündinud 12.00
mai-juuli 2013 13.00
Juhendaja: Evelin Talvar 
info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee
  
vÄiKeLaste vÕimLemiNe
treeningud toimuvad: pühapäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel
beebivõimlemine 2 kuu – 1aastased 
lapsed 10.00
väikelaste võimlemine 1– 5aastased 
lapsed 11.00 
Juhendaja: Vello Vaher 
info ja registreerimine: 510 0537 

muiNasJutuvÕimLemiNe
Reedene tund toimub Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
2,5–4aastased lapsed E 17.00     
1,10–3aastased lapsed R 10.45    
Juhendaja: Piret Kõõra
Registreerimine: heatujustuudio@
gmail.com 

viimsi HuviKesKuse Laste taNtsu-
KLuBi 
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
3–4aastased K 17.00–17.45 
4–5,5aastased E 18.30–19.15 või 
K 17.45–18.30 (1 kord nädalas)
6–7aastased E 17.45–18.30 või 
K 18.30–19.15 (1 kord nädalas)
1.–3. klass T ja N 15.00–16.00 (2 korda 
nädalas)
Juhendaja: Piret Kõõra 
info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee 

Kaie KÕRBi BaLLetistuudio
treeningud toimuvad: Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
9–11aastased T ja N 16.00–16.55        
6–8aastased T ja N 17.00–17.55        
Juhendaja: Irina Seletskaja
info: www.balletistuudio.ee

Laste taNts 
(seltskonnatants, linetants)
treeningud toimuvad: Viimsi Huvikes-
kuse saalis I korrusel
1.–3. klass N 17.00–18.00
Juhendaja: Helve Kruusement
info ja registreerimine: kruusement.
helve@gmail.com  

LoovKuNsti tÖÖtuBa NooRteLe 
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
alates 9. eluaastast E 16.00–17.00  
1.–3. klass N 16.00–17.00  
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

moeKuNsti- Ja disaiNiRiNG 
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
koolinoortele (2 gruppi) T 16.15–17.45 
ja 17.45–19.15
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerumine: luulepakkas@
hotmail.com  

viimsi vÄiKeste sÕPRade KuNstiKLuBi
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel ja Randvere 
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1, Rand-
vere)
1,8–3aastased loovusring T 10.30    
Randvere Noortekeskuses
1,8–3aastased loovusring N 10.30   
Viimsi Huvikeskuses
Juhendajad: Eveli Apri 
Registreerumine: Loovustuba@
gmail.com

isemoodi iseteGiJate LoovustuBa
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
3–6aastastele lastele koos vane-
matega N 18.00–19.00
Juhendaja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

KeRaamiKa- Ja maaListuudio
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

KoKaNdusRiNG “isemoodi KÖÖGis“
tunnid toimuvad: 2 korda kuus Viimsi 
Huvikeskuse kohvitoas II korrusel
T 16.00  
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

KeRGeJÕustiK
treeningud toimuvad: Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
5–6 aastased R 16.00–17.30
Juhendaja: Reet Varik
Registreerimine: reetvarik@hot.ee

sHuKoKai KaRate 
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis I korrusel
T 15.30–16.45 
Juhendaja: Kätlin Kivirand
Registreerimine: katlin@shukokai.ee

JJ-stReet HiP-HoP FouNdatioN 
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 15.45–16.45
Juhendaja: Kristiina Leiman
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee

House taNtsutReeNiNGud 
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E 19.30-20.30
Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com

CoNtemPoRaRY JaZZ taNtsu-
tReeNiNGud 
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
P 18.00-19.00
Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com

HeeLs 
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
P 19.00-20.00
Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com

iiRi taNts
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-

keskuse treeningsaalis I korrusel
R 17.45-18.45
Juhendaja: Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@gmail.com

aFRo daNCe
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
L 10.00-11.00
Juhendaja: Christine Satre
Registreerimine: 5306 9441  

HeLeN doRoN eNGLisH
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
Didi the Dragon 2–4aastastele T 17.30
Polly the Collie 5–7aastastele T 18.30
Juhendaja: Marit Väin
Registreerimine: viimsi@helendoron.ee 

