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Vallavalitsus käis koolide juures 
helkureid kontrollimas
Helkuri tähtsust teab iga 
laps, kuid seda kasutab väi-
ke osa liiklejatest

Koos sügisega algas järjest pime-
dam aeg. Pimedas ringi liikudes 
tuleb meil kõigil võimalikult näh-
tav olla, siis jõuame kindlasti elu-
salt ja tervelt oma sihtkohta. 16. 
ja 17. oktoobril kontrollis Viimsi 
vallavalitsus koos valla politseini-
kega Viimsi Kooli, Haabneeme 
Kooli ja Karulaugu lasteaia juures 
helkurite kandmist. 

Kahe hommikuga kontrolliti 
umbes 1700 inimest, nende seas 
oli nii õpilasi, lasteaialapsi, õpeta-
jaid kui ka lapsevanemad. Lisaks 
helkurite puudumisele täheldati 
liikluses ka muid vajakajäämisi.

Hea meel on tõdeda, et helku-
rite tähtsust teavad nii lapsed kui 
ka õpetajad, ent paraku oli hel-
kiv sõber juba olemas ja rõivaste 
või koti külge õigesti kinnitatud 
väiksel osal liiklejatest. Helku-
reid kontrolliti mõlemal päeval 
kooli ees ühe tunni jooksul, kont-
rolli tulemused ei ole aga kiita, u 
1700 inimesest oli helkur vaid ligi 
200. Vähemuse hulka jäid ka need 
koolilapsed, kel oli helkurpael ju-
ba koolikotile pandud, ja lasteaia-
lapsed, kel helkiv lint kombine-
soonide küljes. 

“Helkurite puudumist põhjen-
dati mitmeti. Levinumad olid sel-
lised vabandused: helkur jäi koju, 
unustasin ära, on teise jope küljes, 
just läks katki või kadus ära,” tõi 
välja kommunaalameti juhataja 
Alar Mik. Ta lisas: “Üldiselt olid 
lapsed väga viisakad, tänasid ja 
lubasid edaspidi helkurit kanda.”

Mõlemal hommikul oli palju 
liikvel ka selliseid koolinoori, kes 
püüdsid mööda seinaäärt või läbi 
põõsaste kontrollijatest mööda hii-
lida. 

Kokku jagati koolide juures 
kahe korraga välja 1600 helkurit. 
Pehme ümmarguse helkuri ühel 
küljel on Viimsi valla vapp ja tei-
sel küljel kiri Rannarahva kodu. 
Eks seegi vihjab, et hoolas hel-
kurikandja jõuab õhtul ilusti oma 
koduste juurde. 

Helkurite jagajaid rõõmustas 
see, et vallavalitsuse helkuriakt-
sioon võeti hästi vastu. Loodeta-
vasti tuletas see üritus helkuri hä-
datarvilikkuse meelde kõigile val-
laelanikele. 

Valesti parkimine ja sõit-
mine 
Kontrollimise ajal jäi veel silma, 
et koolide lähiümbruses tekitavad 
probleeme ka täiskasvanud liikle-
jad, eriti vanemad, kes lapsi kooli 

sõidutavad. Mitmed juhid peatusid 
seal, kus peatuda ei tohi. Märkusi 
tehti näiteks Haabneeme Kooli ees 
kõnniteel peatujatele ja ülekäigu-
rajale parkijatele. Tuletame meel-
de, et kõikide koolide juures on 
parklad, kus on võimalik parkida 
vastavalt liiklusseadusele. 

Tänu headele kergliiklustee-
dele käivad paljud õpilased koolis 
jalgrattaga. See on väga tore, ent 
paraku pidi politsei Viimsi Kooli 
juures paljudele ratturitele märku-
se tegema kiivri puudumise pärast. 
Seaduse järgi on kiivri kandmine 
kohustuslik kuni 16-aastastele rat-
turitele ja mopeedijuhtidele. 

Noorsoopolitseiniku Jelena Pol-
kopa tõi välja, et paljud kiivrita 
ratturid ütlesid, et kodus on kiiver 
küll olemas, ent nad ei kanna seda. 

“Ilmselt ei ole kiiver noorte seas 
popp. Kuid kukkudes või mõnes 
raskemas õnnetuses on kiiver ai-
nus, mis võib päästa elu! Kahel 
õpilasel kaitses kiiver sõiduajal pa-
kiraami, mitte pead.” 

Pimedal ajal aitavad rattaga 
sõites turvalisust tagada ka helkur-
vestid, põlema peavad ka ratta esi- 
ja tagatuled. 

Abivallavanema Mati Mätliku 
sõnul on oluline, et lapsevanemad 
kontrolliksid helkurite olemasolu 
oma laste jopedel, mantlitel, kom-
binesoonidel ja kottidel, sest ainult 
siis saavad nad olla kindel, et pi-
medal ajal autojuhid näevad lapsi. 
“Kontrollime helkurite kandmist 
kindlasti ka Püünsi ja Randvere 
kooli lähedal,” lisas Mätlik.

Liina Rüütel 

Helkurite jagamine Karulaugu lasteaia juures. Foto Liina Rüütel

HeLKuRi meeLespea
l Kinnita helkur paremale poole (sõidutee poole), nii et see ripuks põl-
ve kõrgusel. 
l Helkur peab rippuma vabalt ja olema nähtav nii eest kui tagant. 
l Kahjustatud või määrdunud helkur vaheta uue vastu välja. 
l Helkurit peab pimedal ajal kandma ka asustatud piirkondades.

l Helkur peab vastama EN13356:2001 nõuetele (kontrollige pakendit!).
l Lastele õueriideid ostes tasub turvalisuse pärast valida sellised mude-
lid, mille kangas on paremini märgatav. Tumedatel jopedel võiks näi-
teks varrukaotstes, kapuutsi ääres või ka krae küljes kanda helkurpaelu, 
mida saab jopele ka ise lisada.

Viimsi vald sai uue arengukava >> vt lk 5
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Viimsi külade foorum 
“Kuulakem, külad 
kõnelevad!”
25. oktoobril kell 11.00–13.30 toimub 
Randvere Koolis (schüdlöffeli tee 4, Rand-
vere küla) külade foorum, kus arutle-
takse teemadel, mis on Viimsi kogukon-
dadele olulised. 

Foorumi eesmärk on leida iga teema 
sõlmpunktid, pakkuda lahendusi ja kaar-
distada ühiste eesmärkide võimalikud el-
luviijad. Üheskoos arutletakse sellistel tee-
madel: turvaline elukeskkond, koostöö val-
lavalitsusega, valla ja külade maine, vaba-
tahtlike kaasamine ja nende töö väärtus-
tamine.

Täpsem info ja päevakava on valla ko-
dulehel. Külade foorumi korraldamisele ai-
tavad kaasa Viimsi külavanemad, Viimsi 
Naabrivalve, Viimsi Vallavalitsus, MTÜ Ko-
dukant Harjumaa, MTÜ Eesti Külaliikumine 
Kodukant ja paljud kogukonnaliikmed. 

VT

Õnnitleme Viimsi 
Harrastusteatrit!
18.–19. oktoobril toimus Kehra kul-
tuurimajas Harjumaa Harrastusteatrite 
Festival. 

Viimsi Harrastusteater osales seal oma 6. sep-
tembril esietendunud algupärase muusikaliga 
“Aken vastu päikest!”. Meie harrastusteater 
võitis tänavu festivalil Grand Prix’. Žüriisse 
kuulusid Andrus Vaarik, Maia Uik ja Allan 
Kress. 

Etenduse peaosatäitja, kultuurimaja juhata-
ja Teele Ranna rollis säranud Kristel Pedak sai 
parima näitleja preemia.

Muusikali on võimalik Viimsi Huvikesku-
ses vaadata veel 25. ja 26. novembril. Lavas-
tuse kohta saate lugeda 29. augusti ja 12. sep-
tembri Viimsi Teatajast. 

Palju õnne kõigile asjaosalistele! 
VT

Käppapidi käpikus
Rannarahva muuseum kogub käpikuid. 

Käpikukogumise kampaania kestab 15. 
novembrini. Sellest, mis käpikukogumise-
ga kaasneb, lugege lk 9.

Rannarahva muuseum

“aken vastu päikest” – hetk lavastusest.
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Head viimsilased

Vallavanem Jan Trei. Foto alar mik

Külastasin möödunud laupäeval Viimsi raa-
matukogus raamatunädala avaüritust, kus ko-
duloouurija Jaan Tagaväli pidas hariva loengu 
Viimsi poolsaare küladest ja nende elanikest.  
Ka kauaaegsed viimsilased kuulsid mõndagi 
põnevat Viimsi kohta, mida on nagu mitmeid 
teisi Põhja-Eesti kohti kirjalikult esmamaini-
tud Taani hindamisraamatus 1241. aastal.

Jaan Tagaväli oskas teema sedavõrd nau-
ditavaks rääkida ja mineviku nii hästi olevi-
kuga siduda, et ootan huviga novembris toi-
muvat jätkuloengut, siis on teemaks Viimsi 
poolsaare idakalda suguvõsad. Kes oma ko-
duvalla ajalugu ei tea ega tunne, on paljust 
ilma jäänud! Ja iga endast lugupidav viimsi-
lane võiks koduvalla minevikuga kursis olla.

Ühtlasi teen rõõmuga reklaami teistele raa-
matukogupäevade raames toimuvatele väärt 
üritustele. Lastega pered, külastage kindlasti 
25. oktoobril kell 11 Viimsi oma lastekirjani-
ku Janne Järva jututundi lastele. Võtke osa ka 
28. oktoobril kell 17.30 algavast kohtumisest 
Avo Kulliga, kes sai edukast ettevõtjast ruttu 
üliedukaks romaanikirjanikuks. 

Vallas on ka tööalaselt toimunud väga 
olulisi asju, mida siin teiega jagada soovin. 

Selle nädala neljapäeval sai teoks esimene 
külavanemate ümarlaud. Aruteluks võtsime 
igavese ja alati kõige olulisema teema: küla-
seltside rahaline toetamine, rahastamispõhi-
mõtted ja tugi külavanematele Euroopa Liidu 
projektidest raha taotlemisel. Külavanemate 
initsiatiivi tuleb kõrgelt hinnata, nende oskus 
oma kogukonda peegeldada, külaelanikke 
kaasata ning infot vahendada, on valla otsus-
te langetamisel hindamatu väärtusega.

Suurt rõõmu tegi eelmisel nädalal toi-
munud kohtumine Viimsi noortevolikogu 
esindajatega. Noorte kaasamine valla juhti-
misse on oluline. Oluline on kuulata meie 
valla noori, tajuda, millised on nende ootu-
sed ja lootused vallale. Juhtuski see, mida 
ootasime! Kohale tulid äärmiselt aktiivsed 
ja kaasamõtlevad noored. Saime teada, mida 
nad soovivad ja mõtlevad. Noortelt kuuldu 
põhjal pole mul kahtlustki, et kui annaksime 
Viimsi valla üheks päevaks aastast noortele 
juhtida, siis hätta nad ei jääks. Leppisime 
noortega kokku regulaarsetes kohtumistes 
ja mõtete vahetamises.

Olulise algatusena alustasime valla üldpla-
neeringute ülevaatamise ja kaasajastamisega. 
Peale uuendatud arengukava on loogiline ha-
kata üle vaatama ka valla üldplaneeringuid, 
mis on valla arengukava üheks strateegiliseks 
osaks. Need vajavad kaasajaga kooskõlla vii-
mist. Jätkame pooleli olevate Haabneeme ja 
Viimsi aleviku üldplaneeringute menetlust. Li-
saks on laual Viimsi valla teedevõrgustiku tee-
maplaneering, mis peaks andma tulevikunäge-
muse valla sõiduteede ja kergliiklusteede võr-
gustiku kohta. Esimesed kohtumised arhitek-
tide ja koostööpartneritega on juba toimunud.

Oleme vallavalitsuses jõudnud kokku pan-
na 2015. aasta eelarve projekti. Sellel aastal 
rakendame esimest korda Viimsi ajaloos kaa-

sava eelarvestamise põhimõtet, et ühel päeval 
jõuda kogukonda kaasava eelarve koostamise-
ni. See tähendab, et iga vähemalt 16-aastane 
Viimsi valla kodanik saab otseselt mõjutada 
järgmise aasta valla eelarve koostamist. Oleme 
kaasava eelarve esimese sammuna järgmise 
aasta eelarvesse planeerinud 20 000 eurot ko-
danike poolt pakutud ideede realiseerimiseks. 
Seega on igaühel võimalus mõelda ja teha et-
tepanek just sellest lähtuvalt, mida ta sooviks 
vallas rajada või korrastada. Täpsemat teavet 
selle kohta anname edaspidi Viimsi Teatajas ja 
kodulehel.

Hea vallaelanik on kindlasti tähele pannud, 
et Viimsis on alanud äripindade ehituse uus 
ajastu. Viimsi südamesse, Haabneeme ringtee 
äärde kerkivad kaks uut kaubanduskeskust: 
Viimsi Market (ankurrentnik Rimi) ja Viimsi 
Keskus (ankurrentnik Selver), aga mitte ainult. 
Viimsi Marketi peale luuakse uusi kodulähe-
dasi büroopindu, mis loodetakse koostöös era-
ettevõtjatega Viimsi ettevõtluse edendamiseks 
rentnikega täita. Lisaks kaubanduspindadele 
valmivad viimsilastele uued toitlustuskohad, 
spordiklubi, bowlingusaal, ilukeskus jne.

Mida veel lisada? Kalendris oli hõimu-
päev, seda peetakse igal aastal oktoobrikuu 
kolmandal laupäeval. 2011. aasta märtsis võe-
ti riigikogus vastu otsus tähistada seda riikli-
ku tähtpäevana, mil heisatakse ka riigilipud. 
Tähtsam kui küsimus, kas meil oli sel päeval 
meeles lipp heisata, on hoopis hõimupäevaga 
seonduvad märksõnad. Nendeks on kokku-
hoidmine, üksteise märkamine ja aitamine. 
Kuuludes soome-ugri rahvaste perre, väär-
tustades enda ja hõimlaste kultuuripärandit 
ja päritolu, ei tohi me kunagi unustada selle 
sügavamat inimlikku tähendust – märkamist, 
kui olulised me üksteisele oleme. Arusaamist, 
et ilma naabrita, töökaaslaseta, lähedaseta po-
le hea elada.  Meil on üksteist vaja! Vaja on ka 
hoida ja aidata.

Jan Trei
Viimsi vallavanem

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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
ajalehe järgmine number ilmub 7. novembril

mari-ann Kelam on Viimsi 
vallavolikogusse kuulunud 
viimased üheksa aastat. 
Teame teda kui poliitikut 
ja välispoliitikahuvilist, 
vanaema, loodusenauti-
jat ja kodukohta panus-
tavat daami. mari-ann 
Kelam on fraktsiooni 
Viimsi heaks esimees.

Mis aastast olete Viimsi val-
lavolikogu liige?

Esimest korda sain valitud 
2005. aastal. Kandideerisin es-
makordselt ajal, mil valda oli 
juhtinud teine partei. See oli 
keeruline aeg, kuid toona loo-
dud koalitsioon oli stabiilne ja 
edasipürgiv. Minu sõnum vo-
likogusse kandideerides oli too-
na looduskeskkonna säilitami-
ne ning heade uute ideede too-
mine vallavalitsusse. 

Olles koalitsiooni esimees 
ja volikogu liige ning arutades 
vallavalitsuses tähtsaid asju on 
ka minust läbi ametite saanud 
“poliitik”. Mulle meeldib olla 
aktiivne vanaema, kes panus-
tab kodukoha arengusse. Aas-
tatel 2005–2009 olin ka valla-
volikogu aseesimees. 

Millised olid Teie mõtted vii-
mati vallavolikogusse kan-
dideerides ja mida mõtlete 
nüüd fraktsiooni juhtides?

Meie vallas on paljud kan-
dideerinud võimu pärast. Mina 
ei kandideerinud seepärast, et 
saada võimu või otsustada ise 
kõige olulisemaid asju. Minu 
silmis ei ole kandideerimine 
lust ja lõbu, see on ikka töö, 
eneseületamine. Mulle meel-
dib inimestega suhelda ja ko-
duvalla põnevates kohtades 
käia. Ent mulle ei meeldi see, 
et kandideerijad peavad rahva-
ga suheldes küsima või vihja-
ma: “Anna oma hääl mulle.” 
See on raske. Vahel tekib mu 
kujutlustesse võrdlus, nagu 
oleksid kandideerijad kalad 
poe kalaletis, kes hüüavad: 
“Vali mind! Vali mind!” Paari 
lausega seda kokku võtta on 
väga raske.

Ent ma kandideerin siiski, 
sest usun: mul on teadmisi, 
mõtteid ja võimalusi viia enda 
ja oma valijate ideid vallavoli-
kogusse, et seeläbi panustada 
koduvalda. 

Juhin fraktsiooni, et kõik 
meile olulised väärtused ja 
ideed saaksid ellu viidud. 

Kuidas sündis fraktsioon 
Viimsi heaks?

Fraktsioon on moodustatud 
tänavu 19. augustil vallavoli-
kogu otsusega. Siia kuuluvad 
head inimesed, kel on soov 
arendada meie koduvalda pa-
remuse suunas. Meie fraktsioo-
ni liikmetel on ühtne visioon, 
kuidas parandada viimsilaste 

elu, kuidas tõsta üheskoos valla 
mainet ja muuta kuvandit. 

Oleme kõik nõus, et vallas 
on toimunud inetusi, on olnud 
“võim”, mis teenis rohkem 
isiklikke kui valla huve. 

Mina ei saa oma mõistuse 
ja pika eluga aru, miks peaks 
võim olema kellelegi nii tähtis, 
et selle nimel sõdida ja rikku-
da koduvalla kuvandit. Frakt-
sioonis on meil kõigil sama 
arvamus, siin on inimesed, kes 
soovivad juhtida ja arendada 
valda läbipaistvalt ning valla-
elanike huvidest lähtudes. Meie 
liikmed on Isamaa ja Res Pub-
lica Liidust ja valimisnimekir-
jast Parteivaba Viimsi. 

Ma võib-olla ei tegelekski 
kohaliku poliitikaga, sest minu 
suur armastus ja huvi on vä-
lispoliitika, aga kõik hakkab 
pihta kodukohast – kui siin on 
kõik korras, siis on lihtsam ka 
välispoliitikat arendada. 

Millega Te praegu tegelete?
Lähiajal on kavas mitu väi-

kest asja, kuid need muudavad 
meie vallas palju. Tahan, et 
Viimsi saaks lahti ärategemise 
valla mainest. Tasapisi liigu-
megi suunas, mis on meile kõi-
gile  oluline – koostöö ja kaa-
samine. 

Meil on külad, eakad, noo-
red, head inimesed. Meil on ilus 
loodus, piisav lähedus ja kaugus 
Tallinnast, head võimalused 
kino ja spaa külastamiseks, kau-
banduskeskused. Viimsi on val-
lana hea tervik. Ent meie maine 
lükkab praegu külalisi eemale.

Tahame jõuda selleni, et 
inimesed ütleksid alati rõõmu-
ga, et nad elavad ja töötavad 

Viimsi vallas. Mina soovin, et 
tõde meie valla ilust ja võima-
lustest oleks teada kõigile. 

Väga oluline teema on koo-
lid ja lasteaiad. Usun, et riigi-
gümnaasiumi tulekuga laheneb 
koolide mure, samuti on ole-
mas plaanid lasteaedade laien-
damiseks.

Tänasel päeval on meil 
küll head teed ja transpordi-
ühendus, ent selle tagamiseks 
peame endiselt pingutama. Tä-
navu sügisel viidi läbi liiklus-
tiheduse uuring, selle tulemus-
test selgub, millised teed on 
olulisemad ja kuhu peaksime 
kindlasti panustama. 

Läbi üldise valla maine pa-
randamise loodame väärtusta-
da võimalust töötada Viimsi 
vallas: oleks ainult rohkem ini-
mesi, kes saavad töötada sa-
mas kohas, kus nad elavad. 

Mis on see koht Viimsi val-
las, kuhu Te oma külalisi ala-
ti viite? 

Armastan korraldada küla-
liste vastuvõtte kodus. Olene-
valt visiitide pikkusest viin 
ma külalised alati loodusesse, 
kindral Johan Laidoneri muu-
seumi, Rannarahva Muuseumi 
ja Viimsi turule. Toitlustuskoh-
tadest viin nad meeleldi meie 
endise vallamaja asukohale – 
Noa restorani. 

Mulle meeldib väga Ranna-
rahva Muuseumi näitus “Pii-
ritsoon”, seda on kiitnud ka 
meie pere külalised. 

Viimsis tunnen uhkust meie 
kirikutöö üle, loodetavasti saan 
külalistega edaspidigi osaleda 
kirikutenädal.

Liina Rüütel

Mari-Ann Kelam: 
“Mulle meeldib olla aktiivne 
vanaema, kes panustab kodu-
koha arengusse”

mari-ann Kelam sellel suvel laulupeol. Foto Liina Rüütel
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igapäevaselt tekkivat 
prügikogust saab väga 
suures ulatuses ise mõ-
jutada jäätmeid liigiti 
kogudes. 

Suure osa meie segaolmejäät-
mete konteinerist täidavad eri-
nevad pakendid, neid tekib 
hinnanguliselt 25–30% olme-
jäätmete koguhulgast. Paken-
dijäätmete sorteerimisega saab 
vähendada olmejäätmete mah-
tu ja sellest tulenevalt ka ol-
mejäätmete tühjendamise sage-
dust. Pakendijäätmete sortee-
rimine on väga oluline ka kesk-
konna seisukohalt, võimalda-
des kasutuks muutunud pa-
kenditest valmistada vajalikke 
tooteid. See kõik eeldab aga, et 
puhtad pakendijäätmed eralda-
takse juba alguses muust prü-
gist. Kui panna need segamini 
olmejäätmetega, siis muutub 
nende ümbertöötlemine või-
matuks.

Pakendijäätmeid saab se-
gaolmejäätmetest eraldi ära 
anda täiesti tasuta. Pakendiko-
titeenust pakub Viimsi vallas 
Tootjavastutusorganisatsioon 
OÜ (edaspidi TVO). Teenuse 
kasutamine on tehtud inimes-
tele väga lihtsaks. Pakendikoti 
äravedu toimub ühel konkreet-
sel nädalapäeval iga 28 päeva 
tagant, kuid vajadusel saab 
kokku leppida ka harvemas 
tühjendusgraafikus. Pakendi-
kotiteenuse saamiseks tuleb täi-
ta “pakendikoti tellimus” an-
keet TVO kodulehel www.tvo.
ee või võtta ühendust telefonil 
6811 481.

Kuna ükski organisatsioon 
ei saa tegutseda kahjumlikult, 
siis selleks, et teenust saaks 
pakkuda kõikidele soovijate-
le, on vajalik piisavat hulka 
teenusega liitujaid. Seega kut-
sume üles kõiki Viimsi valla 
külade elanikke liituma pa-
kendikotiteenusega ja aitama 
sellega kaasa keskkonna pare-
maks muutmisele.

Pakendikotiteenus ja 
avalikud pakendikonteinerid

Kes kodust pakendikoti-
teenust kasutada ei soovi, saab 
sorteeritud pakendid viia ava-
likesse pakendikonteinerites-
se, mis asuvad Viimsi vallas 
järgmistel aadressidel.

Haabneemes: Randvere tee 
1B (metall-, paber-, kartong-, 
plast- ja klaaspakend); Sõpru-
se tee (metall-, paber-, kartong-, 
plastpakend); Randvere tee 6 
(metall-, paber-, kartong-, plast- 
ja klaaspakend); Gladiooli tee 

(klaaspakend); Mereranna –
Kaluri tee (metall-, paber-, kar-
tong-, plast- ja klaaspakend); 
Õuna tee – Käärti tee rist (me-
tall-, paber-, kartong-, plast- ja 
klaaspakend). 

Pärnamäel: Kirsi tee – Mu-
reli tee rist (metall-, paber-, kar-
tong-, plast- ja klaaspakend).

Muugal: Lasketiiru põik 
(metall-, paber-, kartong-, plast- 
ja klaaspakend). 

Randveres: Põldvuti – Laa-

nepuu rist (metall-, paber-, 
kartong-, plast- ja klaaspa-
kend); Haugi tee 20/Kõivu tee. 
Kaldakivi – Hallikivi tee (me-
tall-, paber-, kartong-, plast- ja 
klaaspakend); Haugi tee al-
gus (metall-, paber-, kartong-, 
plast- ja klaaspakend).

Leppneemes: Leppneeme 
sadam (metall-, paber-, kar-
tong-, plastsega- ja klaaspa-
kend).

Kelvingis: Meresihi tee lõpp 
(metall-, paber-, kartong-, plast- 
ja klaaspakend). 

Rohuneemes: Kalmistu tee 
8, bussi lõpp-peatus (metall-, 
paber-, kartong-, plast- ja klaas-
pakend).

Pringis: Reinu tee ja Va-
napere tee rist (metall-, paber-, 
kartong-, plast- ja klaaspakend); 
Kasteheina tee (metall-, paber-, 
kartong-, plast- ja klaaspakend).

Laiakülas: Lilleoru tee (me-
tall-, paber-, kartong-, plast- ja 
klaaspakend). 

Tuletame meelde, et juba 
2008. aastast on prügi sortee-
rimine kohustuslik!

Viimsi valla 
keskkonnaamet

segaolmejäätmete seast pakendid taaskasutusse ei jõua. 

ikka veel poetatakse prügikotte valesse kohta. Foto as G4s

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud püünsi küla pikaneeme 

kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamise korralduse. 

(22.06.2014 korraldus nr 928; planeeritava ala suurus on ca 1,2 

ha ja asub Tallinna lahe ääres ning piirneb Rohuneeme tee, Vana-

Vanani ja Järve kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on 

rannaäärse puhkeala planeerimine, puhkeala toimimiseks vajali-

kele rajatistele ehitusõiguse määramine ning haljastuspõhimõtete 

kujundamine).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailpla-

neeringute kehtestamise korraldused: 

1. Pringi küla, kinnistud Ees-Kristjani, Ees-Praaga, Taga-Praa-

ga ja Ees-Telli (16.09.2014 korraldus nr 1157; detailplaneeringu-

ga moodustatakse kuusteist üksikelamukrunti, kaks transpordimaa 

krunti ja üks üldmaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse 

krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitami-

seks. Suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 (kolmsada) m2, 

elamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 8,5 

meetrit ja abihoonetel 5 meetrit. Põhihoone suurim lubatud kor-

ruste arv on 2 (kaks);

2. Haabneeme alevik, Ravi tee 1 (30.09.2014 korraldus nr 1236; 

detailplaneeringuga moodustatakse üks 6660 m2 suurune ärimaa 

krunt ja üks 54 m2 suurune tootmismaa krunt alajaamale ning 

määratakse ärimaa krundi ehitusõigus ühe 3–8 maapealse korru-

sega ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, kõrgusega 

vastavalt 10–29 meetrit olemasolevast maapinnast. Ärihoone suu-

rim lubatud ehitusalune pindala on 3000 (kolm tuhat) m2, suletud 

brutopind 4500 (neli tuhat viissada) m2 ja hoone kubatuur on 30 

000 (kolmkümmend tuhat) m3).

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla 

veebilehel www.viimsivald.ee.

avalikud väljapanekud
3.–16.11.2014 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 

18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 

tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Pringi külas Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, 

Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee detailpla-

neering (Viimsi Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldus nr 1235). Pla-

neeritava ala suurus on ca 9,72 ha. See asub Vardi tee ääres ning 

piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee 12, 24, 29, 

Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja Vardi 

tee 29 kinnistutega. Detailplaneeringuga määratakse kahekümne 

neljale üksikelamukrundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoo-

ne ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga kuni 10% 

krundi pinnast, mis jääb vahemikku 330 m2 kuni 446 m2.

2. Randvere küla, kinnistu Metsavahe tee 1 detailplaneering. 

Planeeritava ala suurus on ca 0,1 ha, see asub Randvere tee, Sil-

va tee  ja Metsavahe tee nurgal ning piirneb Särgava kinnistuga. 

Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamukrunt ja üks trans-

pordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehi-

tusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima 

lubatud ehitusaluse pindalaga 320 m2. Elamu suurim lubatud kõr-

gus on 8,5 meetrit, abihoonel kuni 4,5 meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda 

ka valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Võõrandamisteade
Viimsi Vallavalitsus võõrandab traktori HQ-LTH171.

Kuulutame välja avaliku kir-
jaliku enampakkumise Viimsi 
valla vara registris kasutuselt 
maas oleva traktori HQ-LTH171 
HU (esmane registreerimine 
08.04.2008, mootori töömaht 
8,8 kW, registrimass 193 kg, 
niidulaius 107 cm) võõranda-

mise alghinnaga 55 (viiskümmend viis) eurot.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, 

millele on märgitud “Traktor HQ-LTH171, mitte avada enne 
31.10.2014 kell 13:10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, 
Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.

Viimsi Vallavalitsus võõrandab traktor-niiduki aTTiLa-aV95.
Kuulutame välja avaliku kir-

jaliku enampakkumise Viimsi 
valla vara registris kasutuselt 
maas oleva (esmane regist-
reerimine 01.06.2005, mootori 
töömaht 13,4 kW, registrimass 
270 kg, niidulaius 97 cm) trak-
tor-niiduki võõrandamise alg-
hinnaga 35 (kolmkümmend viis) 
eurot.

Pakkumine esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele 
on märgitud “Traktor-niiduk ATTILA- AV95, mitte avada en-
ne 31.10.2014 kell 13:20“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, 
Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.

Pakkumises peab sisalduma: pakutav hind (sõnade ja 
numbritega); andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul ni-
mi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku 
puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi 
number ja e-posti aadress; füüsilise isiku puhul koopia isikut-
tõendavast dokumendist; nõusolek müüdava vara ostmiseks 
enampakkumisel kehtestatud tingimustel; pakkumise tege-
mise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri. 

Traktori nägemiseks palume ühendust võtta kommunaal-
ametiga e-posti teel kommunaal@viimsivv.ee. Pakkumise 
esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2014 kell 13:00.

Viimsi Vallavalitsus

Viimsi Vallavolikogus
9. oktoobril toimunud Viimsi vallavolikogu istungil võe-
ti vastu Viimsi valla arengukava 2014–2020 ja kinnitati 
2014. aasta lisaeelarve.

Veel algatati detailplaneering Haabneeme alevikus Tam-
mepõllu teega põhja küljest piirneval u 11,05 ha suurusel 
reformimata riigimaal (sellele maa-alale planeeritakse ka rii-
gigümnaasiumi). Üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtots-
tarbe muutmiseks maatulundusmaast üldkasutatavate hoonete 
maaks, kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks ning 
haljasala ja parkmetsa maaks, maa-ala kruntideks jaotamiseks, 
krundi maakasutuse sihtotstarbe määramiseks ühiskondlike 
ehitiste maaks, ärimaaks ja üldmaaks ning krundi ehitusõiguse 
määramiseks riigigümnaasiumi hoone, spordihoone, arengu-
keskuse hoone ja kuni kahe ärihoone ehitamiseks ning avaliku 
kasutusega pargi/puhkeala planeerimiseks.

Viimsi Vallavolikogu
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“ilusatest koduaedadest 
paistab nii palju armas-
tust ja tööd, et nende 
loojate jaoks pole Viimsi 
juhuslik magala – nad on 
siin kindlalt kanda kin-
nitanud,” ütles mari-ann 
Kelam tänavusel kauni 
kodu tänuüritusel.

15. oktoobril lõpetati tervise-
klubis Harmoonikum piduli-
kult valla kauni kodu konkurss. 
Harmoonikumi perenaine ja 
Viimsi Kauni kodu konkursi 
eestvedaja Ene Lill leidis tänu-
üritust avades, et kodukaunis-
taminegi on omalaadne teraa-
pia: elukeskkonda kenamaks 
muutes teevad aialoojad mi-
dagi, mis endale rõõmu pakub 
ja see rõõm paistab aedadest 
välja.

Valla parimaid selgitati ju-
ba 16. korda ning nõnda võrd-
lesidki mitmed sõnavõtjad kau-
nite koduümbruste teket epi-
deemia või ka kroonilise hai-
gusega, mis heas mõttes aiast 
aeda levib.

Viimsi vallavolikogu esi-
mees Priit Robas tänas voli-
kogu poolt nii ilusate aedade 
loojaid kui ka hindamiskomis-
joni. Kui ilusaid kohti naabrite 
ja möödakäijate pilkude eest 
ära ei peideta, siis ilu ka kaa-
sab ja hea mõju levib. “Kunagi 
oleme ehk nii kaugel, et kõik 
Eesti kohad on korras ja kau-
nid,” lootis Robas.

Vallavolikogu liige Mari-
Ann Kelam tänas kaunite ko-
dude loojaid nähtud vaeva ja 
armastuse eest ja tuletas meel-
de inglise kirjaniku Charles 
Dickensi mõtte: kodu armastu-
sest algab kodumaa armastus.

Vallavanem Jan Trei rõõ-
mustas, et kaunite koduaeda-
dega sobib Viimsi teistele juba 
eeskujuks. Samas nentis ta, et 
ei saa tänavusest valikust ke-
dagi eriliselt esile tuua. Pin-
gerida oleks isegi ülekohtune, 
sest iga kodu on selle loojaile 
kõige armsam, ilu, hubasus ja 
kodutunne sünnivad ju koos 
lähedastega oma pere soovi-
dest, tahtest ja suurest tööst.

Hindamiskomisjonile jäid 
tänavu silma kuus toredat ko-
duümbrust. Kolm esimest neist 
pälvisid majaplaadi Viimsi kau-
nis kodu 2014. Teiste veel are-
nemisjärgus aedu-koduümbrusi 
tunnustati aga väga hea alguse 
eest.

Perekond Nimmerfeldt te-
gutseb kaheksa suitsuga Krilli-
mäe külas, mis nüüd ametlikult 
Lubja küla alla kuulub, juba 
1985. aastast. Nende pühendu-
misega loodud suures ja väga 
hästi maastikuga kokku sobita-
tud aias on kõik olemas: põnev 
valik lilli jt ilutaimi, pöetud he-
kikestega raamitud kaunid roo-
sipeenrad, kasvuhoonega tarbe-
aed, eriilmelised puhkekohad, 
mängu- ja spordiplatsid. Õnnit-
lusi vastu võttes leidis proua 
Nimmerfeldt, et kaunis aed on 
pigem krooniline haigus kui äki-
line epideemiapuhang. “Ükski 

Nakkus levib aiast aeda

Tammneeme küla Pearna 
tee 20 leidsid hindajad pere-
kond Laureni aiast kõigekülla-
se muinasjutumaa, kus hoonete 
arhitektuuris ning ilu- ja tarbe-
aias on kokku klapitatud eesti ja 
moldaavia omapära. Aiatöö on 
permees Grigori Laureni har-
rastus. “Iga kodu peab olema 
omaniku moodi. Olen õnnelik, 
et mu kodu teile meeldis,” ütles 
ta tunnustuse eest tänades.

Haabneeme alevikus vääris 
erilisena välja toomist korterma-
ja aadressil Tammepõllu 1. Naa-
bermajadest eristub see ümbru-
sega, kus kasvavad õieküllased 
püsikud ning madalad ilupuud 
ja -põõsad. Istutusalade rajaja 
ja hooldaja Mai Bergmann kin-
nitas, et ilu ja harmoonia näge-
mine algab lapsepõlvekodust. 
“Aed on mu sisemine vajadus 
ja rõõm. Sain oma lillearmastu-
se kodunt ja nüüd näen, kuidas 
lilled mõjuvad meie maja laste-
le, kui õrnalt nad neid emadega 

vaatavad ja nuusutavad. Keegi 
ei lõhu midagi.”

Looduslähedase suvekodu 
eest tänati Andres Davõdovit. 
Saavutuse teeb eriliseks see, 
et kodu asub Naissaarel Põhja 
külas, mere taha midagi ilusat 
ehitades ja rajades kulub suu-
rem osa energiast ja ajast para-
ku asjaajamisele.

Püünsi külast tunnustati 
veel teistki peret. Maris Ak-
kerman ja Ragnar Klaamas on 
aadressil Koskla tee 4 rajanud 
lastesõbraliku ja paljutõotavalt 
areneva aia. Maris kinnitas, et 
nende kodu juures on rohkem 
näha tööd ja vaeva kui rahalist 
panust. “Laiskuse või fantaa-
siapuuduse taha meie aias mi-
dagi küll ei jää.”

Kodulauludega täiendas 
üritust Ita-Riina laulustuudio, 
tervislikud suupisted aiajuttu-
de kõrvale olid Harmooniku-
milt.

meeli müüripeal

Viimsi VaLLa KoNKuRsi 
KauNis KoDu 2014 
VõiTJaD
l Perekond Nimmerfeldt, 
Krillimäe tee 1 Lubja külas 
– armastusega rajatud ja 
hoitud aed.

l Kristel Menning, Pääsu-
kese tee 19 Püünsi külas – 
kaunis liigirohke aed.

l Perekond Lauren, Pearna 
tee 20 Tammneeme külas 
– kodu kui kaunis tervik ar-
hitektuuri ja looduse har-
moonias.

l Mai Bergmann, Tamme-
põllu tee 1 Haabneemes 
– korrusmajale kauni hal-
jastuse rajamine.

l Maris Akkermann ja Rag-
nar Klaamas, Koskla tee 4 
Püünsi külas – noore pere 
lastesõbralik ja arenev aed.

l Andres Davõdov, Põhja 
külas Naissaarel – loodus-
lähedane kaunis kodu.

Nimmerfeldtide aed Krillimäel on kõige küpsem, seal näeb nii kauneid roosipeenraid...

...kui ka puhkekohti.

mai Bergmann rajas Tammepõllu tee 1 kortermajale kauni haljas-
tuse. Tänajate rivis on Viimsi vallavanem Jan Trei, volikogu liige 
mari-ann Kelam, volikogu esimees priit Robas, maa- ja planeerimis-
ameti juhataja erik Vest ja kauni kodu konkursi eestvedaja ene Lill.

Tammepõllu tee 1 kaunis haljastus.

suvelillede päralt on Kristel menningu pääsukese tee aias kaarik.

kodu ei saa 1–2 aastaga kau-
niks, see on suur töö. Soovin 
kõigile head tööd ja kaunist 
puhkust oma aias!”

Kristel Menningu liigirikas 
aed asub Püünsi külas, aadressil 
Pääsukese tee 19. Ene Lill võrd-
les sealt saadud elamust man-
dala ehk siis budistlike munka-
de loodud sakraalse ja maagilise 
kujutisega. Põnev aed on loodud 
kive ja taimi oskuslikult kokku 
sobitades. “Aitäh märkamise 
eest! Aed on minu hobi, olen 
oma hinge sinna pannud ja pä-
rast hindajate külaskäiku tegin 
ühe itsutusala veel juurde,” ütles 
Kristel Menning.

Tammneemes pearna tee 20 koduaias kohtuvad eesti ja moldaavia 
omapära.

Koskla tee lastesõbralikus aias oli väga tore köögiviljanurk.

andres Davõdovi suvekodu Naissaarel põhja külas. Fotod marje 
plaan ja Liina Rüütel
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9. oktoobril kinnitas valla 
volikogu Viimsi valla aren-
gukava 2014–2020. Tähtis 
dokument võeti vastu 18 
poolt- ja 1 erapooletu hää-
lega, vastuhääli ei olnud. 

Valla arengukava on Viimsi 
kõige tähtsam arengu- ja stra-
teegiadokument ning vallaelu 
korraldamise ja edendamise 
alus. Seda kava võib käsitleda 
kui lähiaastate tegevusplaani, 
kava on aluseks järgnevate aas-
tate vallaeelarvete koostamisel.

Arengukava kaasajastades 
arvestasime Euroopa Liidu 
2014–2020 finantsperspektiivi, 
sest plaanime maksimaal-selt 
kasutada Euroopa Liidu vahen-
deid nii avalike teenuste arenda-
miseks kui ka investeeringuteks.

uuendused läbi 
kaasamise
Valla arengukava avalikul arute-
lul said kõik vallaelanikud teha 
ettepanekuid, millises suunas 
peaksime oma jõud koondama. 
Valla arengukava kaasajasta-
misse kaasasime ka ettevõtjad, 
külavanemad ja kodanikuühen-
dused. Mul on väga hea meel, 
et arutelu kujunes nii aktiivseks. 
Häid ettepanekuid tuli nii valla 
elanikelt, külavanematelt kui ka 
kodanikuühendustelt. Ettepane-
kuid tehti seinast seina ning 
see andis hea pildi, millised on 
Viimsi valla probleemid ja mida 
nende lahendamiseks on vaja 
teha. Ettepanekute tegijaid oli 
üle 40, mõni ettepanek sisaldas 
aga kümneid punkte. Vallavalit-
suse käsutuses oli teie mõtteid 
läbi töötades seega äärmiselt 
mahukas materjal. 

Tänan kogukonda aktiivse 
osaluse eest – suur tänu teile! 