BumBLe eNGLisH iNGLise KeeLe RiNG
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
algkooli lastele T 16.00
Juhendaja: Paula Luks
Registreerimine: paula.luks@gmail.com 

tÄisKasvaNuteLe
PoWeR JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 18.15–19.15 
treener: Leelo Jaanimägi
info ja registreerimine: lelko@
hotmail.com 

KuNdaLiNi JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
N 19.45–21.15
Juhendaja: Eva Reintak
info ja registreerimine: info@
joogaklubi.ee 

HatHa JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
N 12.00–13.00
treener: Evelin Märtson
info ja registreerimine: emartson@
hot.ee  

ŚivaNaNda JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
N 13.30-14.45
treener: Pille Tali
info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

emmede JooGatuNd
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 13.30–14.45
treener: Pille Tali
info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

PeNsioNÄRide JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
K 10.30–11.45
treener: Pille Tali
info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

Rasedate JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
K 14.15–15.30
treener: Pille Tali
info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

suN dao JooGa
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
K 19.30–20.30
treener: Christine Satre
info ja registreerimine: 5306 9441  
  
iidse Naise vÄe PRaKtiKad
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

R 14.00–15.30
treener: Christine Satre
info ja registreerimine: 5306 9441  

sHiNdo
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 19.30–20.30
treener: Aive Märtson
info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com 

PiLates
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
K ja R 9.00–10.15 (Terje Vaino)
K ja R 12.00–13.00 (Evelin Märtson)
N 9.15–10.15 ja 18.30–19.30 (Evelin 
Märtson)
treenerid: Evelin Märtson ja Terje Vaino
info ja registreerimine: emartson@
hot.ee ja terje@pilatespluss.ee 

iNteRvaLLtReeNiNG
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
P  12.15–13.15
treener: Juta Rahkema-Praks
info ja registreerimine: juta.
rahkema@mail.ee

FotoGRaaFia KuRsused aLGaJateLe
tunnid toimuvad: 1 kord nädalas 
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel
T 19.00–20.30 
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
  
FotoKLuBi
Kohtumised toimuvad: 1 kord kuus 
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel
E 19.00–20.30 
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com 

iNGLise KeeLe KuRsused
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
algajad, taasalustajad, kesktase, 
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja: Reeli Saluveer
info ja registreerimine: reelisalu@
hot.ee

HisPaaNia KeeLe KuRsused
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
algajad K 18.30–20.00
edasijõudnud N 18.30–20.00
Õpetaja: Carmen Kõrvek
info ja registreerimine: carmen.
korvek@mail.ee

LiNetaNts
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis I korrusel
N 21.00 
Juhendaja: Helve Kruusement
info ja registreerimine: kruusement.
helve@gmail.com

seLtsKoNNataNts
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis I korrusel
algajad N 18.00 (treener Helve Kruu-
sement) 
edasijõudnud N 19.00 (treener Helve 
Kruusement)
algajad ja edasijõudnud N 20.00 
(treener Alar Kaasik)
Juhendajad: Alar Kaasik ja Helve 
Kruusement
info ja registreerimine: heatujustuudio
@gmail.com (Alar Kaasik) ja 
kruusement.helve@gmail.com

Naiste BaLLett
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 12.00–13.00

R 19.30–20.30
treener: Tiina Rebane
info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com

aFRo daNCe
treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E 20.30–21.30
Juhendaja: Christine Satre
Registreerimine: 5306 9441  

KeRaamiKa- Ja maaListuudio
tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

eaKate KÄsitÖÖRiNG
tunnid toimuvad: 2 korda kuus Viimsi 
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis 
I korrusel
K 11.00–13.00 
Juhendaja: Ljuba Keskküla
Registreerimine: 5816 7516
  
ÕmBLusRiNG
Kohtumised leiavad aset: Viimsi 
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis 
I korrusel
N 19.15 
Juhendaja: Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee 

KeRGemuusiKaKooR viiKerKoor
Kohtumised leiavad aset: Viimsi 
Huvikeskuse suures saalis I korrusel
E 18.30
dirigent: Age Toomsalu
info ja registreerimine: age@viimsi.
edu.ee

viimsi HaRRastusteateR
tegutseb: Viimsi Huvikeskuse suures 
saalis I korrusel
laste etenduse proovid T 18.00, P 11.00 
täiskasvanute etenduse proovid 
K 19.30, P 14.00
Projektijuht: Kalle Erm
info: kalle@huvikeskus.ee