Viimsi sai uue arengukava 
aastateks 2014–2020

suuRemaD LäHiaasTaTeLe pLaNeeRiTuD iNVesTeeRiNGuD 
l 2015
- Uus-Pärtle lasteaia rajamine (144-kohaline);
- Viimsi kergejõustikustaadioni rajamine (kunstmurukate; mul-
tifunktsionaalne);
- Lubja klindiastangu tervise- ja suusaraja pikendamine Viimsi 
mõisapargini;
- Tammneeme ja Randvere vahelise välisvalgustatud kergliik-
lustee ehituse alustamine (ühendab valla idaranniku kergliik-
lusteede võrgustiku);
- Leppneeme ja Randvere tee vahelise välisvalgustatud kerg-
liiklustee ehituse alustamine (ühendab Leppneeme küla Rand-
vere teega);
- Pargi teele kergliiklustee ehitamine, et tagada lastele turvali-
sem koolijõudmine Viimsi alevikust Viimsi koolideni;
- teede hoolduse mahtude suurendamine.
l 2016
- Viimsi laululava ehitamine;
- Kooli tee rekonstrueerimine koos uue välisvalgustatud kerg-
liiklustee rajamisega (tagab turvalise koolitee Püünsi Kooli las-
tele).
l 2017
- Haabneeme Kooli juurdeehitus, et luua uusi esimese klassi 
õppekohti;
- Viimsi Kaunite Kunstide Kooli loomine, et juurde luua huviha-
riduse õppekohti ning kaasajastada muusikakool, kunstikool ja 
huvikeskus;
- Vehema tee rekonstrueerimine koos välisvalgustatud kergliik-
lustee rajamisega Pärnamäe külla.
l Uue arengukavaga saate tutvuda valla kodulehel.

Kõik head tähelepanekud ja 
mõtted on leidnud arenguka-
vas oma koha.

Viimsi valla uues arenguka-
vas on muudatusi nii visioonis, 
eesmärkides, suundumustes, 
mõõdikutes kui ka investeerin-
gutes. Selgelt on välja toodud 
valla vajadused ja kitsaskohad, 
mis on valdavalt tingitud kii-
rest arengust. Neid on peami-
selt hariduse valdkonnas, teede 
infrastruktuuri parandamises, 
laste huvihariduse tagamises, 
sotsiaalsete tagatiste loomises 
ja keskkonnakaitses.

Selgemalt joonistuvad nüüd 
välja ka tegurid, mis takistavad 
meid Viimsi valla tegelikku või-
mekust paremini ära kasutamast 
ja arengukava eesmärke jõulise-
malt ellu viimast. Peamiselt on 
selleks rahaliste vahendite kaasa-
mine e riigipoolne omavalitsuste 
rahastamismudeli jäikus, teisisõ-
nu selle ajast maha jäämine.

Arengukavas on oluliselt 
kasvanud eesmärkide maht. See 
näitab meie püüdlusi ja ka rah-
va ettepanekutega tulnud soove. 
Varasemaga võrreldes on aren-
gukavas suhteliselt palju inves-
teeringuid, mida rahastatakse 
läbi projektitoetuste. Täpsustu-
nud on investeeringute ajakava, 
arengukavast on näha, milliseid 
investeeringuid ja mis aastal 
vald teha plaanib. Arengukavast 
leiate ka terviknägemuse lähi-
aastate teedeinvesteeringutest. 

Arengukava investeeringud 
on määratletud aastateks 2014–
2017, eesmärkide perioodi aga 
aastateks 2014–2020. Investee-
ringute mahuks on järgmiseks 
neljaks aastaks kavandatud u 
28 miljonit eurot.

Kuidas kõike plaanitut raha-
liselt katta õnnestub, selgub val-

la eelarve kujunemise käigus: 
siis näeme, kuidas laekuvad 
tulud, kuidas suudame kaasata 
projektitoetusi ja tütarettevõte-
te varasid. Palju sõltub ka riigi 
poliitikast kohaliku omavalit-
suse laenukoormuse reguleeri-
misel. Oluline on, et riik peaks 
kinni oma lubadustest. Sama 
tähtis on valla konsolideerimis-
grupis järk-järguline üleminek 
ühtsele finantskorraldusele, mis 
omakorda tagaks paindlikuma 
ja ökonoomsema haldamise.

Valla uue arengukavaga 
vaatame pikalt ette. Kava ellu 
viies peame jooksvalt jälgi-
ma ka valla rahvastikuprog-

nooside paikapidavust, mille 
koostamisel kasutasime kaas-
aegseid mudeleid. Meie koos-
tööpartneriks oli konsultat-
siooniettevõte OÜ Geomedia, 
neil on valla arengutest üle-
vaade juba alates aastast 2005, 
Viimsi arengukava koostami-
sel on nad ka varem osalenud. 

Tänan suure töö eest ka vo-
likogu liikmeid, vallavalitsuse 
liikmeid, ametite juhte, külava-
nemaid, Rivo Noorkõivu OÜ-st 
Geomedia.

Jan Trei 
vallavanem

Tähve milt
rahandusameti juhataja

 

Kohtumine 
noortevolikoguga
16. oktoobril kohtus vallavanem Jan Trei Viimsi 
valla noortevolikoguga.

Augustis valitud Viimsi 
Noortevolikogu eestvedaja 
Adhele Tuulase sõnul esin-
dab ja kaitseb noortevoliko-
gu valla noorte huve. “Viim-
sis on noortevolikogu va-
remgi olnud. Uus 14-liikme-
line volikogu püüab luua noor-
tega kontakti ja tuua noorte 
ideed otsustajateni.“

Noortevolikogu on vallavolikogu või vallavalitsuse 
juures tegutsev noortest koosnev nõuandev kogu, kelle töö 
toimub sarnaselt vallavolikogule komisjonides, et tagada 
valdkondade kattumine.

Hariduskomisjoni juhi Karl Koost tõi välja, et üldise-
le eesmärgile lisaks on oluline noortevolikogu taaskäivi-
tamisega luua tugev alus järgnevateks aastateks. “Mida 
konkreetsem on struktuur ja koostöö vallavalitsusega, 
seda kindlam on tagada järjepidevus. Täna tunneme end 
kindlalt, sest meie tegevust märgib ka koalitsioonikokku-
lepe,” sõnas Koost. 

Noortevolikogu arengukomisjoni esimehe Emil Orubi 
sõnul on kõige olulisem saada juriidiline kinnitus ja tugi 
vallavalitsusest. “Kohtumise põhjal saan kindlalt öelda, 
et noori soovitakse vallavalitsuse töösse kaasata. Lähiajal 
korraldame ülevallalise küsitluse ning viime läbi osalus-
kohviku noorte arvamuse kogumiseks,“ sõnas noortevoli-
kogu arengukomisjoni esimees Emil Orub.

Noored teavad, et noortevolikogu ei ole koht, kus män-
gida. Noortevolikogulane Henry Härm tõi omaltpoolt väl-
ja, et võimalus kaasa rääkida on oluline, et harida noori 
kodukoha poliitmaastikul toimuvaga ning ühendada valla 
noorteühendused. 

“Mul on heameel, et vallavalitsuse jaoks on tekkinud 
koostööpartner noortevolikogu näol. Noortevolikogu on 
väga hea kontaktpunkt, et suhelda meie valla noortega. 
Läbi aktiivse noortevolikogu saame teada, mida meie val-
la noored vallavalitsuselt ootavad ja loodavad. Läbi noor-
tevolikogu saab ka meie valla noorte hääl kuuldavamaks. 
Ootame noortevolikogult värskeid mõtteid ja ideid, mida 
saame veelgi paremini noorte jaoks ära teha,” ütles valla-
vanem Jan Trei.

Koostöö vallaga 
“Oleme õnnelikud, kui meie arvamusi kuulatakse. Taha-
me olla võrdsed partnerid,” sõnas Karl Koost, kirjeldades 
millisena näevad noored oma rolli vallavalitsuse juures.

Vallavanem Jan Trei kinnitab, et noorte arvamus ja 
noorte kaasamine on oluline valla arendamisel. “Oma-
valitsuse juhtimisel on oluline roll erinevate sihtrühmade 
kaasamisel. Meil on hea koostöö eakate, politsei ja külava-
nematega. Nüüd saime hea partneri noortevolikogu näol. 
Koostöökohti, mida noortevolikoguga arutada, on meil 
palju,” toetas Jan Trei noorte mõtet. “Ka noorte mõtted 
uute noorsootöö initsiatiivide osas on teretulnud. Selleks 
võiks noortevolikogu läbi töötada meie valla noorsootöö 
arengukava ning anda oma peegelduse, kas liigume noor-
tele meelepärases arengusuunas.”

“Panus, mille saate anda koduvallale, on hindamatu! 
Hinnake kogemusi ja haarake võimalustest kinni. Looge 
sidemed teiste noortevolikogudega, leidke uusi sõpru. 
Pidage meeles, et vallavolikogu istungid on alati avatud. 
Oleme valmis ka näitama vallavalitsuse töö köögipoolt. 
Teeksin vallavanemana ka ettepaneku, et vallas võiks ühel 
päeval anda vallajuhtimise noorte kätte. Võib-olla kasva-
vad meie noortevolikogust välja tulevased vallajuhid,” sõ-
nas Jan Trei kokkuvõtteks.

Noortevolikogulase Karl Koosti sõnul on tore, et val-
lavanem on positiivne ja julgustav! “Katsume noortele 
selgitada, et vallavalitsust Nelgi teel ei pea kartma ega ar-
vama, et võim on meist kaugel. Soovi korral saame ka ise 
Viimsi arengusse panustada,” lubas Karl Koost.

Tänasel päeval panustab noortevolikogu noorsootöö 
arengukava läbivaatamisse ning plaanivad lähikuudel 
kohtuda ka valla ametitega, et noorte ideed saaksid kajas-
tatud valdkondlikes arengukavades.

Liina Rüütel

emil orub, Henry Härm, 
Jan Trei, Karl Koost, adhele 
Tuulas. Foto Liina Rüütel

Jätkame Haabneeme 
ringtee äärde rajatavate 
uute kaubanduskeskuste 
tutvustamist. 

Seekord on luubi all Sõpruse 
tee 9 kaubanduskeskus Viimsi 
Market. Praegu asub see hoo-
nes, mida enamik viimsilasi 
teab hotell Athena või hotell 
Lavendlina. Viimastel aastatel 
on hotellihoonet mitu korda 
remonditud, lähiajal läbib hoo-
ne olulise uuenduskuuri. 

Sõpruse tee 9 hoone esime-
sel korrusel tegutsevad hotell, 
kohvik ja restoran. Nüüdseks 

Viimsis on arenemas 
ärikvartal: Sõpruse 
tee 9

on soklikorrusel valminud 
spaakompleks (erinevad sau-
nad, soolakamber jpm). Iga-
päevane töö käib, et peagi ava-
da ka konverentsi- ning ilu- ja 
kehahooldekeskus.

Samal krundil Rohuneeme 
tee ääres asub kauplus, mis 
laieneb lähiajal u 700 ruutmeet-
rile. Uuenenud Viimsi Market 
peaks uksed avama 2015. aasta 
kevadel. Uues kaupluses saa-
vad kindlasti koha ka Viimsi 
Marketi kondiitrid.

Juhan Kuller 
ehitusameti juhataja

see hoone on praegu pidevas muutumises. 

suitsusaun ja sidruni-jacuzzi
1. oktoobril avas Haabneemes uksed Lavendel spa. eesti 
spaamaastikule lisandusid sedasi kaks uuendust: suitsu-
saun ja sidruni-jacuzzi.

Sõna spaa seostub inimes-
tel üsna ühetaoliste sauna- ja 
basseinikeskustega, kus pea-
miseks erinevuseks on luksus-
likkuse aste. 

Juba Lavendel Spa projek-
teerimise etapis soovisime uu-
de lõõgastuskompleksi tuua 
rohkem maalähedust. Oma sau-
na- ja lõõgastuskeskuse jaoks 
leidsime Võrumaa metsade va-
helt kaks vana ja lagunenud 
suitsusauna, pakkisime need 
hoolega kokku ja tõime Haab-
neeme, et anda neile siin uus 
ja põnev elu. 

Ligi saja-aastased suitsust läbiimbunud ning tahmased 
palgid, kivid ja pada pakuvad nüüd külastajatele kustuma-
tuid elamusi. Erilist hoolitsust pakub ka sidruni-jacuzzi, mis on 
täpselt see, mida nimi ütleb: sidrunite ja veega täidetud mul-
livann. Külaliste käsutuses on ka klassikaline aurusaun, soola-
saun, madala temperatuuriga lavendli-aroomisaun, väga sooja 
veega (41°C) Jaapani vann ning eriti karastav ja karge külma 
vee vann. 

Asume aadressil Sõpruse tee 9. Lõõgastavate kohtumisteni!
Lavendel spa

avatseremoonia lõpetuseks 
kallasid sidrunid sidruni-
mullivanni hotelli ja spaa 
juht Terje einaste, ehitus-
töödel silma peal hoidnud 
Harald mürk ning turundus- 
ja müügijuht maarika Koch. 
Foto albert Tommik
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Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuametil olid 
külas kolleegid soome sõpruslinnast porvoost.

Viimsi valla ja Porvoo linna sõprus algas juba 15 aastat ta-
gasi. 50 000 elanikuga Poorvoo on Helsingi külje all paik-
nev arenev väikelinn. 

Viimsis olid nüüd kahepäevasel külaskäigul  Porvoo 
linna sotsiaal- ja pereteenuste juht Maria Andresson, las-
tega perede valdkonna juht Annika Immonen, täisealiste 
sotsiaaltöö juht Anne Green ja puudega isikute teenuste 
juht Leila Eklöv. Külastasime Viimsi valla sotsiaalvald-
konna asutusi ja toimusid töötoad vallavalitsuse sotsiaal-
ameti spetsialistidega.  

Laste ja perede töötoas tutvuti mõlema riigi töömee-
toditega ning arutati, kuidas jätkata koostööd nii, et sel-
lest tekiks vastastikku lisaväärtusi. Teemad, millega las-
tekaitsjad nii Soomes kui ka Eestis kokku puutuvad, on 
väga sarnased, kuid teenuste kättesaadavus ning ametnike 
omavaheline koostöö on Soomes märksa tõhusam. Eesti 
väga suure tugevusena sotsiaaltöös tõid Soome kolleegid 
aga välja meie väga kliendikeskset ja individuaalset lähe-
nemist kõigile muredele. 

Meie alles arenemisjärgus pereteenuste valdkonnas on 
aga põhjanaabrite töökorraldusest ja meetoditest väga palju 
õppida. Leppisime kokku, et oma töötajate oskuste täienda-
misel saame vajadusel Soome kolleegidelt igakülgset tuge. 

Sotsiaalteenuste töötoas tutvustasime teineteisele mõ-
lema riigi töökorraldust. Tõdeti, et teenuste kättesaadavus 
on nii puudega kui ka toimetulekuraskustes isikute esma-
ne vajadus. Soomes ei maksta kohalikust eelarvest toetu-
si, abivajajate probleemidele püütakse seal leida lahendusi 
eri teenuseid pakkudes. 

Otsustasime taastada pideva suhtluse ametite tasandil, 
et rikastada koostöös mõlema omavalitsuse töömeetodeid, 
omanda uusi töövõtteid ja muuta elanikele osutatavad tee-
nused sedasi paremaks. 

Reet aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja 

Koos sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Reet aljase ja 
vallavanem Jan Treiga on fotol porvoo sotsiaal- ja peretee-
nuste juht maria andersson ning erinevate sotsiaalvaldkon-
dade töötajad annika immonen, anne Green ja Leila eklov. 

Lola leiab hädas lähedase üles
Novembris jõuab eesti turule uudistoode, mis võimaldab 
eaka inimese või lapse asukohta kohe ja väga täpselt 
määrata. 

Seade teavitab teid ka siis, kui 
lähedane inimene vajab abi. 
Lola-nimeline seade on lihtsa

välimusega, koosnedes hädaabi kutsumise nupust, sisseehi-
tatud GPS-ist, löögiandurist ja kahesuunalisest GSM-sidemest. 
Seade fikseerib selle omaniku asukohta pidevalt. Kui eakal 
inimesel hakkab näiteks õues halb ja ta kaotab tasakaalu, siis 
üks andur fikseerib kukkumise ja kutsub automaatselt abi. 

Seade on asendamatu ka siis, kui laps eksib ära või sa-
tub ohtlikku olukorda. Ühest hädaabinupu vajutusest piisab, 
et seade saadaks signaali abikeskusesse.

Seade on ühendatud ööpäevaringselt töötava abikesku-
sega. Abikeskuses on isiklikud andmed ja andurite kandjate 
haiguslood. Keskuses töötab kvalifitseeritud arst. Kukkumise, 
haigushoo või võimaliku ohu korral teavitab dispetšer klien-
di sugulasi ning kutsub vajaduse korral päästeteenistuse või 
politsei.

Sarnase eesmärgiga seadmetest eristub Lola sellega, et 
pole seotud ühegi lisaseadmega (nt mobiiltelefon, nutitele-
fon jmt) ning see töötab igal pool (linnatänaval, maal, pak-
sude seintega hoones jm). SimView Abikeskuse teenusega 
liitumine maksab 49 eurot, kuumaks on 19.90 eurot. Lisatea-
vet vt www.simview.eu. 

simView abikeskus

Viimsi Valla eelarvelisi 
sotsiaaltoetusi makstakse 
Viimsi Vallavolikogu mää-
ruse (nr 7, 11.03.2014) 
“Viimsi valla eelarveliste 
sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise kord” 
alusel. 

Toetused, mis ei 
sõltu perekonna sisse-
tulekust. 
Sünnitoetuse suurus on 256 eu-
rot. Toetus makstakse kahes 
osas: 25% (64 eurot) pärast lap-
se sündi ja 75% (192 eurot) pä-
rast lapse aastaseks saamist. II 
osa laekub arvele lapse aasta-
seks saamise kuul.

I klassi mineva lapse toe-
tus on 64 eurot.

Suurperetoetus on 128 eu-
rot aastas (nelja ja enama lap-
sega perele).

Eakate tähtpäevatoetus on 
20 eurot, seda makstakse 70-, 
75-, 80-, 85-, 90-aastastele ja 
vanematele inimestele ning ka 
kuld- või briljantpulmapäevaks.

Tšernobõli AEJ avariid 
likvideerinute toetus on 128 
eurot aastas.

Matusetoetus on 64 eurot.
Lapsehoiutoetus on kuni 

128 eurot kuus.
Puudega isiku hooldaja-

toetus on 16–26 eurot kuus.
Puudega isikute toetusi 

makstakse isikliku abistaja-, tu-
giisiku-, päevakeskuse teenuse-, 
transpordi- ja viipekeele tõl-
keteenuse kompenseerimiseks.
Toetuse mahu, suuruse ja tin-
gimused määrab vallavalitsus.

pere sissetulekust 
sõltuvad toetused
Mitu riiklikku toetust sõltuvad 
perekonna sissetulekust.

Toimetulekutoetus on rii-
gi rahaline abi puuduses ini-
mestele. Toimetulekutoetuse ar-
vestamise aluseks on üksi ela-
va isiku või perekonna kõigi 
liikmete eelmise kuu netosis-
setulek, jooksval kuul tasumi-
sele kuuluvad eluruumi ala-
lised kulud ning kehtestatud 
toimetulekupiir. 

2014. aastal on toimetule-
kupiir üksi elavale inimesele 
või perekonna esimesele liik-
mele 90 eurot kuus. Perekon-
na teise ja iga järgneva liikme 
toimetulekupiiri suurus on 72 
eurot kuus. 

Vajaduspõhine riiklik pe-
retoetus:  2014. aastal on vaja-
duspõhise peretoetuse sissetu-
lekupiir perekonna esimesele 
liikmele 299 eurot kuus. Igale 
järgnevale pereliikmele on va-
jaduspõhise peretoetuse sisse-
tulekupiir 149,50 eurot kuus 
ning igale alla 14-aastasele 
perekonnaliikmele 89.70 eurot 
kuus. Vajaduspõhise peretoe-
tuse suurus on alates 1. juulist 
2013 kuni 2014. aasta lõpuni 
9.59 eurot kuus ühe lapsega 
perele ja 19.18 eurot kuus kahe 
ja enama lapsega perele. 

Ka osa Viimsi valla toetusi 
sõltub perekonna sissetulekust. 
Neid võivad taotleda Viimsi 
valla vähekindlustatud isikud 
või pered, kelle sissetulek jääb 
alla kehtestatud piirmäära. 
Piirmäär pere esimese liikme 
kohta on 270 eurot ja 202.50 
eurot iga järgmise pereliikme 
kohta. 

Ravimitoetus. Taotleda saab 
kuni neli korda aastas. Toetust 
võidakse määrata ühele isikule 
maksimaalselt kehtiva toetu-
se määra (128 eurot) ulatuses 
aastas, kuid mitte rohkem kui 
50% tehtud kulutustest retsep-
tiravimitele, abi- või hooldus-
vahenditele juhul, kui summa 
ületab 20 eurot kuus ja/või puu-
de olemasolul puudetoetuse 
suurust.

Toimetuleku tagamise toe- 
tus. Seda on võimalik saada 
eluasemekulude ja esmatarbe-
vahendite, spordi- ja lastelaag-
rite osalustasu katteks; pere-
teenuste (lastekaitse)  kompen-
seerimiseks ja erakorralise olu-
korra, nagu näiteks tulekahju 
või loodusõnnetus, tagajärgede 
likvideerimiseks ning muudel 
ettenägematutel asjaoludel. Toe-
tuse suuruse määrab kulupõhi-
selt vallavalitsus sotsiaalkomis-
joni ettepanekul.

Lasteaias või koolis toi-
duraha ja lasteaia kohatasu 
toetus. Seda võib taotleda tin-
gimusel, et lapse mõlemad va-
nemad on Viimsi valla elani-
kud (toetuse määr kuus: toidu-
raha 64 eurot, kohatasu 58 eu-
rot).

Hooldekodus hooldustasu 
maksmise toetus. Seda võib 
taotleda vanur, kellel pole isi-
kuid, kes oleksid kohustatud 
teda ülal pidama või kui need 
isikud ei ole võimelised täitma 
ülalpidamiskohustust. Toetuse 
suuruse määrab Viimsi Valla-
valitsus sotsiaalkomisjoni et-
tepanekul.

sotsiaalteenused
Koduteenuseid osutatakse 
Viimsi valla eakatele, kellel puu-
duvad ülalpidamiskohustusega 
isikud, kodustes tingimustes toi-
metuleku tagamiseks. Toetuse 
saamise otsustab vallavalitsus.

Kõikide toetuste täpsed tin-
gimused on kirjas Viimsi val-
la eelarveliste sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise kor-
ras, millega saate tutvuda meie 
kodulehel: http://www.viimsi-
vald.ee/oigusaktid-3/.

Abivajavast lapsest tuleb 
kõigil kodanikel, kes on lapse 
muret märganud, teatada Viim-
si valla lastekaitsetöötajale. Kui 
on vaja kiireloomulist abi ja 
sekkumist, helistage palun ko-
he politsei numbrile 110 või 
lasteabi telefonile 1161 11.

Tuletame ka meelde, millis-

Tuletame meelde Viimsi vallas 
makstavad sotsiaaltoetused

te muredega valla sotsiaaltöö-
tajad täpselt tegelevad ja kelle 
poole tuleks sellest lähtuvalt 
pöörduda.

Eldi Pärdi (tel 6028 825, 
eldi@viimsivv.ee). Perekonna 
sissetulekust sõltuvate toetuste 
vormistamine, üldhooldekodus-
se paigutamine, hooldaja ja hool-
dajatoetuse  määramine, sotsiaal-
nõustamine.  

Tõnu Troon (tel 6028 867, 
tonu@viimsivv.ee). Perekonna 
sissetulekust mittesõltuvate toe-
tuste vormistamine, lapsehoiu-
toetuse ja koduhooldusteenuse 
vormistamine, abivahendikaar-
tide ja liikumispuudega või pi-
medat inimest teenindava sõi-
duki parkimiskaartide väljas-
tamine, sotsiaalnõustamine.

Margit Stern (tel 6028 857, 
margit@viimsivv.ee). Puudega 
isikute nõustamine, juhtumi-
korraldus, riikliku lapsehoiu-
teenuse toetuse vormistamine, 
eestkoste menetlused, sõidu-
soodustuse vormistamine.

Anne Talvari (tel 5341 6282) 
Koduhooldustöötaja.

Lastekaitsespetsialistid He-
len Alton (tel 6028 875, helen.
alton@viimsivv.ee), Thea Tä-
nav (tel 6028 823, thea@viim-
sivv.ee), Barbara Haage (tel 
6028 841,barbara@viimsivv.ee). 
Laste eestkoste ja hoolduse kü-
simused, laste õiguste ning hu-
vide kaitse, laste ja perede nõus-
tamine.

sotsiaal- ja 
tervishoiuamet

VaLLa üHeKoRDNe ToeTus peNsioNäRiDeLe 
Viimsi Vallavalitsus maksab ka 2014. aastal valla eelarvest 
kõigile pensionäridele toimetuleku parandamise toetust.

32-eurost toetust makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töö-
võimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle rahvastiku-
registrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt 
1. jaanuarist 2014. Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb esi-
tada Viimsi Vallavalitsusele vormikohane taotlus. 

Neile, kes said mullu selle toetuse oma arvelduskontole 
ning kes ei ole vallavalitsusele teatanud oma andmete muutu-
misest, kantakse toetus oktoobris üle eelmise aasta andmete 
alusel. Toetuste maksmisega alustati 15. oktoobril. 

Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle kuni 20. det-
sembrini 2014. Täpsem info sotsiaal- ja tervishoiuametist E k 
14–17 ning N k 9–12 ja 14–17. info tel 6028 825 või 6028 867.

Viimsi pensionäride 
ühenduse sügishooaja 
avas 27. septembril 
toimunud tervisepäev.

Tervisepäevad huvitavad rah-
vast alati väga, sest oleme 
leidnud huvitavaid teemasid. 
Nüüd olid teemadeks naha 
muutused ja hooldus vanemas 
eas ning keha reflekspunktid 
ja haiguste põhjustest lähtuv 
ravitsemisviis e homöopaatia. 
Sai mõõta vererõhku, vere-
suhkrut ja kolesterooli.

Meil vedas, et nahast sattus 
rääkima noor doktor Jevgenia 
Makarova. Tal on 8-aastane töö-

Eakate sügishooaja tervislik algus

kogemus nahakliinikust, prae-
gu tegeleb ta aga ilusalongis 
nahahooldusega. Nii oskaski 
ta tutvustada ka nahahooldus-
protseduuride uusimaid või-
malusi. Kõlama jäi mõte, et 
kasutada tuleks kreeme ja õli-
sid, mis imenduvad sügavale 
ega kuivata nahka. Vanemas 

eas on naha niisutamine eri-
ti tähtis. Ilusüstidest soovitas 
doktor suuümbrusesüste, mis 
vähendavad kortse ja annavad 
huultele nooruslikuma kuju.

Terapeut Riina Tõra lasi 
meil sokid jalast võtta, et jala-
laba siseküljelt üles leida punk-
tid, mis mõjutavad sabaluu-, 
ristluu- ja nimmepiirkonda. 
Masseeriti ja keerutati varbaid, 
et peletada silmade-, kõrva-, 
näo- ja pealaepiirkonnast valu 
ja tuimust. Refleksoloogi teh-
tud jalamassaaž pani nii mõne-
gi toolilt karjatades püsti karga-
ma. Kaasa sai ka õppematerjali. 
Oli huvitav, uudne ja kasulik.

Terapeut Freta Uusküla rää-
kis, kuidas ta oma lapse keeru-
ka nahahaiguse tõttu homöo-
paatiani jõudis. Ta sai haigusest 
jagu, kuigi tavameditsiin lootu-
si ei andnud.

Üks tore vanaproua tänas 
ürituse lõppedes tervisepäeva 
korraldajaid ja arvas, et on 
palju tervem ja paremas tujus 
kui enne. Elfride Ojase arvas, 
et tema ei tea homöopaatiast 
midagi ja sättis end istuma vii-
masesse ritta. Loengu lõppe-
des leidis ta end aga – üllatus! 
üllatus! – esireast.

Viiu Nurmela

eriti tähtis on naha niisutamine. 

Külalised Porvoost
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Kõnnime puulatvade kõrgusel
Järgmine kepikõndijate ja uitajate ühismatk on 26. ok-
toobril.

Kui tahate matkaseltskonnaga liituda, siis V2 buss väljub 
Viimsi haigla juurest kell 10.30. Väljuda tuleb Tammneeme 
tee peatusest. Matka alustame Rooste-Antsu lõkkeplatsilt.

Matka pikkus on u 5 km ja see kulgeb purdkivimitest as-
tangu kõrgemal osal mööda põlismetsa kauneid radu. Nõlval 
uurime kõrgete kuuskede ja mändidega ümbritsetud metsa-
kaitseala. Pärast matka grillime lõkke ääres vorstikesi ja joo-
me turgutuseks kuuma piparmünditeed.

Matkajuhid on H. Mõtus ja V. Kallion. Teave tel 6012 354. 
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus.

Korraldajad 

“elukvaliteeti saab 
parandada nii Kelvingi 
külas kui ka Viimsi vallas,“ 
usub Kelvingi külavanem 
ants-Hembo Lindemann. 
Niisama see ei juhtu, 
Kelvingi elanikud on selle 
nimel hoolega tegutsenud. 

“Ostes kodu Kelvingi külas, 
ostad elustiili. See on paik pe-
redele. Siin on lasteaed, kolm 
mänguväljakut, rularada ja 
-ramp, rannavolle-, jalgpalli- 
ja korvpalliväljak. Metsatukast 
leiad merevaatega jalutus- ja 
jooksurajad /…/. Küla on kol-
mest küljest metsaga ümbritse-
tud, neljas piirneb merega. /…/ 
privaatse ranna ja oma sada-
maga Kelvingis on elu täpselt 
nagu kuurordis.“ 

Sedasi kiidab üks kinnis-
varaportaal praegu võimalusi, 
mille majaostja Rohuneeme ja 
Leppneeme vahel asuvas noo-
res rannakülas Kelvingis n-ö 
priilt kätte saab. Kuulutus ei 
liialda. Kiitmata jäid veel küla 
terviklik ilme ja kaunis haljas-
tus: oktoobris on Kelvingi lii-
girikkad aiad ja ühiskasutuses 
haljasalad uskumatult värvi-
kad ja ilusti hooldatud. Ei tea-
gi teist küla, kus oleks nii palju 
haljasalasid ja kus peatänavaid 
ääristaksid püramiidtammed ja 
pihlakad. Eesti Vabariigi pre-
sident tunnustas Kauni Kodu 
konkursil Kelvingit juba 2006. 
aastal Harjumaa kaunima kü-
lana. 

Muret ei ole siin ka kanali-
satsiooni, vee, valgustuse, kõn-
niteede ja tänavatega – kõik 
need on korralikult tehtud. 

Küla keskel üllatab võõrast 
torniga külamaja: selle alumi-
sel korral on lasteaed, ülal kok-
kusaamise- ja noorteruumid. 
Külavanem näitab maja tutvus-
tades, kuidas trepikotta annab 
ära paigutada lauad ja pingid, 
mille äärde mahub suveürituste 
aegu vabalt 150 inimest. 

meri, mets ja lapsed
Just külamaja juurest kõik 
nüüdseks 21-aastases Kelvingis 
algaski. 1993. aastal olid siin 
segikeeratud tühermaa, Vene 
piirivalveväe lasketiir ja tule-
juhtimistorn. Viimsi esimese 
vallavanemana teab külavanem 
Lindemann väga hästi, kui kee-
rukas oli taotleda siinne 36,6 ha 
valla munitsipaalmaaks: kaitse-
minister Hain Rebas leidis, et 
siin võiks olla koertekasvandus 
ja lasketiir, asi õnnestus alles 
teisel valitsuse istungil tänu 
Mart Laari ja Marju Lauristini 
toetusele. Torniga maja ostis 
küla vallalt 1996. aastal ära ja 
tegi oma tarbeks korda.

Tiirutame Kelvingi täna-
vail, vaatame üle randa rajatud 
puhkealad, spordi- ja mängu-
platsid (suuremalt jaolt on need 
valminud 2005. aastal), mille 
jaoks vald maa tasuta rendile 
andis ja mille pärast küla ka 

Ants-Hembo Lindemann: “Kelvingi uhkus 
on inimesed”

mõne elanikuga edukalt kohut 
käis. Siis põikame uhkesse sa-
damasse, kus viimane kai val-
mis tänavu. Sadam on rajatud 
asjast huvitatud elanike sisse-
maksete ja PRIA toetusega, 
MTÜ Kelvingi Paadisadam moo-
dustati 1997. aastal. 

Kalavõrgud on meres ja 
siin elab kaks luigeperet. Sa-
damat aitavad tutvustada Hen-
no Mõtus ja Andres Riomar. 
Nad kiidavad, et tuulte suhtes 
hästi paigutatud sadam on Avo 
Freibachi elutöö. Kui tuul hul-
luks läheb, tullakse Leppnee-
mest siia tuulevarju. Kelvingi 
on valla suurim väikelaeva-
sadam, kaatriga oled siit 1,5 
tunniga Helsingis. Kohti on u 
50 alusele, pooli neist kasuta-
vad oma küla elanikud, teised 
on renditud. Viimati sai sada-
makoha maadlustreener Henn 
Põlluaas.

Ehitaja taustaga Lindemann 
rõhutab, et Kelvingi külas pole 
tegu tavalise kinnisvaraaren-
dusega, kõik oluline on siin 
elanikel endale ja oma raha 
eest tehtud. Uut elurajooni 
hakkas rajama rentnike ühistu, 
1996. aastal nimetati see üm-
ber MTÜ-ks Kelvingi Tehno-
võrgud. Ala detailplaneeringu 
tegi Nord-Projekt. Puurkaevud 
puuris Keila Geoloogia, kana-
lisatsioonitrassid ehitas AS 

Amak, elektriliinid ja alajaa-
mad AS Jakoteks ja AS RT 
Viimsi Elekter. Ühiseid asju on 
aja jooksul muidugi ka täienda-
tud-parandatud: näiteks 2011. 
aastal paigaldas AS Schöttli 
Keskkonnatehnika puurkaev-
pumplatele veetöötlusseadmed. 
“See sõi ära meie säästud, aga 
joome oma puhast vett,” kinni-
tab Lindemann.  

Kõik krundid on välja oste-
tud ja majad ehitatud just sel-
lise projekti järgi, nagu oma-
nikule meeldib. Mõni kinnistu 
on ka Kelvingis juba 2–3 kor-
da omanikku vahetanud, elu 
sunnil inimesed ikka liiguvad. 
Külavanem on siin elanud al-
gusest peale. “Mina tulin met-
sast ja metsa tahtsin lõpuks ka 
tagasi jõuda,” põhjendab Lin-
demann Kelvingisse kodu ehi-
tamist. Kodukülast rääkides 
korduvadki tema jutus alatasa 
sõnad mets ja lapsed. 

Mille üle Te Kelvingi kü-
las uhkust tunnete?

“Kelvingi uhkus on inime-
sed. Meil elab 162 peret ja õige 
mitme rahvuse esindajaid. Üks 
inimene ei tee midagi. Küla 
areng on meeskonnatöö. Mu 
ümber on palju aitajaid. Kaks 
lähemat abilist on Henno Mõ-
tus ning noorte ja lastetööd 
suunav Merilyn Tõnisalu. Ilus 
haljastus on Marika Luksi ja 

perekond Kalamäe töö. Ühis-
kasutuses haljasalasid niida-
vad Aleksander Peresada ja 
Lauri Lugu, tehnikat remondib 
Raivo Pavlov. Kelvingi külal 
on ka liikmemaks: 5 eurot kuus, 
sedasi saabki niitmise raha. Kü-
lale on ilusad trükised teinud 
perekond Maide. Vähemalt 
kümmet meie küla peret on kas 
president või peaminister tun-
nustanud kauni kodu eest. 

Sellest toetusest, mis vald 
küladele annab, kulutame suu-
rema jao jaanipäevale. Tähtsad 
külaüritused on veel lipuheis-
kamisega vabariigi aastapäev, 
muinastulede öö ja päkapikku-
dega jõuluhommik lastele, kes 
lasteaias ei käi. Alates 50. sün-
nipäevast peame kõiki elanik-
ke meeles 5 ja 0-ga lõppevatel 
sünnipäevadel. Tänavu 8. juulil 
oli meie rannas Eesti-Saksa tant-
supidu, meie Leigaritel oli külas 
Gesekese linna tantsurühm.

Mõne nädala eest saime 
lõpuks bussipeatuse Reinu tee 

äärest külamaja juurde, lapsed 
pääsevad nüüd ohutult lasteae-
da ja koju.

Eriliselt teeb rõõmu see, et 
oleme koos Rohuneeme rahvaga 
suutnud alles hoida Rohuneeme 
metsa. Meie oleme ajutised, loo-
dus peab jääma. Kelvingi lastel 
on oma kodumets ja lasteaia õue 
kostab linnulaul. Metsa kaitsel 
on eestvedaja olnud Rohuneeme 
akadeemikust külavanem Jüri 
Martin. Praegu kogungi allkirju 
toetusavaldusele, millega tahan 
esitada Jüri Martini valla auko-
daniku nimetuse kandidaadiks.” 

Millised on küla lähema 
aja plaanid? Mis Kelvingis 
elades muret teeb?

“Suure külakiige võll on 
vaja välja vahetada, sellega saa-
me ise hakkama. Leaderi prog-
rammile teeme just taotlust, et 
saaks jaanitule platsi lähedale 
veel ühe laste mängukoha. Lea-
deri ja valla toega tahame lä-
hiaastail ehitada külale ka väi-
kese laululava. Järgmise aasta 

KeLViNGi
l Esimene pere kolis Kel-
vingisse 1993. aastal ja sai 
siis hakkama ilma elektri-
ta. Väidetavalt ei ole ükski 
torm külas veel elektrit ära 
võtnud.
l Küla sai õnnistuse 2003. 
ja Kelvingi lipp 2008. aastal. 
l 2005. aastal võitis Kel-
vingi Harjumaa Omavalit-
suse Liidu konkursil Ilus küla 
I koha. Aasta hiljem järg-
nes EV presidendi tunnustus 
Kauni kodu konkursil. 
l 2008. aastal sai Ants-
Hembo Lindemann Viimsi 
valla ja Kelvingi küla aren-
damise eest valla aukoda-
nikuks. 
l Kelvingi nimi on tuletis 
äraveetud saarekese  root-
sipärasest nimetusest, al-
gul oli siin hoopis Rohu-
neeme ja Leppneeme liit-
misel saadud, kuid tähen-
duseta Rohulepa.  

plaanides on sadevee drenaaži 
remont Eha tee ja Sambliku tee 
lõigul.

Kõige hullem asi, mille pä-
rast oleme asju ajanud ja valla-
valitsusega 2007. aastast saadik 
kirju vahetanud, on Reinu tee 
rekonstrueerimine ja selle pro-
jekti kaasajastamine. (Asitõen-
dina on Lindemannil see kirja-
vahetus muidugi kaasas ja kohe 
käepärast). Lootsime, et see töö 
algab järgmisel aastal. Nüüd 
kuulsin, et lükkub jälle edasi.” 

***
Külavanemal saab aeg otsa. 

Ta peab minema Muuga haisu 
koosolekule kaasa rääkima  ja 
pärast seda veel ühte oma küla 
“neiut” 80. sünnipäeva puhul 
lilleõie ja raamatuga tervita-
ma. Lindemannil oli suvel sü-
dameoperatsioon ja aastaid on 
tal endal varsti sama palju tur-
jal. Tema ennast ei hoia, ütleb 
hoopis: “Ega vana koera uuele 
rajale ei painuta ega hirmuta.”

meeli müüripeal

sopp Kelvingi sadamast. Fotod meeli müüripeal

ants-Hembo Lindemann. Foto VT

üks asi, mille üle uhkust tunda: bussipeatus on nüüd ohutus kohas 
küla lipuplatsi ja lasteaia juures. 

oktoobris on liigirikaste aedade ja haljasaladega Kelvingi 
uskumatult värvikas. esiplaanil kontpuu.
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14. ja 15. novembril on 
Viimsis 5. jazz- ja pop-
muusikafestival, kus 
saab kuulda nii eesti kui 
ka välismaist muusikat 
kooride ja vokaalansamb-
lite esituses. osaleb 
üheksa koori ja 12 vokaal-
ansamblit Viimsist, 
Tallinnast, Keilast, sakust, 
Tartust, põlvast ja Kures-
saarest. 

Viimsi JazzPopFest algab sel 
korral juba reede õhtul kell 19 
kohvikus Lavendel Café, kus 
astuvad üles kaks suurepärast 
vokaalansamblit: Söörömöö ja 
The Fews. Söörömöös laula-
vad noored andekad pop- ja 
jazzilauljad Tuuli Rand, Maria 
Väli, Maarja Aarma, Mari-Liis 
Aljas ja Teele Viira. Ansambel 
on esinenud Sügisjazzi ja Jazz-
kaare festivalil, 2011. aasta 
Viimsi JazzPopFestil jagati 
vokaalansambliga The Fews I 
ja II kohta. 

Ansambel The Fews on eri-
pärane just seetõttu, et üksi lii-
ge pole professionaalne muu-
sik, kuid ometi kiidetakse 
nende häälte kaunist kokku-
sulamist ning emotsionaalseid 
esitusi. Ansamblis laulavad 
Anette Sepp, Kaija Pook, Tee-
le Palumaa, Mihkel Annus, 
Karl Juhkami ja Kaspar Karus. 
Tänavu võitis The Fews kon-

Novembris toimub 5. Viimsi JazzPopFest!