RaHvaKuLtuuR
seGaRaHvataNtsuRÜHm 
vaLLa-aLuNe
treeningud toimuvad: Päevakeskuse 
saalis Kesk tee 1, Haabneeme alevik
E ja K 19.30–22.00
Juhendaja: Heli Tohver
info: heli@tlu.ee

viimsi HuviKesKuse NooRteKaPeLL
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel
N 17.30
Juhendaja: Kalle Erm
info: kalle@huvikeskus.ee 

RaHvamuusiKaaNsamBeL PiRita
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel
E 18.00
Juhendaja: August Sarrap
info: 5335 8829

seGaKooR viimsi
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
saalis I korrusel
K 17.30
dirigent: Vaike Sarn
Koorivanem: Sven Simson
info: 503 8612

viimsi HuviKesKuse PRaNGLi 
RaHvamaJa
Loovusring, käsitööring, kokandusring, 
naisansambel
info: carmen@huvikeskus.ee

Rendime ruume erinevateks sünd-
musteks. info: viimsi@huvikeskus.ee, 
602 8838, www.huvikeskus.ee, www.
facebook.com/viimsiHuvikeskus      

viimsi Huvikeskuse huviringid 2013/2014 hooajal
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BOOTCAMPi  
treeningud Viimsi 
Huvikeskuses
Bootcamp – suurim võimalik kalorikulu 45 minu-
tiga! Boonuseks treenitud lihased, kiirem aine-
vahetus, hommikune energialaeng ja hea tuju! 

Trenn põhineb metoodikal, 
kus lühikesed kõrge pulsiga 
aeroobsed lõigud vahelduvad 
harjutustega, kus treenime ra-
hulikus tempos kõiki lihas-
gruppe. Selline treeningviis 
tekitab rasvade järelpõletuse 
efekti (EPOC – excess oxygen 
onsuption): keha põletab veel 
pikka aega pärast treeningut 
kaloreid oluliselt enam kui

kui tavaolukorras. Seega mõjub 45minutine treening kui 
mitmetunnine jooks.  

Hooaja jooksul kontrollime kindlate ajavahemike ta-
gant keha koostist, et veenduda treeningute tulemuslikku-
ses. Esimene mõõtmine tasuta! Soovi korral saad toitumis-
alaseid nõuandeid, mis aitavad jõuda seatud eesmärkideni.

Trenn sobib kõigile, sest intensiivsuse valid sina ise. 
Löö kampa – juba mõne treeningkorra järel tunned end 
sportlasena! Kohtumiseni lahinguväljal! 

Esimene trenn toimub 19. septembril kell 9.15–10.15 
(kogunemine 9.10). Osalustasu 4 € kord. Vajalik eelregist-
reerimine vähemalt päev ette tel 501 5945, kristiina@ter-
visementor.ee. Info treeneri kohta vt tervisementor.wordp-
ress.com/toitumisnoustamine/.

trenn sobib kõigile.

tiina Rebane, kes palju-
dele tuntud balletiõpeta-
jana, on kujundanud selli-
se aeroobika treening-
kava, kus igale liigutuse-
le on antud sporditrenni 
kõrval ka plastiline pool. 

Iga treeningu eesmärk on 
anda kehale koormust, et liha-
sed oleksid toonuses ja tervis 

viimsi valla esindusvõist-
kond käsipalliklubi HC 
viimsi / tööriistamarket 
osales nädalavahetusel 
soomes mainekal käsipal-
liturniiril Lärkkulla Cup ja 
saavutas seal kolmanda 
koha.

Eelmisel hooajal Eesti meist-
rivõistlused kolmanda kohaga 
lõpetanud ning karikavõistlus-
tel teise koha saavutanud HC 
Viimsi / Tööriistamarket val-
mistub usinalt peagi algavaks 
hooajaks. 

Tugevatasemelise Lärkkul-
la Cupi esimeses kohtumises 
alistati numbritega 21:18 tu-

Viimsi käsipallurite edu

gev Rootsi klubi Kunsängens 
SK, teises mängus jäädi pärast 
tasavägist avapoolaega lõpuks 

seisuga 37:26 alla valitseva-
le Soome meistrile HC West. 
Turniiri kolmans vastane oli 

taas Soome kõrgliiga mees-
kond, kodupubliku toetust 
nautiv BK-46. Mäng kulges 
oodatult tasavägiselt, kuid 
lõpuminutitel saatis edu võõ-
rustajaid ja nii jäi HC Viimsi 
/ Tööriistamarketi lõplik tule-
mus viimase mängu otsustada. 
Vastaseks taas tugev Rootsi 
meeskond Solletuna.  Mees-
konna südi ja läbimõeldud 
tegutsemine tõi võidupunktid 
ja kolmanda koha lõpptabelis 
– võit seisuga 27:24. “Liigume 
õiges suunas,” kommenteeris 
saavutust lühidalt meeskonna 
mullu pronksile tüürinud pea-
treener Ain Pinnonen.

Kristjan Jääts

Aeroobika – graatsiline sport
korras. Lisaboonusena pakub 
treener kombineeritud tantsu-
lisi harjutusi, mis parandavad 
rühti ning annavad teadmise 
– ma saan sellega hakkama ja 
mu keha tänab mind selle eest!

Treening algab soojenduse-
ga, ülejäänud osad on jaotatud 
nii, et kõik lihasgrupid saavad 
koormust ja loomulikult tree-
nitakse selle käigus ka võhma. 

Kaunite käte saamiseks kasu-
tatakse ka väikseid hantleid. 
Trenn kestab tund aega.

See treening sobib kõigile 
– olles füüsiliselt jõukohane, 

pakkudes samas emotsionaal-
set naudingut. 

Treeningud toimuvad Püün-
si koolis esmaspäeval ja kol-
mapäeval kell 19–20.

spordiüritustest tulekul
12. septembril toimub 10. Viimsi rannajooks 4–7 aastastele 
väikelastele / Haabneeme rand /Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaed

Käsipallurid mänguplatsil nõu pidamas.



Venus ilusalong pakub juuksuriteenust 

alates 1. septembrist Viimsi Spa 1. korrus

Randvere tee 11, 

tel. 606 1030

Olete oodatud!
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TOORMAHLA 
PRESSIMINE 

Sel aastal 
Rohuneemes.  

Tel 55 935 863

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Ainult meilt laias valikus 

ja soodsa hinnaga 
madratseid ja voodipesu. 

Veel hea hinnaga UUSI 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

PENSIONÄRIDE 
UJUMINE JA VESI-

AEROOBIKA al 5.09.

1 x nädalas 
TEISIPÄEV või 
NELJAPÄEV 

k 11.30–13.30.

Hind 5 €

Express Post AS on alates 1997. aastast 
tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja 

kojukandega tegelev ettevõte.

Otsime jalgsi ja autoga lehekandjaid 
Viimsisse

kelle ülesandeks on väljaannete varahommi-
kune (3.30-7.00) kanne.

Töötasu on 3,40 EUR tund + reklaamikande 
tasud.

Kompenseerime isikliku auto kasutamise 
kulud.

Oma soovist palume teada anda: 
telefonil 617 7700 või täita CV aadressil 

www.expresspost.ee

7. septembril kell 10.00–15.00

viimsi HuviKesKuse
avatud uste PÄev
tule tutvu meie majas tegutsevate huviringidega!

l AS Harjumaa Liinid pakub tööd bussijuhtidele 

liinidele algusega Viimsist. Lisainfo tel 627 213, 

5558 0667. 

l Müüa laagerdunud hobusesõnnikut (puhas) 

30 l kottides, 5 € kott (5 koti tellimisel transport 

tasuta!), kvaliteetset heina, silo ja põhupelleteid 

loomadele allapanuks, multšiks, kuivkäimlatesse, 

õliplekkide likvideerimiseks, teenused traktoriga 

John Deere jpms. Tulge ratsutama või tooge oma 

ratsu kõigi mugavustega tallikompleksi! Tel

504 6476 või info@lilliagro.ee , www.lilliagro.ee. 