The Fews. 2011. aasta Viimsi JazzpopFestil jagasid The Fews ja 
söörömöö i ja ii kohta.

kursi Tudengite Eurovisioon, 
Bakuus rahvusvahelisel tuden-
gite lauluvõistlusel Univision 
jäädi jagama 4.–5. kohta. An-
sambel võttis edukalt osa ka 
NYC Piano Bari korraldatud
noorte muusikute võistlusel Open 
Stage, kus saadi II koht.

Kontserdi piletid hinnaga 
5 eurot on müügil Piletilevis 
ja kohapeal, see hind sisaldab 
ka midagi maitsvat kohviku 
poolt.

Tihe mõõduvõtt 
Laupäeval võtavad festivalil 
omavahel mõõtu koorid ja vo-
kaalansamblid üle Eesti. Kell 
11 algab suur kooride kontsert. 
Esinevad EBSi kammerkoor, 
ETV vilistlaskoor, kammerkoor 
Aktiva, Meero Muusiku Las-
tekoor, segakoor Noodimurd-
jad, segakoor Tuljak, Tallinna 
Ülikooli kammerkoor, ViiKer-
Koor ja Viimsi Keskkooli Noor-
tekoor. Korraldajatel on eri-

ti hea meel, et juba viiendat 
korda on osalejate seas Vii-
mi Huvikeskuse ViiKerKoor 
ja pärast paariaastast pausi 
osaleb taas Viimsi Keskkooli 
Noortekoor. 

Kell 15.30 algab vokaalan-
samblite võistlus, kus astuvad 
üles ansamblid Blue-S, Ellad, 
Force Mažoor, Kammerkoor 
Aktiva meeskvartett, Keskmi-
sed, Kört, Musaklubi vokaal-
ansambel, Mustad Klahvid, 

Särts, The Fews ja 2Loud. 
Kontserdid on kahes osas ja 
vaheajaga.

Kell 19 algab festivali 
lõppkontsert ja autasustami-
ne, kus saab kuulda festivali 
parimaid esinejaid ja nende sä-
ravamaid etteasteid. Festivali 
päevapiletid hinnaga 7 ja 5 eu-
rot on müügil Piletilevis, kont-
sertide üksikpiletid hinnaga 3 
ja 2 eurot on müügil kohapeal.

Osalejaid hindab žürii 
koosseisus: Anne Erm – Jazz-
kaare festivali direktor ja 
kunstiline juht; Sirje Medell 
– Tartu Ülikooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemia jazzmuusika 
lektor, vokaalansambli Mixtet 
juhendaja; Külli Kiivet – üle-

eestilise neidudekoori Lee-
lo, kammerkoori Head Ööd, 
Vend, Tallinna Muusikakesk-
kooli poistekoori dirigent, 
Tallinna Muusikakeskkooli 
lauluõpetaja. Festivali kuns-
tiline juht on Aarne Saluveer, 
korraldab Viimsi Vallavalitsus.

Korraldajad tänavad koos-
tööpartnereid ja toetajaid, 
kelleta see festival ei sünniks: 
Viimsi Kool, Georg Otsa nim 
Tallinna Muusikakool, Ees-
ti Kultuurkapital, Spa Hotel 
Lavendel, Viimsi Keevitus ja 
Weckman.

Kristel pedak
Viimsi JazzPopFesti 

projektijuht

söörömöö.
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Kolm aastat tagasi avas 
Rannarahva muuseum 
oma mereteemalise laste-
toa. selle aja jooksul on 
tuba olnud täis printses-
side kilkeid, piraatide 
möirgeid ja ka tõsisemaid 
arutelusid. 

Nagu üks õige kolmeaastane, 
tahame oma sünnipäeva tore-
dalt tähistada, ja ootame külla 
kõiki lustimis- ja mängufänne! 

Iga piduline saab jätta oma 

Jõulupuudutus
on aja puudutuse ja puudutuse aja 
aasta. on puudutamise aeg. muu-
sika ja jõulud ühendavad ja puu-
dutavad meid.

Viimati sai armastatud lauljaid 
Maarja-Liis Ilusat ja Koit Toomet ühi-
sel kontserttuuril näha ja kuulda 
2005. aastal. Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus esinevad nad 9. detsembril. Ki-
tarril saadab neid Jorma Puusaag.

Pileteid saab Piletimaailma eel-
müügist 20% soodustusega osta 
kuni 9. novembrini: tavapilet 16 € 
(alates 10. novembrist 20 €), pensio-
närile (dokumendi ettenäitamisel) ja 
7–12-aastasele lapsele 12 € (alates 
10. novembrist 15 €), kollektiivtelli-
mused alates 10 piletist info@kont-
sertkorraldus.ee, tel 5510 038. 

Lisateave: Vello Tellissaar, tel 5059 
625.

Korraldajad

jälje mängutoa uude siseku-
jundusse! Käärime käised üles, 
et teha mängutoa läbi aegade 
suurim tort! Tantsu ja tralli kes-
kelt ei puudu muidugi ka lus-
takad Vigrid oma toredate vi-
guritega.

Mängutoa sünnipäeva pi-
dustustel toimuva mänguasja-
de laada käigus võivad lapsed 
üles seada  oma kauplemisplatsi. 
Võtke kodunt kaasa endale iga-
vaks muutunud mängukannid, 
sest laadal võid kohata mõnd 

Rannarahva Muuseumi 
mängutoa sünnipäev!

väikest ostjat (ehk lausa uut 
sõpra?), kes kogu elu on unis-
tanud just sellisest lelust. Ehk 
on naaberkauplejal sinu unel-
mate mänguasi!?  

Registreeri kauplema ja uuri 
lisainfot: hariduskeskus@ran-
narahvamuuseum.ee.

Ootame muuseumi mängu-
toa sünnipäevale 26. oktoobril 
kell 12-15! 

Pidu on osalistele tasuta!

Rannarahva muuseum

Käppapidi käpikus
Kas sa mõistad käpikute 
keelt? Kas sa tunned 
käpikute tujusid? Kas sa 
usud oma käpikute unis-
tusi? Kas sa mäletad oma 
käpikute mälestusi?

Uskuge, käpikud teavad, räägi-
vad, ja mäletavad rohkem, kui 
arvata oskate. Nad mäletavad 
ahjutule valguses kuduva vana-
ema lahkeid silmi ja soonelisi 
sõrmi. Nad räägivad küladest 
ja linnadest, metsatukkadest ja 
rannaniitudest, armsatest pai-

kadest ja inimestest. Nad mä-
letavad saabumiste selgeid ja 
tugevaid käepigistusi, aga ka 
lahkumiste pisaramärgi kinda-
pihkusid. Jah, oma väga eri-
lises keeles räägivad käpikud 
meile meie lugu. 

Aga mida räägivad käpi-
kud meist, viimsilastest? Sel-
le teadasaamiseks korraldab 
Rannarahva Muuseum käpiku-
te kogumise kampaania. Üksi-
kud käpikud, auguga käpikud, 
väikseks jäänud käpikud, pe-
sus nässu läinud käpikud, poo-

lelijäänud käpikud, ajaham-
bast puretud käpikud, tuttuued 
käpikud – olgu käpikute saatus 
või elukaar milline tahes, ko-
gume nad kõik kokku.  

Käpikupaare või ka üksi-
kuid käpikuid saab tuua Ran-
narahva Muuseumisse ja Viim-
si Vabaõhumuuseumisse 15. no-
vembrini. Peida käpikusse kind-
lasti ka selle valmimisest, saa-
misloost, kaotamisest või leid-
misest, kinkimisest, käpikuga 
seotud inimesest või sinust 
endast rääkiv lugu, mis võiks 

mahtuda 100 sõna sisse. 
Jõulukuus saavad käpikud 

osaks toredast installatsioonist 
Viimsi Vabaõhumuuseumis. Nii 
sünnivadki legendid.  Nii me 
saamegi käpikukuulsaks.

Lisainfot jagab heal mee-
lel käpikukorjaja Kadi Karine 
e-posti aadressil kadi@ranna-
rahvamuuseum.ee või telefonil 
5625 2517.

Hoolitseme käpikute eest 
hästi ja anname nad pärast näitu-
se lõppu soovi korral ka tagasi!

Rannarahva muuseum

Käpikutel on meile palju jutustada. Foto Kadi Karine

Mardid mustad, 
kadrid valged
ootame novembrikuus mardi- ja kadripäeva 
programmidesse külla lasteaedu ja algklasse.

Novembrikuus jooksevad rin-
gi mardid ja kadrid. Tahmas-
te nägudega ja karvaste riie-
tega mardisandid ning ilusad 
ja valged kadrisandid too-
vad majapidamistesse õnne. 
Neid ei tohi ukse taha ei jäta, 
muidu viskavad sandid veel 
mõne vembu: tassivad ukse 
taha puuvirna või topivad 
korstna kinni. 

Mardipäeval, 10. novemb-
ril vaadake kindlasti taevas-
se! Kui taevas on selge, tuleb 
talv soe ja suvi kuiv. Kui aga

kadripäeval on maa must, siis on lihavõteteks lumi juba 
läinud. 

Rannarahval on täitsa isevärki mardipäeva traditsioo-
ne. Neist räägime pikemalt juba Viimsi Vabaõhumuu-
seumis, sest ka Pringi rannaküla pererahvas ootab põne-
vusega igal sügisel aega, mil mardipäevaga talve algust 
ja sügistööde lõppu tähistada ning kadripäevaga tubaste 
toimetuste kallale asuda. Viimsi Vabaõhumuuseumi prog-
rammis uurime, millised on kadri- ja mardipäeva kombed, 
kuidas kaalikast hambaid meisterdada, herneste abil oma 
häält moonutada ja kuidas valmistada parimaid kadri-mar-
di maske. Õpime selgeks nii mõnegi  vingerpussi ja viime 
koos lauldes õnne Kingu talurahvale. Helde pererahvas ei 
luba kindlasti tühjusel santide noosikottides laiutada. 

Külaskäigu broneerimine: hariduskeskus@rannarah-
vamuuseum.ee.

Rannarahva muuseum

Väiksed mardisandid. 
Foto Viimsi  Lasteaiad
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armsate vanemate 
lahutusega on lapsel 
väga raske toime tulla, 
veel hullem on aga näha 
pidevalt tülitsevaid va-
nemaid. 

Nora ema märkas, et mida lähe-
male jõuab nädalavahetus, seda 
tujukamaks ja vaiksemaks laps 
muutub. Jutukas ja rõõmsa-
meelne Nora on äkki kinnine ja 
nähvab vastu, kui temalt midagi 
küsida. Lõpuks tegi ema ise jä-
reldusi. Igal reede pidi Noral ni-
melt minema nädalavahetuseks 
oma isa juurde, kes hiljuti pere 
juurest lahkus. 

Kui isa lapsele kokkulepi-
tud ajal järele tuli, siis tormas 
Nora isa juurde ja kallistas 
teda kõvasti. Nüüd tuli aga 
emagi uksele ja ütles, et Nora 
ei lähe kuhugi, sest need käi-
gud teevad ta ju kurvaks. Isa 
küsis, kuidas ema saab väita, 
et Noral temaga halb on, kui 
ta nii rõõmsalt kallistama jook-
sis. Sel ajal, kui Nora vanemad 
teineteise peale karjusid, muu-
tuski Nora jälle väga kurvaks. 
See, mida ta kõige rohkem kar-
tis, juhtuski taas: vanemad tü-
litsesid jälle tema pärast. Nora 
oli väsinud tülidest ja teadma-
tusest, millal ta saab oma isaga 
koos olla. Ta ei tahtnud, et va-
nemad teineteisest halba räägi-
vad. Nora armastas neid mõle-
maid väga. Kuid ta ei osanud 
emale-isale selgitada, mis teda 
häirib. Ta kartis, et vanemad 
saavad tema pärast teineteise 
peale veel pahasemaks. 

Lahutus puudutab 
kogu peret
Paljud lapsed on Noraga sa-
mas olukorras. See, kuidas 
lapsed tulevad toime oma 
tunnetega vanemate lahkumi-
neku ajal ja järel, sõltub palju-

dest asjadest. Kuid ennekõike 
ikka sellest, kuidas vanemad 
tulevad toime oma tunnetega, 
kui rahulikult nad oma prob-
leeme lahendavad ja kui palju 
on neil aega oma laste jaoks. 
Lapsed ootavad, et vanemad 

selgitaksid neile, mis toimub, 
räägiksid edasisest elukorral-
dusest ja toetaksid suhtlemist 
lahus elava vanemaga. Lapsel 
võib olla palju hullem näha 
pidevalt tülitsevaid vanemaid 
kui kohaneda muutustega. 

Lugu Norast, kes muutub 
nädalalõpu lähenedes kurvaks

Tihti ei tule lahutavad lap-
sevanemad selle pealegi, et 
paluda kedagi appi. Ka Nora 
vanemad ei teadnud, kuhu 
abisaamiseks pöörduda. Selli-
ses olukorras tasub tulla koha-
liku omavalitsuse lastekaitse-
töötaja vastuvõtule, kes oskab 
soovitada, kuidas olukorrale 
lahendust otsida. Aidata võiks 
perelepituse ja/või -teraapia 
läbimine, see teenus on Eestis 
juba üsna levinud. Lepitus ai-
tab nii vanematel kui ka lastel 
lahkuminekuga paremini toi-
me tulla. 

Vaadake abi otsides ka 
Eesti Lepitajate Ühingu (sites.
google.com/a/lepitus.ee/ely/) 
või Eesti Pereteraapia Ühingu 
(pereterapeudid.ee/kodulehe-
külgedele) koduleheküljele.

Barbara Haage 
Helen alton 

lastekaitsetöötajad

l Koostööaltid vanemad: 
- väldivad tülisid lapse ees; 
- räägivad lapse arengust, jagavad kooli-, tervise- jm alast olu-
list infot;
- teevad oma lapse kasvatamisel koostööd nagu partnerid.
l perelepitus sobib lapsevanematele, kellel erimeelsused ei 
lase kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes. Teenust 
kasutatakse enamasti siis, kui kooselu lõpetavad  vanemad 
vaidlevad laste hooldamise, kasvatamise, ülalpidamise või elu-
kohaga seonduva üle. Perelepitusteenuse saamiseks pöörduge 
kohaliku omavalitsuse poole. Lastekaitsetöötaja selgitab välja 
teenuse vajaduse, teavitab avaldajat otsusest ning aitab leida 
sobiva teenusepakkuja.
l pereteraapia on teraapiameetod, mis aitab lahendada pere-
liikmete suhteprobleeme ja arengukriise. Teraapiaga saab pa-
randada üksteisemõistmist, probleemide lahendamise oskust 
ja õppida, kuidas jagada emotsionaalset toetust.

Lapsevanemate 
kooli programm 
Viimsis
Tänu vallavalitsuse ja mTü avituse  koostööle on 
Viimsi emadel ja isadel võimalik osaleda mõne-
võrra unikaalsel koolitusel.

Pimedatel sügisõhtutel on 
mõnus võtta aega oma pere-
konnale: olla koos, suhelda, 
kuulata ja tunda end osana 
oma perest. Kord nädalas ta-
suks keskenduda endale, te-
hes seda igapäeva muredest 
eemal, kuid tervele oma pe-
rele tagasi andvalt.

MTÜ Avituse Lapseva-
nemate kooli programm on 
hea võimalus võtta teadli-
kult aega ja süveneda selles-
se, milline lapsevanem ma 
olen ja milline ma sooviksin

olla. Millised on meie peres need „elevandid“, kes igapäe-
vast stressitaset üleval hoiavad? Mida nendega ette võtta?

Meil kõigil on tuhat tegemist. Tööle-trenni-kooli-
lastaeda. Päevad on täis planeeritud, tegusad ja tormakad. 
Samas on perekond igaühele kindlasti kõige tähtsam, me 
kõik tahame olla oma lapsele head vanemad. 

Vanema rolli üle mõtleme aga möödaminnes ja jooksu 
pealt, tõdedes, et nii mõnigi asi võiks olla teistmoodi. Tih-
ti me ei süvenegi enne, kui perekonnas on mõni suurem 
kriis või mure. Oleme üsna stressirohke eluga harjunud ja 
võtame seda kui paratamatust. 

mida see annab?
Ühest küljest on lapsevanemate kool väga praktiline ja in-
formatiivne. Igal kohtumisel on oma alateema, räägitakse 
näiteks enesekehtestamisest, rollidest ja suhetest perekonnas, 
meie enda ja lapse arengust ja küpsemisest, konfliktidest ja 
nende lahendamisest, kuid ka näiteks meediakasvatusest. 
Räägime juhtumitest ja olukordadest, mis päevakorral. 

Teisalt on koolitus üles ehitatud nii, et lapsevanem 
saab seda võtta kui rikastavat kvaliteetaega enda arengu 
ja heaolu suurenemiseks. 

Teadlikumaks lapsevanemaks saades teeme kingituse 
tervele perele. Koolitusel tutvume ka peidetud dogmade-
ga, saada teada, mis mõjutas meie lapsepõlve, nii oskame 
midagi ka endas muuta.

Kaasav koolitus toimub hubases ja mõnusas vormis. 
Kohvitassi taga saate teada palju huvitavat ning võite tõde-
da, et maailmas on teistelgi sarnaseid muresid ja rõõme nagu 
minu perel.

Võimalusest tasuks igal vanemal või vanavanemal 
kinni haarata, peres kasvavate laste vanus pole oluline.

Oktoobris alustab Viimsi vallas mitu rühma. Kord nä-
dalas toimuvad kohtumised lõpevad jõuludeks: 10 korra-
ga jõuab läbi teha terve programm. Osalustasu on 5 eurot 
1 kord. Registreeruda saate  Avituse kodulehel www.avi-
tus.ee või e-maili teel Helena@avitus.ee. 

Koolitused toimuvad: Viimsi Koolis igal teisipäeval 
kell 18–21, Randvere Koolis üle nädala kolmapäeviti kell 
18–21, Soosepa lasteaias Väike-Päike üle nädala nelja-
päeviti kell 19–21 ja hommikune rühm Soosepa lasteaias 
Väike-Päike (kodustele emadele, lapse võib kaasa võtta) 
neljapäeviti kell 10–11.30. Lisainfo: www.avitus.ee.

Helena ojala
MTÜ Avitus koolitaja 

Koolitus aitab endast ja 
oma lastest paremini aru 
saada. Foto mTü avitus

Vanemate tülid ajavad lastele hirmu nahka ja tekitavad süütunnet. Foto Fotolia

RandveRe 
nooRtekeskuses:
2 korda kuus kokandustund 
(kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval). 
Iga kord uus retsept ja maitsev amps kõhtu.

2 korda kuus käsitööring 
(kuu teisel ja neljandal neljapäeval). 
tutvume käsitöönippidega. Iga kord valmib 
uus põnev ese.

Ootame 1.–6. klassi lapsi
Töötuba kestab 19.30–20.30
Hind 6 eurot kord

Registreeru: loovustuba@gmail.com
tel 5104 400 ja 5127 131
MtÜ Isemoodi Isetegijate sõpruskond
kÄsI LooB Ja sÜda RÕÕMustaB!
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VIIMSI ATH TUGIRÜHM ALUSTAB
Kohtumised toimuvad Viimsi Vallavalitsuse 

peretoas aadressil Nelgi tee 1 (apteegipoolne 
sissepääs). 

Kohtumised kestavad kell 17.30-19.00

TULGe kUULAMA:
11. november. ATH lapsele päevakava?!  
9. detsember. kõik on väsinud: laps, vanem, õpe-
taja. Mida teha?
13. jaanuar. Õppimine kodus.
10. veebruar. Agressiivsus.
10. märts. Söömine.
14. aprill. Vennad, õed, vanavanemad.
12. mai. Puhkus ATH lapsega – kas see on võimalik?

ATH tugirühma teenus on TASUTA ja 
mõeldud Viimsi valla elanikele või Viimsi valla 

haridusasutustes käivate laste vanematele.

Tugirühma juhib  Mari-Liis Mugra. 
Teave: mari-liis@viimsilasteaiad.ee

Viimsi Kooli aasta Tegija 
2014 tiitli pälvinud eel-
mise õppeaasta ette-
võtmistest ei ole Viimsi 
Teatajas veel tutvustatud 
5. klasside mitmevõist-
lust. parandan selle vea.

Selle ettevõtmise algatasid 
2013. aastal lapsevanemad. 
Huvitavalt üles ehitatud ning 
õpilaste erinevate huvidega 
arvestav mitmevõistlus sobib 
eeskujuks, kui tahate tihenda-
da õpilaste suhtlust ning pak-
kuda neile põnevat tegevust 
terve kooliaasta jooksul. Õpi-
laste õhin ja lastevanemate ra-
hulolu on garanteeritud.

2013. aastal sai esimest 
korda kokku Viimsi Kooli 
vanematekogu, kuhu kuulub 
igast klassist üks lapsevanem. 
Nii moodustusid klassiastme-
te aktiivid ning 4. klasside 
aktiiv tuli välja põneva ideega 
korraldada klassidevaheline 
mitmevõistlus, mis hõlmaks 
kõiki seitset paralleelklassi.  