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest 

Rohuneemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu. 

Tel 5593 5863.

l Alates 1.09.2013 vajatakse puhastusteeninda-

jaid Randvere kooli, Schüdlöffeli tee 4 alljärgne-

valt: valvekoristaja E-R k 14–21, kuupalk 410 €; 

Karulaugu algkooli õhtune koristaja E-R kl 17–21, 

kuupalk 275 €. Helistada 5665 9566, e-mail ouna-

maa@gmail.com. 

l Müüa soodsalt kuivad ja toored küttepuud, 

küttepinnud ning kütteklotsid. Tel 5346 6680, 

info@hirvlisaeveski.ee.

l Müüa loomasõnnikut 7 t 140 €, 15 t 210 €, 

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

Tel 5697 1079, e-mail: taluaed@hot.ee.

l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine, 

rajamine ja taimede istutamine. Tel 514 0524, 

e-mail landart@live.com, http://landart.edicypa-

ges.com.

l Eraettevõte pakub lepingulist tööd koristajale 

Viimsi vallas Lubja külas. Sobib hästi lisatööks 

(2 x nädalas). Koristatav pind ca 370 m2. Lisainfo 

tel +372 5345 0054.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 

killustiku ja multilift auto teenused, vee- ja kanali-

satsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

l Pakun koristusteenust. Tel 5459 3711.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. 

Soodsad hinnad.  Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 

www.arbormen.ee.

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVKsüs-

teemiga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla 

transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised 

mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised 

sisetööd. Tel 5850 4300.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kont-

rolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 

koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 

5035.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud,  kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Müüa kütteklotsid, 40 l võrk = 1,8 €. Transport 

Tallinnas ja Viimsis tasuta! Tel +372 515 5788.

l Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljas-

tustööd, ehitus-ja remonditööd. Tel 5815 2803, 

e-mail saluehitus@hot.ee.

l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 

võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   

eRaKuuLutused

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-

töid. Töö kiire ja korralik. Helistage telefonil 5625 

1195 (k 9-19), Tiiu.

l Korralik pere (1 laps) üürib omanikult 2–3toalise 

korteri Viimsis. Võib olla möbleerimata. Hind kuni 

250 €. Tel 5624 9606, janne086@hot.ee.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-

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

30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm 

2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on trans-

port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 

9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 

kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-

peenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldu-

sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 

hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Sooduspak-

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

52 52 632.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Transpordivõi-

malus. Tel 5381 8801.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 

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

kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-

mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 

www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid 

rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid 

profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt 

Olimpi e-poest www.olimp.ee.

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 

ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 

põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhas-

tused-kpe.com , tel 5638 8994.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 

24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakkumist 

www.ennustus.ee.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 

lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-

kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-

haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 

hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 

Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, 

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 

tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 

ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 55 17 825, 

evaron@hot.ee www.evaron.ee

l Oleme uuesti avatud! Pakume hea hinnaga 

arvutite remonti ja hooldust. Arvutipank OÜ, Viimsi, 

Kaluri tee 5, II korrus. Tel 609 6166, 507 4222, 

e-mail info@arvutipank.ee; www.arvutipank.ee.

Näidistundide ajakava 

Kellaaeg  toimumiskoht suur saal  Juhendaja
10.00-10.45 Contemporary Jazz   Anna Irene Michelson
10.45-11.30 Heels    Anna Irene Michelson
11.30-12.15 House    Anna Irene Michelson
12.15-13.00 Viimsi Huvikeskuse laste tantsuklubi Piret Kõõra
  3a–3. klass
13.00-13.45 Iiri tants    Maili Saia
13.45-14.30 Seltskonnatants    Alar Kaasik
14.30-15.15 Afro dance   Christine Satre

Kellaaeg  toimumiskohr trennisaal  Juhendaja  
10.00-10.45 Beebivõimlemine   Evelin Talvar
10.45-11.30 Muinasjutuvõimlemine 1,10–4a lastele Piret Kõõra
11.30-12.15 Śivananda jooga   Pille Tali
12.15-13.00 Sun Dao jooga   Christine Satre
13.00-13.45 Pilates     Terje Vaino
13.45-14.30 Naiste ballett   Tiina Rebane
14.30-15.15 Pensionäride jooga   Pille Tali