„Mitmevõistluse oli mitu 
eesmärki: tutvustada omavahel 
õpilasi, kes õpivad samas va-
nuseastmes, ergutada klassi-
kaaslaste suhtlemist, pakkudes 
lastele sportlikku ja arendavat 
tegevust väljaspool klassiruu-
mi ja pärast koolipäeva. Oma-
vahel tahtsime tuttavaks teha  
ka vanemad, kelle lapsed ühes 
klassiastmes õpivad,“ selgitas 
idee sündi võistluse peakorral-
daja Hjalmar Konno. 

Kuigi seda on peetud pigem 
miinuseks, leiavad mitmevõist-
luse korraldajad, et paralleel-
klasside rohkus on üheks Viimsi 
Kooli väärtuseks. See laseb ju 

Viimsi noored osalesid 
projektis JumBo ja koh-
tusid itaalia väikelinnas 
Luccas  itaaliast, Hollan-
dist ja aserbaidžaanist 
pärit eakaaslastega. 

JUMBO on Euroopa Liidu 
programmi Erasmus+ (Euroo-
pa Noored) raames finantsee-
ritud noorsoovahetusprojekt, 
mille teemaks on kastist välja 
hüppamine ja oma tee leid-
mine. Eestit ja Viimsi valda 
esindasid Mirell Nõmm, Kelli 
Eha, Marie Kõiver, Erik Kuld-
kepp, Verner Lepp, Taivo-Tau-
ri Tammela ja Taavi Valgmäe.

Projekt raames uurisime 
noorte käitumist: kuhu meie 
käitumine viib ja kas on al-
ternatiive tavakäitumistele. 
Neljast riigist pärit noored 
pandi mõtlema, kuidas saab 
olla „lahe“ ja ühiskonnas akt-
septeeritud, käitudes massist 
erinevalt. Kaheksapäevane 
noortevahetus hõlmas arute-
lusid noorte käitumismalli-
de üle, keskenduti nähtusele 
mainstreaing, mis eesti kee-
les tähendab peavoolu. Miks 
noored järgivad peavoolu ja 

Võistlused on täies hoos. Foto pille Konno

Viiendike mitmevõistlus

kaasata suhtlusringi paljude õpi-
laste pered ning teha seda loo-
valt ja suurejooneliselt. Näiteks 
5. klasside sõbrapäevapidu nägi 
välja nagu superstaari laulu-
võistlus, kus oli rohkelt esinejaid 
ning soe ja kaasaelav publik.  

Eestvedajate tuumikusse 
kuuluvad algusest peale Hjal-
mar Konno (5G), Kaidi Krimm 
(5A), Tiit Pappel (5F), Erkki 
Kibbermann (5B), Ilona Sää-
lik (5C), Vahur Ilumets (5D)  
ja Kristiina Agu (5E).

Kuidas võistlust läbi 
viia
Mitmevõistluse algatajad on 
välja mõelnud terve süstee-
mi, kuidas tagada see, et kõik 
klassid võrdselt panustaksid 
ning kaasatud oleks võimali-
kult palju õpilasi ja peresid. 
Osavõistluste korraldamine ja-
gati paralleelklasside vahel 
ära nii, et matemaatikavõist-
luse korraldasid 5E ja 5D, 
mälumängu 5B ja 5D, jalg-
pallivõistluse 5A ja 5G, matk-

maastikumängu 5C ja 5F ning 
sõbrapäeva peo läbiviimisse 
olid kaasatud kõik klassid. 

Osavõistluse peakorralda-
jad on lapsevanemad, õpilased 
aitavad neid. Iga osavõistluse 
jaoks koostati võistlusjuhend. 
Klasside võistkondade kokku-
panekul olid klassijuhatajad 
hindamatud abilised. Alast 
sõltuvalt olid võistkonnad 
4–6-liikmelised, igast klassist 
osales üks võistkond. Korral-
dustoimkond abistas korral-
dusklassi nõu ja jõuga ning 
tagas selle, et kool ja vald 
oleksid toimuvast teadlikud. 

Hooaega alustati novembris 
mälumänguga, veebruaris peeti 
tore sõbrapäevapidu, märtsis 
teritati vaimu matemaatika-
võistlusega, aprillis matkati ja 
mängiti maastikumängu ning 
mitmevõistluse sarjale pandi 
punkt jalgpallivõistlusega.

Iga võistlus annab vastavalt 
võidetud kohale kindla arvu 
punkte. Kui hooaja lõpus punk-
tid liita, siis ongi enim punkte 
kogunud klass üldvõitja. Kõik 
osalenud klassid said mäles-
tuseks uhke karika, millele on 
graveeritud osalemise aasta. 
Üksikalade parimaid tunnustati 
diplomite ja meenetega.

„Kui kuulsime, et meie ette-
võtmist on pärjatud uhke Aasta 
tegija 2014 tiitliga, olime väga 
meeldivalt üllatunud. Vahva on 
olnud seda korraldada ning veel 
vahvam on tõdeda, et õpilased 
ja nende pered tulid asjaga kaa-
sa. Palju tänu kõigile, kes leid-
sid, et oleme sellist tunnustust 
väärt!“ ütles Hjalmar Konno 
korraldustiimi nimel.

annika Remmel

VaNemaTe osaLemiNe KooLieLus oN LapseLe TuRVa- Ja 
KiNDLusTuNDe aLus
Karmen paul, Viimsi Kooli direktor: Vanemate korraldatud 
projekt on parim näide kooli ja kodu ühistegevusest. Suures 
koolis on selline üritus hea võimalus mõelda suurelt ja jõuda 
igaüheni. Kui lapsevanem on kooliga rohkem seotud, tunneb ta 
end ka vastutavana oma lapse haridusliku käekäigu eest ning 
suhtub kooli paremini. Laste jaoks on oluline toetav partnerlus-
suhe. Loodan väga, et ka teised vanematekogu klassiastmeak-
tiivid leiavad ühiseid tegevusi ja võimalusi. Mul on siiralt hea 
meel, et juba esimesel aastal vanematekogu esimesest kohtu-
misest selline vili võrsus ja küllap on palju häid ideid veel ootel.

Viimsi noored Toscana südames

kas saab ka teisiti? Jõuti järel-
dusele, et peavooluga kaasa 
minnes tunneb inimene end 
osana ühiskonnast. Alati on 
võimalik käituda teistmoodi ja 
mitte alluda peavoolu survele. 
Kuid vastuvoolu ujumine pole 
lihtne, see vajab enesekindlust 
ja nutikust. Peavoolu peamis-
teks mõjutajateks nimetati 
popkultuuri, sotsiaalmeediat, 
majanduslikku ebavõrdsust, 
alkoholi ja uimasteid.

Välja joonistusid rahvus-
likud ja kultuurilised erine-
vused. Meie võõrustajatel 

itaallastel oli näiteks oma aru-
saam ajast ja see tekitas palju 
segadust. Ülesandeid alustasi-
me ikka pea tund või poolteist 
hiljem, kui kokku oli lepitud. 
Paljud asjad jäid seetõttu kah-
juks ka tegemata. Esimestena 
olid ikka kohal eestlased ja 
hollandlased, ka mõni ko-
husetundlik aser, kuid teised 
tegutsesid ikkagi lõunamaise 
aja järgi. 

Väga põnev oli tempera-
mentne Aserbaidžaani grupp. 
Neile olid tähtsad religiooni 
küsimused, üllataval kombel 

sai aserbaidžaanlastega suhel-
da vene keeles. Kui eestlased 
nautisid Itaalias 25-kraadist 
suveilma, siis aserbaidžaani-
dele tundus see jahe. 

Mida arvati eestlastest? 
Itaalia tüdrukud olid Eestist ja 
meie kliimast vaimustuses ja 
lubasid kunagi kindlasti Ees-
tit külastada. Igal riik sai end 
ühel õhtul tutvustada rahvus-
liku õhtusöögi ja presentat-
siooniga. Eestlased pakkusid 
hernesuppi, kalja, õunakooki 
ja maiustusi. Hernesupp läks 
väga hästi loosi, üks võõrusta-
ja käis endale seda kolm kor-
da juurde tõstmas. 

Projektis osalema pääsesi-
me Viimsi valla avaliku kon-
kurssi kaudu. Tahtsime tutvuda 
uute inimeste ja kultuuridega 
ning näha, kuidas elatakse mu-
jal. See eesmärk sai täidetud. 
Reis õnnestus vägagi hästi. 
Nädal võõrsil viibimist kasva-
tas tolerantsust teiste kultuuri-
de suhtes ning näitas, kui sar-
nased noored olenemata nende 
rahvusest tegelikult on. Itaalia 
ja seal sobitatud tutvused jää-
vad kauaks meelde. 

marie Kõiver 

Viimsi noored pärast rahvuslikku õhtusööki. Foto erakogu
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Kurgede pere ostis 
pranglilt 50 aastat tagasi 
lehma ja käis nooruses 
seal pidudel. Tuttava 
saare väisamisega jäi 
pere nüüd sama rahule 
kui teisedki Viimsi küpses 
eas matkajad.

Leppneeme sadamas arvasin, 
et olen ainus valge vares, kes 
pole kordagi Pranglile sattu-
nud. 1. oktoobril Wrangöga 
saarele sõitnud seltskonnas oli 
aga vähemalt viis samasugust 
avastajat, kes nentisid, et seda, 
mis lähedal, annab ju muudkui 
edasi lükata. 

Matkajuht Volli Kallionil 
ja oma kodusaart ehedalt tut-
vustanud Taavi Linholmil oli 
kõik nii hästi korraldatud, et 
veoautokastis, lõunalauas  ja 
koduteel kostis reisiseltsilistelt 
ilusa päeva, maitsva tursasupi 
ja huvitava programmi kohta 
ainult kiitust ja lubadusi kuna-
gi tagasi tulla. 

“Viimase kümnendiga on 
elu saarel väga palju edenenud, 
see paistab majapidamistest ja 
kas või sellest, kuidas põlisela-
nikud oskavad hakkama saada 
ja turismi arendada. Kirovi ajal 
ei tehtud siia midagi, nüüd ei 
tunne saart äragi. Kelnase sa-
damas oli autode rivi uhkem 
kui mandril,“ kinnitas näiteks 
proua Vilve.

Päeva suurimaks elamu-
seks tunnistasid mitmed prouad 
hetke, mil Taavi Linholm meid 
Muuga ja Leppneeme vaate-
ga liivarannas GAZ-i kastis 
natuke lausa merevetel sõidu-
tas.  Ühele reisikaaslasele oli 
kõige liigutavam Eestiranna 
mälestusmärgi külastus: tema 
isa oli nende õnnelike seas, kes 
pommitabamusi saanud laevalt 
1941. aasta 24. augustil eluga 
Pranglile pääses ja koju jõudis. 

Maagaasi leiukohast, kus tu-
risti rõõmuks võib tänini mune 
praadida, olime kuulnud, kuid 
see ärgitas arutelu, miks riik 
pole seda kasutanud. No vähe-
malt on üks Prangli tragi pere-
naine siin seakartuleid  keetnud. 

Autokastist paistis hästi, et 
Prangli on järjest menukam su-
vitussaar. Kuid suvilal ja põlisel 
kodul on siin veel vaks vahet. 
Kas või Prangli koduloomuu-
seumi otsaseina vaadates saad 
kinnitust, et siin on aastaid 
ehitatud lauamaterjalist, mille 
meri tõi ja andis või mis va-
nadest paatidest-laevadest jäi. 
Mõnel õuel on lauajuppidest 
ehitatud kuure-putkasid roh-
kem kui jõuad kiiruga kokku 
lugeda. Seegi on üks Prangli 
omapära. Kui kuurid pole päris 
liidakil, siis las nad olla. Kihnu 
aedades on ju näiteks iga suve-
ga järjest rohkem lilleampleid, 
kuid pöetud muruga korras su-
vilaõued muutuvad mandril ja 
saartel järjest sarnasemaks ja 
…igavamaks.  

Pranglil elab püsivalt umbes 
70 inimest ja väikese kooli pü-
simiseks on sinna mandrilapsi 
juurde võetud. Sissetulekut an-

Pranglil on veel omapära

nab ka käsitöö. Meiegi grupp 
ostis suveniiripoest maitsekates 
toonides kaltsuvaiba. Saare tun-
nuskaubaks sobivad hästi aiatoo-
lid, mida Ivo Lilleoks toominga- 
ja pihlakaokstest painutab.

Inimene õpib, kuni elab. 
Sain teada, et soome kelku kut-
sutakse Pranglil potkakelguks ja 

neid on talvisteks poesõitudeks 
igas peres 4–5 tükki. Adru on 
siin hinnatud väetis. Rögeldis 
on munast, jahust, piimast ja 
soolalihast panniroog, õige jõu-
lupraad küpsetatakse aga soola-
tud seapeast. Jõuluõhtul on kirik 
rahvast täis, muidu käib jutlusel 
u 7 inimest, õpetaja Kalle Reba-

ne tuleb suvel Neeme rannast 
jutlust pidama oma purjekaga. 

Kõige armsama kohana jäi-
gi meelde väike valge kirik ja 
kalmuaed, kus pinnast pole 
püütudki siledaks saada. Sügi-
sel, kui samblal punavad pihla-
kamarjad, on vaikne kalmistu 
väga kena. Kalmude vahel nägi 

võsu-liivsibulaid ja viimaseid 
roosa merikanni õisi. Mõlemad 
liigid on kaitse all, kalmuaias 
saavad nad rahus kasvada. 

Lehma Pranglilt enam osta ei 
saa: neid on saarel kõigest kolm, 
hobuseid on kaks. Kure pere tu-
letas meelde, et nende Pranglilt 
Rohuneeme toodud lehm sai ni-

meks Kirju ja andis merereisist 
toibudes hästi piima. 50 aastat ta-
gasi olnud lehma saarelt millegi-
pärast odavam osta kui mandrilt 
ning nõnda loom sealt traalpaa-
diga ära toodigi. Nüüd tõid pea 
kõik reisilised Pranglilt kaasa 
värsket rammusat lesta. 

meeli müüripeal

23 reisilist prangli suveniire valimas. Toreda sõidu korraldas Viimsi pensionäride ühendus.

Neli kelku taliteeootel.

eriliseks elamuseks oli sõita veoautokastis merevetel. 

Väga korras suvilaõuesid tuleb 
järjest juurde.

prangli kirik sai värske värvikuue juuni alguses. Fotod meeli müüripeal

Võsu-liivsibul. saare taimekooslustest ja kaitsealustest liikidest saab 
hea ülevaate 2012. aastal avatud prangli saarte loodusmuuseumis.

prangli kuurimaastik.

paate kaitseb okastraat rannas 
uidanud pulli pärast. 

mälestusesemeks aiatool.
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20. septembril palamusel 
peetud suur paunvere 
väljanäitus ja laat lõi kõik 
senised kauplejate ja 
külastajate rekordid. 

Ka Viimsi aktiivsed pensionä-
rid olid laada külastajate hul-
gas. Toreda sõidu organiseerija 
Aime Salmistu sättis meie rei-
sikava selliseks, et jõudsime li-
saks laadale tutvuda Palamuse 
vallaga ja käia O. Lutsu Kihel-
konnakoolimuuseumis.

Vooremaa kaunist loodust ja 
korralikult haritud põlde imet-
lesime juba bussiaknast. Külad 
asetsevad voorte jalamil või 
nõlvadel, kõrgemal paiknevad 
põllud, madalamal heina- ja kar-
jamaad. Ka teed kulgevad pik-
ki voorte nõlvu, tehes aeg-ajalt 
täisnurkseid käänakuid ühelt 
voorelt teisele.

Palamuse on Tallinnast 180 
km kaugusel. Rahvakirjanik Os-

Kaksteist Viimsi Kooli 
8.–9. klassi õpilast ja viis 
õpetajat külastasid 10. 
oktoobril rahvusvahelise 
projekti “Treasure Books“ 
raames saksamaal Frank-
furdi raamatumessi. 

Elukestva õppe programmi ra-
hastatud projekt Treasure Books 
algas 2013. aasta sügisel ja 
kestab 2015. aasta kevadeni, kui 
Soomes toimub viimane kok-
kusaamine. Selle ettevõtmise 
eesmärk on suurendada põhi-
kooli õpilaste huvi lugemise 
ja kirjutamise vastu. Projektis 
osalevad veel Neu-Isenburg 
Goetheschule Saksamaalt, Aa-
bybro Efterskole Taanist  ja 
Latokartanon Peruskoulu Soo-
mest. 

Raamatumessil oli õpilaste 
jaoks ette valmistatud töötoad, 
mis tutvustasid raamatute kir-
jutamist, kirjastamist ja müüki. 
Nii said õpilased intervjueeri-
da kirjanike agenti Gerd Rum-
lerit ja uurida temalt, mis amet 
see selline on. Teised osalesid 
aga interaktiivses Soome-tee-
malises mängus, mille käigus 

Reis Vooremaale suurele 
väljanäitusele ja laadale

kar Luts kirjutas koha Paunvere 
nime all kuulsaks. Palamusel 
on Püha Bartholomeuse kirik, 
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuu-
seum, pastoraadihoone, apteek, 
vesiveski  ja iidne kirikupark. 

Palamuse laat on suurim 
Eestis, tänavu oli külastajaid 
ligi 20 000, kauplejad palju-
dest Eestimaa paikadest ja ka 

Leedust paiknesid 5 km pikku-
se kaubatee äärtel.    

Osta sai värskeid aia- ja põl-
lusaadusi, käsitööd, vanaaeg-
seid tarbeesemeid, isegi kokku-
pandava sauna jpm. Tundus, et 
kõige minevamad kaubad olid 
kodumaine mesi, Peipsi sibul ja 
küüslauk, suitsusink ja -vorstid, 
mitmesugused juustud, värsked 

Reisiseltskond Tootsi-lugude sündmuspaigal. 

5 km pikkune kaubatänav. Fotod edmundas Radvilavicius 

vaarikad. Viimased olid nii isu-
äratavad, et innustasid ostma 
ka teiste marjapõõsaste ja vilja-
puude istikuid. 

Ükski laat ei saa läbi korra-
liku kultuuriprogrammita. Pa-
lamusel esineti mitmel laval, 
päeva juhtis XXVI Oskar Lut-
su huumoripreemia laureaat 
Jan Uuspõld. Üles astusid Jus-
tament, Heino Tartes ja Sõb-
rad, Põlva kandlekool ja puhk-
pilliorkester, rahvatantsurühm 
Kabu kabujalakõsõ, kapell Ziez-
mara Leedust jt. 

Parimad kostüümid, suu-
rimad nunnud jm erilised ja 
silmapaistavad asjad ja teod 
said tänatud kiituskirjade ja 
viierublaste aurahadega.

Täname igati õnnestunud 
reisi korraldajaid ja rõõmsa-
meelseid reisikaaslasi! Reisi 
lõppu kaunistas imeilus päike-
seloojang. 

Nadja Radvilavicius

Viimsi Koolist maailma suurimale 
raamatumessile

tuli  tahvelarvutitega ringi käia  
ja otsida vastuseid messi täna-
vuse aukülalise Soome kohta. 

Õpilased osalesid ka Saksa 
raamatukaubanduse rahupree-
mia saanud Jaron Lanieri pres-
sikonverentsil ja sealgi avanes 
neil võimalus autorit intervju-
eerida. Veel testiti messikülas-
tajate  kirjandusalaseid teadmi-
si: õpilased lugesid neile ette 
tuntud tsitaate ning külastajad 
pidid arvama, millisest kir-
jandusteosest need pärit on. 
Raamatuillustraatoriga räägiti 

karakterite tekkimisest ja pa-
berile jõudmisest. 

Töötubades nähtust-kuuldust 
kirjutasid õpilased artikleid ja 
nendest koostavad Frankfurdi 
raamatumessi korraldajad e-raa-
matu. 

Meil jäi aega ka juba 66. 
korda peetud raamatumessi-
ga iseseisvalt tutvuda. Kõigile 
avaldas muljet messi mastaap-
sus ning erinevate hallide vahel 
käimisega sai päevane sammu-
denorm kindlasti mitmekord-
selt täidetud. 

Saksamaal elasime sealse-
te õpilaste peredes, veetsime 
koos terve laupäeva ja saime 
sedasi praktiseerida saksa ja 
inglise keelt ning näha Saksa 
pere igapäevaelu.

Kõik osalejad jäid messil-
käiguga väga rahule. Tõime 
kaasa palju häid emotsioone, 
leidsime uusi sõpru ja huvita-
vaid raamatuid ning veendusi-
me, et raamatute maailmas toi-
mub pidevalt midagi põnevat.

aime miil
ülle pinnonen

maarja urb

Viimsi Kooli 
õpetajad tule ja 
jää maal
26. septembrist 1. oktoobrini viibis 12 Viimsi 
Kooli gümnaasiumiastme õpetajat islandil 
rahvusvahelise projekti esTiC – sustainable 
school policy kohtumisel. 

Projekti, mis algas mullu 1. oktoobril ja kestab 31. märt-
sini 2015, toetavad EMP ja Norra stipendiumiprogramm. 
Kohtumiste üks eesmärk on koguda foto- ja videomaterja-
li, et koostada selle põhjal eri ainete õppematerjale. 

Omanäolise Islandiga saime tutvuda kolmel päeval. 
Islandi kõige suurema Vatnajökulli liustiku loodenurgas 
tegutseb praegu Bardarbunga vulkaan. Teel liustiku juurde 
nägime mitmeid suuremaid ja väiksemaid koskesid, sam-
maldunud laavaväljasid ja lumiste tippudega mägesid ning 
ületasime piimjaid liustikujõgesid. Külastasime ka kuri-
kuulsa Eyjafjallajökulli vulkaani räsitud piirkonda – neli 
aastat pärast purskamist on see jälle samasugune kui enne. 

Kõigile eestlastele jättis sügava mulje ka süsimusta lii-
vaga rand. Seal lahendasime Islandi meeskonna koostatud 
bioloogiaülesandeid, mis eeldasid ranniku mikroorganis-
mide tundmaõppimist. Skaftafelli looduspargis läbisime 
14-kilomeetrise matkaraja mägedes, seal proovisime ka 
nutitelefoni äpi kasutamist õppe-eesmärgil. 

Reisi kõrghetkeks oli sõit veoautot meenutava laevaga 
jääkülma vette, kus hulpisid huvitavaid kujundeid moo-
dustavad ja päikesekiirte tõttu värvi muutvad jääpangad. 
Mõned eestlased said proovida ka seda, mis tunne on seis-
ta liustikul, kui kõrval on suur jääpragu ning all sügavuses 
loksub mustjas vesi. Tagasiteel nägime kuulsat Strokkuri 
geisrit, kust purskab iga 5 minuti tagant aukartustäratav 
sammas tulikuuma vett, ning maalilist Goldenfossi koske. 

Kui võtta kogetu lühidalt kokku, siis on Island unikaal-
ne maa, kus saab ühel hetkel seista Euraasia ja järgmisel 
hetkel juba Põhja-Ameerika laamal ning näha võib ka 
kahe laama lahknemiskohta. 

Reisi eelviimase päeva veetsime Fjölbrautaskollin vid 
Armuli partnerkoolis. Külastasime tunde ja jagasime loo-
dussuuna arendamisega seotud kogemusi. 

Mõlema partnerkooli õpetajad töötavad nüüd välja õp-
pematerjali, arendavad loodussuunda ja tutvustavad oma 
kooliperele jätkusuutliku kooli kontseptsiooni.

Island jääb meile meelde oma geograafilise vaheldus-
rikkuse ning ekstreemsetes tingimustes elavate inimeste 
külalislahkuse ja soojusega. Kuigi ilm võib Islandil iga 
viie minuti tagant muutuda, püsivad islandlaste põhjamai-
ne loomus ja heasoovlikkus muutumatuna. 

maarja urb 
Kirsi Rannaste

 Vaade messihalli.

õpilased raamatumessil artiklit kirjutamas. Fotod erakogu

musta liivaga rand. 

Jokulsarloni laguuni ääres. Fotod Vilve Roosioks
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“Lõpuks ometi...,“ oli 
paljude klientide esime-
ne reaktsioon, kui Tallinn 
Viimsi spa-s avati uus 
18+ spaa- ja saunakes-
kus. sauna- ja veemõnu-
sid saab seal nüüd nauti-
da rahus ja vaikuses.

Tegemist ei ole küll kogupere 
saunakeskusega, aga eks iga 
inimene vajab natuke vaikse-
mat aega, et pühenduda ise-
endale. Pärast kolmetunnist 
lõõgastavat keha kuumutamist 
ja jahutamist tunduvad ka oma 
pereliikmed jälle armsamad! 

Uude saunakeskusesse 
pääseb kinoga samast uksest, 
kino fuajeest viivad uksed riie-

18+ spaa- ja saunakeskus 
nüüd avatud

tusruumidesse. Juba riietus-
ruumis saab aimu, et tegemist 
on luksuslikuma saunakesku-
sega Eestis, kus on palju pa-
nustatud pisidetailidele. Näi-
teks enne duširuumi jõudmist 

Leili võttes näeb ka seda, mis toimub lõõgastusaladel. Fotod Tallinn Viimsi spa

Türgi saun e hamam. 

märkate põrandasse ehitatud 
kaalu – on tore ju oma kaalu-
le vahepeal pilk peale visata. 
Kuigi on kuulda, et naiste riie-
tusruumis pidi kaal hirmsasti 
valetama. 

Kogu saunakeskus on jao-
tatud kahele korrusele, alumisel 
korrusel on tõeline Türgi saun 
ehk hamam. Seal on võima-
lik endale tellida mõnus Türgi 
pesu koos vahuhoolitsusega. 
Saaremaa mudasaun aga taas-
tab tervist ja tugevdab immuun-
süsteemi. Antud teenus on ta-
suta! Alumisel korrusel on ka 
mõnus lõõgastusruum, kus on 
tore vahepeal puhata ja näiteks 
sõbraga vestelda, proovisin ise 
järgi – see töötab täiesti.

Loomulikult leiab sauna-
keskusest ka traditsioonilise-
maid saunasid ja basseine, ala-
tes tavalisest vihtlemisvõima-
lusega puuküttega leilisaunast 
ja lõpetades erinevate aurusau-
nadega. Uuendusena on nüüd 
võimalik ka basseinis istudes 
baarist kosutavaid jooke telli-
da ja ise samal ajal jalamassaa-
ži nautida. 

Kõige meeldejäävam on 
aga rahu ja ainult veevulina-
ga täiendatud vaikus, mis teeb 
minipuhkuse ideaalseks! Ärge 
saage valesti aru, lapsed mui-
dugi on toredad, aga vahel on 
ka tore eraldi aega veeta!

Uue saunakeskuse kliendid 
pääsevad ka juba varem ava-
tud olnud saunadesse ja soovi 
korral sportbasseini, nii et si-
suliselt on klientide kasutada 
14 eri sauna!

Lauri Karna

Valgustäpid 
hingede ajas
Hingede ajal süütame küünlad ja mõtleme oma 
lähedastele, kes on meiega nüüd mälestustes.

Sügisel igatseme kõik soojust ja valgust. Hinge soojenda-
vad kindlasti mõtted lähedastele inimestele. Hingedepäe-
val, jõuluõhtul ja aastavahetusel tahame soojust ja valgust 
jagada ka igavikku rännanud lähedastega, väikesed maa-
kalmistud säravad siis küünlatuledes. 

Enne küünalde süütamist teeme kalmud korda. OÜ 
Selteret Viimsi Aiakeskuse klienditeenindaja Riina Roos-
mägi sõnul on hauaplats kohe kenam, kui sinna kas või 
värsket liiva raputada või kruusaga kaetud pind varisest 
puhtaks rehitseda. 

Kalmistule sobivad sügistalvises taimevalikus on kõi-
ge tänuväärsemad rahulikud igihaljad pinnakattepüsikud. 
Kui tahate hilissügisesse natuke värvi lisada, siis kuni maa 
külmumiseni saab hauakivi juurde istutada kanarbikke ja 
eerikaid (nende hooldusest lugege 26. sept VTst) või hoo-
pis hõbedase padipõõsa. Kuid kivi juurde sobib samahästi 
okstest, samblast vm pärjake.  

Kalmule küünlaid valides tasub poekaupa natuke uuri-
da. Näiteks on olemas väiksed ümarad teeküünla alused, 
mille põhja all on oga, mis laseb küünlatulukest pärja, tai-
me vm külge  kinnitada. 

Kõigile tuttava plastümbrises ja pealt metalliga kaetud 
kalmuküünla asemel soovitab Riina Roosmägi soetada 
metallist ja klaasist küünlalaterna. See on ilusam ja kok-
kuvõttes ka säästlikum valik: laternat saate igal sügisel 
uuesti kasutada, latern ei lase tulukesel tuule ja vihma käes 
kustuda, tuulega pole siis ka muret, et küünal võib midagi 
süüdata. Laternaid on eri hinna ja suurusega, nii läikiva 
kui ka matima pinnaga. Vaadake ka, kui kaua küünlad 
põlevad. Õue hästi sobiva õliküünla põlemispikkus võib 
näiteks olla 30, 36 või 60 tundi. 

Viimsi Teataja

sügis prangli kalmistul. Foto meeli müüripeal

Looduskeskus kutsub osalema
Kas olete metsaretkel hilja peale jäänud ja tundnud, just-
kui poleks te metsas enam üksi? ehk märkasite virvatuld 
või metsakolli? 

31. oktoobril kell 18 muu-
tub Viimsi looduskeskus pime-
daks Metsakollide külaks. Ringi 
liiguvad salapärased tegelased. 
Tulge, vaadake ja kuulake! Võib-
olla räägivad nad oma loo. 

Ja kui kollid ei räägi, siis ju-
tustavad selle sügise lugu koo-
liõpilased oma piltide ja jääd-

vustustega. 8. novembril avame nimelt loodusfoto näituse 
“Sügis metsas“, mis võtab kokku Harjumaa laste sellesügise-
se fotokonkursi. Noortelt loodushuvilistelt laekus üle 100 töö, 
näitusele jõuab neist paremik. Avaüritusel täname parimaid 
autoreid. Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

Loodus ja loovus ei ole ainult laste pärusmaa. Maagilisel 
kuupäeval 11.11 alustame looduse ja loovuse ringiga täiskas-
vanutele ja noortele. Laste loodusring töötab juba kooliaas-
ta algusest. 11. novembril saate osaleda kuuseokkašampooni 
töötoas. Koos kogute metsast toorainet ja teete siis šampooni. 
Loodusring on tasuline, esimese korra osalustasu on 9 eurot, 
tasuda saab kohapeal nii sularahas kui ka kaardiga. Eelregist-
reerimine on vajalik, tehke seda e-posti aadressil viimsi.loo-
duskeskus@rmk.ee.

RmK Viimsi looduskeskus

Viimsi looduskeskus.

Et Teile veel täiuslikumat raamatukoguteenust pakkuda, soovime teada, milliseid 
ajakirjandusväljaandeid te lugeda soovite.
Uuring toimub internetis Google Forms keskkonnas ja on anonüümne. Viide küsimustikule 
on leitav raamatukogu koduleheküljelt uudiste ja uuringute alt.

Paberkandjal on küsimustikku võimalik täita raamatukogus. küsimustele vastamiseks kulub aega 5–10 minutit. 
Uuringule on võimalik vastata kuni oktoobri lõpuni.
Ootame kõiki arvamust avaldama!

Tänades Viimsi raamatukogude töötajad

Milliseid ajakirju ja ajalehti tahate lugeda?

Ka kohvik ootab lõõgastuma.
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üheks pikaks sügisõhtuks 
võib end lemmikraama-
tuga sättida diivaninurka, 
kuid  järgmisel õhtul tasub 
kindlasti tulla eakaaslaste 
sekka. 

Eakate päeval esitletud Eesti 
Euroopa SHAR-e uuring toob 
välja, et Eesti inimeste tervis on 
kehvem kui Euroopa eakaas-
lastel. Uuringust selgub ka, et 
Eesti eakad veedavad enamiku 
aega üksinduses – nii vastas 
50% uuringus osalenutest. 

Võib-olla ongi tervise sa-
laduse võti enesesunnis tulla 
mõnusast kodust välja tegutse-
ma, liikuma ja teistega suhtle-
ma?

Viimsi valla eakail on palju 
tegutsemisvõimalusi päeva-
keskuste huviringides. Vald 
annab eakate päevakeskustele 
tegevustoetust ja nii saame va-
lida huviringide juhendajateks 
oma ala häid tundjaid. Huvite-
gevust toetab suhtlus toredate 
inimestega, kes hoolivad en-
dast ja märkavad teisi. Meil on 
pakkuda liikumistreeninguid, 
käsitöö- ja kunstiringe ning 
head suhtluskeskkonda.

Tervisevõimlemine, aeroo-
bika, seeniortants ja lauaten-

Viimsi Päevakeskus ootab 
eakaid tegutsema

Viimsi päeVaKesKuse HuViRiNGiD HooaeG 2014/2015
l Daamide aeroobika: T, R 10.00–11.00
l Tervisevõimlemine: E 10.00–10.45 A, 11.00–11.45 B, 
N 10.00–10.45 A, 11.00–11.45 B, juhendab Elina-Lehta Kaasik
l seeniortants: E 13.00–14.30, juhendab Eve Jänes
l Lauatennis: T 16.30–18.30, N 16.30–18.30, juhendab Helgi 
Sard
l õmblemine: üle nädala T 11.00–13.30, juhendab Lea Pärna
l Käsitöö: üle nädala T 11.00–13.30,  juhendab Anneli 
Mataloja 
l Kangastelgedel kudumine: E–N 10.00–16.00
l portselanimaal: K 10.00–13.30, juhendab Lehte Jõemaa
l arvutiõpe: T 15.00 Viimsi Koolis, juhendab Gro Dagni 
Õitspuu 
l inglise keel: algajad E 15.00–16.30, edasijõudnud E 16.30–
18.00, juhendab Kaitel Poobus   
l Kokaring: N 11.30–13.00, juhendab Lea Laus
l Keraamika: R 9.30–11.00, juhendab Karin Kalman
l Bridžiklubi: T 13.00–16.00, juhendab Marje Tamm
l maleklubi: T 14.00, juhendab Peeter Sander
l meesteklubi: K 17.00, juhendab Enn Teimann  
l Lauluklubi: K 2 x kuus kell 12.00, juhendab Maie Jõhvikas
l Vestlusklubi: T,N 13.00, juhendab Lehte Jõemaa 
l Kepikõnd: K 10.00

Info: www.viimsipaevakeskus.ee

nis on väga populaarsed, kuid 
gruppidesse mahub ka uusi hu-
vilisi. Aitame leida sobiva tree-
ningu ja  toetame sisseelamist. 

Võib tulla näiteks koos 
kaaslasega lauatennist män-
gima, kaaslaseks võib olla ka 
lapselaps.

Bridžiklubi kõrval kutsu-
me tänavu ka malet mängima. 
Maleklubi on meil tänavu uus 
ettevõtmine, seda lubas juh-
tima hakata maleliidu liige 
Peeter Sander. Võtke lapselaps 
kaasa ja meelitage ta malega 
vähekeseks ajaks virtuaalmaa-
ilmast välja. Üritame korralda-
da ka malesimultani. 

Uus ettevõtmine on veel 
meesteklubi, mida veab Enn 
Teimann. Mehed korralda-
vad oma ettevõtmisi ise, isegi 
kohvikeetmist. Meestelgi on 
vaja eneseteostust, sotsiaalset 
kuuluvust, tunnustust ja posi-
tiivseid emotsioone – kõik see 
aitab kauem tervena püsida.

Osaleda saab ka inglise 
keele ringis, arvutiõppes, ko-
karingis, lauluklubis teeb laul 
meele rõõmsaks. Sel aastal on 
lauluklubi  keskpäeval, igal 
kolmapäeval üle nädala.

Peale huviringide, mis toi-
muvad igal nädalal, on meil 

ka huvitavaid üritusi, asjalike 
loenguid, vestlusklubis käib to-
redaid külalisi, loomulikult tu-
leb ka professionaalsete muu-
sikute kontserte.

Jälgige kava Viimsi Teataja 
kultuurikalendris. Ootame ak-
tiivseid vanaemasid ja vanaisa-
sid rõõmsal meelel tegutsema 

ja väärikat vanaduspõlve nau-
tima! Või tulge esimesel korral 
lihtsalt vaatama, mida me siin 
päevakeskuses, mis asub aad-
ressil Kesk tee 1, teeme. Teavet 
saate küsida ka telefonil 6064 
080. Olete oodatud!

Lehte Jõemaa
Päevakeskuse tegevjuht

õpilased ostavad Viimsi 
poodidest sageli energia-
jooke, kuigi see kraam 
pole kaugeltki kahjutu.

Kuulus kokk Jamie Oliver on 
tabavalt märkinud, et energia-
joogid on lastele nagu kokaiin. 
Tihti arvatakse, et energiajook 
on karastusjook. See arusaam 
on väga ekslik, kuna kofeiini, 
tauriini, guariini, glükorono-
laktooni, hõlmikpuuekstrak-
ti jm toimeainete ja taimsete 
ekstraktide sisaldus on neis 
jookides tavapärasest oluliselt 
suurem.

Tauriini suuremad kogused 
võivad tekitada käitumishäi-
reid. Glükoronolaktooni müük 
on paljudes riikides lausa kee-
latud, väidetavalt olla seda 
kasutatud Vietnami sõja ajal 
sõdurite võitlusvõime suuren-
damiseks. Guariin on kofeii-
nile sarnane erguti, mille liig-
tarbimine tekitab kõhuhädasid, 
peavalu, unetust, närvilisust, 
kiireid südamelööke ja äre-
vust. Kofeiini mõju võimen-
dub koosmõjus teiste ainetega. 
Hõlmikpuu on küll ravimtaim, 
mis stimuleerib peaaju tege-
vust, kuid koos ergutavate ai-
netega tema toime võimendub 
ja muutub samuti ohtlikuks.

Kuidas mõjub energiajook 
kasvavale organismile? Vere-
rõhk tõuseb ja kui veresooned 
on nõrgemad, võib ka noorukil 
tugeva pinge korral tekkida in-
sult, mis võib omakorda lõppe-

da äkksurmaga. Eriti ohtlik on 
energiajookide tarbimine spor-
ti tehes, mil lapse organism 
saab nagunii suure koormuse. 
Energiajookide koostoime al-
koholiga ohustab sageli täis-
kasvanuid.

Energiajookide liigtarbimi-
se tunnusteks on isutus, halb 
enesetunne, kollaseks muutu-
nud nahavärv, pigistustunne 
rinnus, südamekloppimine, 
töövõime langus. Väga ohtlik 
on seegi, et energiajookide 
kaasabil võivad kujuneda sü-
damerütmihäired kogu eluks. 

Meditsiinitöötajana keelus-
taks ma energiajookide vaba 
müügi üldse ära. Energiajoo-
kide alane ennetustöö peaks 7. 
või 8. klassi asemel aga alga-
ma juba 3. ja 4. klassist, kuna 
lapsed puutuvad nende jooki-
dega kokku üha nooremas eas. 

Et ennetustöö oleks tõhus, 
tuleb lastele mõjusalt näida-
ta, mida võib energiajookide 
tarbimine põhjustada. Ener-
giajookide alane teavitustöö 
peab olema pidev. Kuigi näi-
teks Viimsi Kool teeb koos 
noorsoopolitseiga head tööd 

Avameelselt 
toidutalumatusest
Targalt toitudes teeme head nii oma tervisele 
kui ka enesetundele ja meeleolule. 

Toitumine mõjutab enesetunnet, meeleolu ja muidugi 
tervist. Toitumisega saame muuta tervist paremaks ja ka 
palju halvemaks, eriti kui ignoreerida keha märguandeid. 
Toidutalumatusele vihjavateks sümptomiteks võivad olla 
näiteks pidevalt esinevad kananahataolised punnid küü-
narvartel, akne, väsimus ja uimasus, tunne, et pea on vatti 
täis, või hoopis tasakaalutus pärast gluteeni sisaldava toi-
du söömist. Ohumärkideks on ka käte värisemine, halb 
hingeõhk, probleemid juuste, küünte ja nahaga, tujukus jm 
kergemad või raskemad meeleoluhäired kuni depressiooni 
ja paanikani välja, hormonaalsed häired, laste õpi- ja käi-
tumisraskused, aga ka mitmed haigused. 

Lootustandev on aga teadmine, et ebameeldivad tervi-
seseisundid ja haigused ei pea meid saatma terve elu. Oma 
toitumist uurides ja muutes saame tervist parandada või 
mõnest haigusest lausa terveneda. 

Kuna toidutalumatust on palju, on inimestel tekkinud 
eelarvamuslik suhtumine toiduainetesse ja eriti gluteeni si-
saldavatesse toodetesse. Sageli arvatakse, et teraviljad on igal 
juhul kahjulikud ning neid ei tohi oma toidulauale lubada. 

Mina teraviljade kahjulikkust tingimusteta ei toeta. 
Teatud juhtudel on gluteeni, kaseiini, laktoosi jm välista-
mine menüüst vajalik, kuid mitte alati. Kõike tuleb teha 
läbimõeldult ja põhjendatult. 