Kellaaeg  toimumiskoht õppeklass  Juhendaja
10.00-11.00 Bumble English – 1.–3. klassi lapsed Paula Luks
11.00-13.00 Inglise keel kõigile astmetele  Reeli Saluveer
13.00-14.00 Hispaania keel   Carmen Kõrvek

Kellaaeg  toimumiskoht Päikesepesa  Juhendaja 
10.00-11.00 Helen Doron English – 2–4a lapsed, Marit Väin
  kursus Didi the Dragon
11.00-12.00 Helen Doron English – 5–7a lapsed, Marit Väin 
  kursus Polly the Collie 
12.00-13.00 Keraamika-ja maaliring  Erki Palits 
  lastele ja täiskasvanutele
13.00-14.30 Isemoodi Isetegijate Loovustuba - Eveli Apri ja Airi Voitk
14.30-15.00 Õmblusring   Häli Veskaru

Kellaaeg  toimumiskoht lauluklass  Juhendaja 
10.00-10.30 Ita-Riina muusikastuudio 1–2a laste Ita-Riina Pedanik
  muusikatund
10.45-11.15 Ita-Riina muusikastuudio beebide Ita-Riina Pedanik
  muusikatund
11.30-12.00 Ita-Riina muusikastuudio 2–3a laste  Ita-Riina Pedanik
  muusikatund

Kellaaeg  toimumiskoht fuajee  Juhendaja 
14.00-15.00 Fotokursuse turvustus – portreede  Kristjan Rosin
  pildistamine. Huvilised saavad lasta
  teha endast portreepilte

Kõik näidistunnid on sel päeval tasuta! Eelregistreerimine telefonil 6028838 või e-mailil viim-
si@huvikeskus.ee. Kohtade arv on piiratud!

Avatud on  Viimsi Noortekeskus ja Maitsvate Muffinite kohvik!

Lisainfo www.huvikeskus.ee ja www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus
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AVATUD 
õMBLUSSALONG

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), 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

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

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

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

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.

tiina Rebase 
aeroobika-
treeningud 
Püünsi Koolis esmas-
päeval ja kolmapäeval  
kell 19.00.
Alustame 2. septembril.
Kontakt: 5690 8100

ERALASTEAED TIBU
OTSIB PEATSELT AVATAVASSE 

LASTEHOIDU 

LAPSEHOIDJAID JA 
ÕPETAJAID

Õpetajatele suurepärane võimalus teenida 
lisa hubases, koduses keskkonnas, 

sõbralikus kollektiivis!

SAMUTI OTSIME ERALASTEAEDA TIBU
TOREDAT ÕPETAJA ABI!

Avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad palun saata 
25. septembriks k.a 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
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Viimsi uus Maxima X 
Pargi tee 22

kauplus ootab oma meeskonda:
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID

- LETITEENINDAJAID
- KORISTAJAID (osalise koormusega)

ettevõte garanteerib:                                    
- stabiilse palga                          

- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid

- tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või 
saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE   

Info telefonil: 602 3147 
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole.

Anora OÜ osutab personali- ja kvaliteedijuhtimisteenust 
väike ja keskmise suurusega ettevõtetele. Arvestan Teie 
ettevõte spetsiifikat ja eripära ning vastavalt Teie vajadus-
tele koostan dokumendipaketi või üksikdokumendi. Samu-
ti pakun ettevõtte igapäevase personali- ja kvaliteeditöö 
professionaalset korraldamist. Kuutasu alusel täidan neid 
ülesandeid, mis traditsiooniliselt on olnud personali- ja kva-
liteedijuhi kohustused. 
Kontakt meili aadress: anora.info@gmail.com või helista 
tel+372 509 4996

LasteHoid
Hoian tööpäeviti Meriväljal lasteaia ealisi 
lapsi, kellele sobib enam rahulik keskkond, 
rohkesti käelisi tegevusi ja laulmist ja õppi-
mist läbi mängu.

Olen hariduselt  kunstiõpetaja, lisaks oman 
lapsehoidja diplomit.

Lisainformatsioon tel 5301 0019.