Meie toitumistraditsioonide juures on millestki täie-
likult loobudes tegu väga suure muutusega. Teadlikult 
toitudes ei pea loobumist kindlasti võtma kui karistust 
või elurõõmudest ilmajäämist. Kaasaegse toiduvaliku ja 
teadmistega saab ka gluteeni- , kaseiini- või laktoosivabal 
dieedil olles elada täisväärtuslikku elu ja nautida maits-
vaid roogi. Kuidas aga seda kõike teha? Mida peab toi-
dutalumatusest teadma, et teha tarku ja terviseteadlikke 
valikuid? Kuidas kujundada enda või laste menüüd? Mida 
võtta ette koolis-lasteaias, sünnipäevadel, sportides, söö-
gikohtades, reisidel? Kõigile neile jpt küsimustele otsime 
vastuseid Viimsi Huvikeskuses 28. oktoobril kell 18.30 
toimuval loengul “Avameelselt gluteenist ja laktoosist 
toidutalumatuse võtmes”. Lisateavet leiate veebiaadressilt 
www.huvikeskus.ee/sundmused/233#60453.

Loengu peab toitumisnõustaja Kadri Põlder, kes on 
järginud gluteeni- ja kaseiinivaba menüüd 7 ja laktoosiva-
ba toitumist 10 aastat.

Loengu korraldajad

Kahjutut energiajooki pole olemas
energiajookide tarbimise pii-
ramiseks, jääb sellest väheks. 
Ennetustöös on väga tähtis ka 
perekonna roll.

Raske on lastele rääkida 
energiajookide kahjulikkusest, 
kui vanemad näitavad halba 
eeskuju neid jooke ise juues. 
Kasvavale organismile on nen-
de mõju tunduvalt suurem. Mil-
leks siis tahtlikult mürgitada 
oma last või kujundada temas 
tervisele kahjulikke harjumusi? 
Kui nad hakkavad kahjulikke 
ained väga varases eas tarbima, 
võib nende eluiga jääda väga 
lühikeseks.

Tuleb uurida ka põhjusi, 
miks lapsed ja noored energia-
jooke tarbima hakkavad. Selle 
taga võib olla suur õpikoormus 
ja üleväsimus. Seega tasub lap-
sevanemal hoida silma peal ka 
sellel, milline on lapse koor-
mus, ning kus vähegi võimalik, 
aidata tal endal seda jälgida. 

Kuigi praegu seadused Ees-
tis energiajookide müüki ei re-
guleeri, panen ma ka kõikidele 
poemüüjatele südamele, et nad 
ei müüks lastele energiajooke. 
See võib saada saatuslikuks ka 
nende enda lastele. 

Prantsusmaal, Taanis ja 
Rootsis kaotasid enne seadus-
te karmistamist mõned ener-
giajooke tarbinud koolilapsed 
oma elu. Meie ei pea seda oo-
tama jääma. Moraalselt saab 
õnneks käituda ka ilma regu-
leeriva seadusandluseta.

Kristina Kams

Kõige tervislikum on juua vett. Foto Fotolia

Täielik loobumine võib olla kehale liiga suur muutus. 
Foto Fotolia
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Kuni 30. oktoober 
Raamatunäitused “Väärt 
tõlkekirjandus“ ja “Tarkus tuleb 
teadmisest“
Randvere Raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Raamatunäitused “Kes loeb, 
see liigub“ ja “Sport laste-
raamatutes“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Raamatunäitus “Tervislik 
liikumine“ ja “Sport ja tervis“
Prangli Raamatukogus

Kuni 31. oktoober 
Leivakuu
Lasteaedadel, koolidel jt on 
võimalus osa saada randlaste 
sügistoimetustest ja leivateost
Lisainfo: hariduskeskus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 25. november
Viimsi Fotoklubi fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

22. oktoober k 17
Meeleoluõhtu Kristi Malmiga
Sõna ja muusika
Viimsi Päevakeskuses

23. oktoober k 17.30
Hea Sõnumi ring
Viktoriin, laulud, mängud, 
piiblilood
Korraldaja: Lapsed Eestis 
Ühendus
Viimsi Raamatukogus

23. oktoober k 18.30
Mahekosmeetika õpituba
Eelregistreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 6011 
717, 5308 1188
Harmoonikumis

24. oktoober k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika: Bad Orange
Videodisko kuni varajaste 
hommikutundideni
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis 

25. oktoober k 10–14
Perespordisarja Koos teeme 
kõike! orienteerumismäng
Korraldaja: MLA Viimsi 
Lasteaiad
Haabneeme terviserajal, 
Karulaugu Lasteaia õuealal ja 
Viimsi alevikus

25. oktoober k 11
Raamatukogupäevad
Jututund lastele: külas on 
lastekirjanik Janne Järva
Viimsi Raamatukogus

25. oktoober k 12
60+ lõunasöök
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. oktoober k 12–15
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu aastateemaks on tänavu 
Meistrite aasta. Sel laupäeval 
avavad meistrite töökojad üle 
Eesti huvilistele uksed. Viimsi 
vallas õpetab Marja Matiisen 
teksaste taaskasutust
Eelregistreerimine: 
tel 5015 651, 
kontakt@marjamatiisen.com
Lapitöö majas

25. oktoober k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm
Elav muusika: Kolumbus Kris
Videodisko varajaste hommiku-
tundideni
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

26. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

26. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
k 12.45 Ristimiskool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

26. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

26. oktoober k 11
Kepikõnd ja jalgsimatk 
eakatele
10.30 buss V2 väljub haigla 
juurest
(väljumine Tammneeme tee 
peatuses)
Matka pikkus 5 km
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus, info tel 6012 354
Kogunemine Rooste–Antsu 
lõkkeplatsil

26. oktoober k 12–15 
Muuseumi mängutoa sünni-
päev
Disainime koos mängutuba, 
teeme sünnipäevatorti, 
tantsime ja mängime Vigriga

Mänguasjade turg!
Sissepääs tasuta!
Rannarahva Muuseumis

28. oktoober k 17.30
Raamatukogupäevad
Kohtumisõhtu kirjaniku 
Avo Kulliga
Üritus on tasuta!
Viimsi Raamatukogus

28. oktoober k 18.30
Toitumiskoolitus: Avameelselt 
gluteenist ja laktoosist toidu-
talumatuse võtmes
Hind 10 €
Eelregistreerimine: 
tel 5667 9228 või 
kadripo@hotmail.com
Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis

29. oktoober k 13
Meeleolukad sünnipäevad
Korraldaja: Randvere Reisiklubi
Randvere Päevakeskuses

30. oktoober k 12
Mälu treenimise tähtsusest  
Lektor Anu Jonuks  
Viimsi Päevakeskuses

30. oktoober k 17.30–19
Raamatukogupäevad
Mare Müürsepa loeng 
“Lugemise õppimine – kelle 
mure, kelle rõõm?“
Viimsi Raamatukogus

31. oktoober k 14
Pille Lille Muusikute Fond 
esitleb:
Kontsert Hingemuusika
Kitarriduo: Jelena Ossipova ja 
Daniel Julle
Kavas: Sviridov,de Luzia, 
Albéniz jt
Kontsert on tasuta!
Viimsi Päevakeskuses

31. oktoober k 17–19.30
Reede-klubi 10–14-aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. oktoober k 18–21
Metsakollide küla
Lastele ja peredele
Üritus on tasuta!
Korraldaja: RMK Viimsi 
looduskeskus
RMK Viimsi looduskeskuses

31. oktoober k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Leping“
Osades Märt Avandi ja 
Volli Käro

Piletid 13/11 € 
Piletite broneerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee või 
tel 6028 838
Viimsi Huvikeskuses

31. oktoober k 21
Nädalavahetuse meelelahutus-
programm 
Jaagup Keem live
DJ Sass Nixon – videodisko 
varajaste hommikutundideni
Pärast südaööd auhinnamängud!
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

2. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

2. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

2. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. november k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. november k 16–20
Eakate Sügisball
Esineb flamenco tantsutrupp
Endel Valkenklau kutsub kaasa 
laulma
Korraldame tantsuvõistluse: 
valss, tango ja rumba
Õhtut juhib Vladas Radvilevicius
Tantsuks mängib orkester 
Sulev Võrno ja &
Sissepääs kutsetega
Kutseid saab Viimsi Pensio-
näride Ühendusest, Viimsi ja 
Randvere päevakeskustest
Viimsi Peokeskuses

2. november k 20
Kirikukontsert: Tallinna Ülikooli 
naiskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3.–30. november 
Raamatunäitused “Karge 
Põhjamaade kirjandus“ ja 
“Trollid ja kollid raamatus“
Viimsi Raamatukogus

3.–28. november
Raamatunäitus “Uut ja 
huvitavat lugemist“
Prangli Raamatukogus

3.–27. november
Raamatunäitused “Põhjamaad 
– me põlised naabrid“, “Muu-
mitroll, Pipi ja teised sõbrad 
Põhjamaadest“ ja “Minu, sinu, 
meie…lemmikraamat“
Randvere Raamatukogus

5. november k 18.30
Näomodelleerimise õpituba
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 6011 717, 5308 1188
Harmoonikumis

6. november k 18.30
Trühvlite valmistamine
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 6011 717, 5308 1188
Harmoonikumis

7. november k 14
Isadepäeva tähistamine
Kontsert “Vene romansi 
saladus”
Viimsi Päevakeskuses

7. november k 19
Punutud soengute õpituba
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

8. november k 12
Koolinoorte fotonäituse 
“Sügis metsas“ avamine
Lastele, peredele, täis-
kasvanutele
Korraldaja: RMK Viimsi 
looduskeskus
RMK Viimsi looduskeskuses

9. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. november k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

11. november k 18
Looduse ja loovuse ring 
Kuuseokka šampooni 
meisterdamise töötuba
Osalustasu 9 €
Täiskasvanutele, noortele
Registreerimine: 
viimsi.looduskeskus@rmk.ee
Korraldaja: RMK Viimsi 
looduskeskus

24. oktoober – 16. november  

Viimsi valla kultuurikalender
12. november k 17
Sügisõhtu muusika ja luulega
Andreas Lend (tšello), Allan 
Jakobi (akordion)
Luulekava Viimsi gümna-
sistidelt
Korraldajad: Viimsi Päeva-
keskus ja Pille Lille Muusikute 
Fond
Sissepääs tasuta!
Viimsi mõisas

12. november k 19
Käsitöö kingituste töötuba 
täiskasvanutele
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

13. november k 13
Teabepäev kuulmisest ja 
kuulmisabivahenditest II
Viimsi Päevakeskuses

14. november k 19
5. Viimsi JazzPopFest esitleb
Vokaalansamblid Söörömöö ja 
The Fews
Piletid 5 € Piletilevis ja koha-
peal 
Lavendel Café

15. november k 11
5. Viimsi JazzPopFest
k 11 Suur kooride kontsert ja 
mõõduvõtmine
k 15.30 Vokaalansamblite 
võistlus
k 19 Festivali lõpetamine ja 
autasustamine
Piletiinfo: päevapilet 7/5 €, 
üksikpilet 3 €
Viimsi Koolis

15. november k 16
Rahvatantsurühma Valla-alune 
juubelikontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

16. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. november k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

Info:
marje plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866

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

Viimsi sügisturniiri esikoha karikas rändas Moskvasse
Viimsis, Viimsi Kooli ja 
Haabneeme Kooli spordi-
hoones vältas 17.–
19. oktoobrini rahvusva-
heline noorte korvpalli-
võistlus X Viimsi sügis-
turniir. 

Turniiri finaalmängus kohtusid 
Moskva BS Trinta korvpal-
likool (nad on turniiri finaali 
jõudnud viimasel kolmel aas-
tal) ning 2010 aasta võidukari-
ka omanik BC Tarvas/Rakvere 

SK. Viimsisse jäi turniiri nel-
jas koht.

Kui möödunud aasta finaal 
kulges viimase hetkeni punt-
punkti heitluses, siis sel korral 
kasvatasid moskvalased pide-
valt eduseisu igal veerandil. 
Lõppskooriks jäi 76:57. Nii 
viidigi X Viimsi Sügisturniiri 
võidukarikas pärast aastast va-
heaega taas Moskvasse.

Kolmanda koha mängus 
KK Viimsi ning lätlaste Jūrma-
la/Ķeizarmežs korvpallikooli 

vahel haarasid lõunanaabrid 
kohe initsiatiivi ning hoolima-
ta treener Valdo Lipsu ja Viim-
si poiste püüdlustest ning va-
hespurdist nad edu enam käest 
ei andnud. Lõpuvileks näitas 
tabloo 45:62.

“Hoolimata viimase mängu 
nõrgast algusest võib turniiri-
ga rahule jääda. Võtsime kaks 
head võitu ning saime kolm 
võitlusliku mängu. Ka viima-
ses kohtumises olid meil omad 
võimalused,“ sõnas meeskon-

na peatreener Valdo Lips.
Kolmas turniiril osalenud 

Eesti meeskond KK Paulus 
(treener Johan Kärp) alistas 
kohamängus St. Peterburgi 
Vasileovstrovskaja spordikooli 
tulemusega 43:38.

Sügisturniirist võttis osa 
kaheksa meeskonda: neli Ve-
nemaalt, kolm Eestist ja  üks 
Lätist. Kokku peeti 20 haara-
vat pallilahingut ja Viimsit kü-
lastas üle 100 väliskülalise.

“Hoolimata ülitihedast ka-

lendrist osales turniiril kahek-
sa heal tasemel meeskonda. 
Kõik külalised jäid väga rahu-
le, korraldasime meeskonda-
dele ka linnaekskursioonid,” 
ütles turniiri peakorraldaja Ta-
nel Einaste. “Tänan kõiki, kes 
kümnenda turniiri toimumise 
võimalikuks tegid. ”

Parimaid noorkorvpallu-
reid autasustasid Viimsi abi-
vallavanem Mati Mätlik, Nike 
esindaja Mari-Liis Puusalu ja 
Korvpalliklubi Viimsi juhatu-

se liige Tanel Einaste. Turnii-
ri toetasid Viimsi vald, Acme, 
Nike, Sportland, Eesti Kul-
tuurkapital, Hasartmängumak-
su Nõukogu, SPA Hotell La-
vendel ja Viimsi Peetri Pizza. 
Kossupoistele lisasid energiat 
Black&White stuudio tantsu-
tüdrukud.

Turniiri galeriid ja kõikide 
mängude tulemusi vaadake 
KK Viimsi kodu- ja Facebooki 
fännilehelt.

KK Viimsi
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Vasakul turniirivõitja sander Kukk ja paremal meister olav sepp. Foto madis staub 

MOBO toega 
orienteerumisrada
üleeuroopalisest liikumisnädalast jäi  Viimsisse 
maha üks käega katsutav asi: Haabneeme 
Karulaugu terviserada sai juurde orienteerumise 
püsiraja, millel on ka mobiiliorienteerumise e 
moBo tugi. 

Uus püsirada on väga kompaktne. Kontrollpunktid on ter-
viseraja vahetus läheduses, seega sobib rada ka algajatele, 
lastele ja neile, kes pelgavad orienteerudes ära eksida. Ka-
rulaugu püsiraja pikkus on 1,8 km. Kui kõik kodukandi 
teed ja rajad on lapsega läbi jalutatud, siis saate MOBO 
abil vähemalt ühe jalutuskäigu väikseks seikluseks muuta. 
Veidi vanema lapse puhul sobib MOBO kompromissiks 
olukorras, kui nutitelefoni on raske käest panna ning mi-
nuteid värskes õhus kipub väheks jääma. Lähemad MOBO 
rajad asuvad Rohuneemes ja Pirital. Infot leiate nutiraken-
dusest ja veebilehelt mobo.osport.ee.

Karulaugu püsiraja “pidulik lindilõikamine” toimus 
30. septembril – siis ilmus uus rada mobiilirakenduste va-
likusse, lisaks said soovijad kohe rajal paberkaardi järgi 
orienteerumist proovida. Kogenud orienteerujad saatsid 
huvilised rajale ning vajadusel selgitasid kaardi leppe-
märke. 

Uus püsirada on viimsilaste kasutuses 24 tundi igal nä-
dalapäeval. Karulaugu rada on tõesti läbitav ka öösel, sest 
enamik kontrollpunkte on rajavalgustusega kaetud alal. 
Nutirakenduse kasutajate jaoks on rada kohe kasutusval-
mis. Kes soovib paberkaarti, peab selle ise välja trükkima. 
Vajaliku faili leiate Viimsi valla kodulehe spordiobjekti-
de rubriigist. Trükitud kaardid jõuavad peagi ka müügile, 
müügipunktide nimekiri lisandub siis valla spordiobjekti-
de lehele.

MOBO ehk mobiiliorienteerumine tähendab seda, 
et orienteerumisradu saab läbida kaasaegselt, asendades 
traditsioonilised abivahendid tänapäevaste (nuti)seadme-
tega. Kolm ühes mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi 
ja märkeseadet. MOBO sobib kõigile, kes hindavad sport-
likke eluviise ja huvituvad tehnoloogiast. MOBO pole 
järjekordne mäng telefonis, see pakub mõõdukat füüsilist 
koormust ja arendab orienteerumisoskusi. 

Tegu on 2012. aastal Eestis välja töötatud mobiili-
rakendusega, mis pälvis auhinna konkursil Eesti parim 
m-teenus. Esimene MOBO rada avati Keilas, asi on kii-
resti levinud: 2,5 aastaga on Eestis avatud rohkem kui 40 
MOBO rada, lisaks on sellised rajad veel 6 Euroopa riigis. 
Viimane lisanduja Soome on väga aktiivne – mõne kuuga 
on avatud 14 rada. MOBO on kasutanud 1986 inimest, kes 
on kontrollpunktides teinud ühtekokku ~35 000 märget. 
Täpse info leiate MOBO kodulehelt mobo.osport.ee.

Orienteerumise püsiraja loomine õnnestus tänu sise-
ministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi ja Viim-
si valla toetusele. Avamisüritusele panid õla alla MOVE 
Week ja Viimsi Liikluskohvik.

peep otstavel 

Laupäeval, 11. oktoobril 
võtsid mälumängijad 
mõõtu Randvere päeva-
keskuse õdusas saalis.  

Muuga rahvas imestas, et siin 
on nii kena koht. Võistkondi 
oli kahjuks ainult kaks. Oma 
esindust ei pannud seekord 
välja isegi Randvere küla. 
See-eest oli Muuga külavanem 
Andrus Pihel ise võistlemas ja 
nagu hiljem selgus, ka võit-
mas. 

Igati sisukas mängus oli 20 
küsimust. Need koostas vana-
meister Madis Kaasik. Mõne 
küsimuse puhul läks tubliks 
mõttevahetuseks. 

Näiteks arutati tükk aega, 
millistel spordialadel võivad 
nii mehed kui ka naised oma-

Karulaugu moBo rajal. Foto Lauri olli

Eesti maletajate paremik 
kohtus Haabneemes

KiiRmaLeTuRNiiRi TuLemuseD
l 1.–2. Sander Kukk, Robert Dubrovin 6,5
l 2.–5. Olav Sepp, Anto Remmel, Tarvo Seeman 6
l Parim naine Mai Narva
l Parim veteran Tatjana Fomina
l Parim noor Valentin Dragun
l Parim reitinguga kuni 2200 – Brait Lelumees
l Parim reitinguga kuni 1900 – Georg Aleksander Pedoson
l Viimsi valla arvestuses: 1. Margus Sööt, 2. Ain-Valdo Müütnik, 
3. Jüri Kuusik, Viimsi valla parim naine Heike Sander, Viimsi val-
la parim noor Indrek Jürves

Mälumäng on mäng kogu eluks

vahel võrdväärselt võistelda. 
Võistkond Kelvingi kutid võt-
tis asja väga tõsiselt ja pani 
kirja koguni 11 ala, millest 
loeti õigeks vaid 1. Eriti hu-
vitavaks kujunes viimane kü-
simus: 8-liitrine nõu on veini 
täis. Kuidas seda 5- ja 3-liit-

rise nõu abil kaheks võrdseks 
(4-liitriseks) osaks valada? 
Nuputati mis nuputati, õige 
vastuse andis Muuga: 7 korda 
tuleb ümber valada. 

Mängu võitis Muuga võist-
kond 18 punkiga, Kelvingi ko-
gus 13 punkti.

Auhindadeks olid raamatud 
“Balti keti lugu”, “Mõtteterad 
antiikmaailmast” ja “Soovin 
sulle head”.

Muuga küla võistkond tä-
nas korraldajaid hea ja sisuka 
ürituse eest ning kinnitas, et 
laupäev läks igati korda. Kel-
vingi kutid aga soovisid, et 
mälumängud jätkuksid ning 
külavanemad oma  võistkon-
nad kohale innustaksid.

Viiu NurmelaKelvingi kutid.

Võidukas muuga võistkond. Fotod enn Teimann

Viimsi Kooli aatriumis 
peeti 11. ja 12. oktoobril 
Viimsi malefestivali. 

Esimesel päeval olid Harjumaa 
individuaalsed meistrivõistlu-
sed, teisel sai teoks üle-eesti-
line kõrgetasemeline kiirma-
leturniir. Viimane oli ühtlasi 
Eesti Male Toetusühingu terve 
aasta vältava Kodumasinate 
malesarja tänavune esimene 
osavõistlus. Harjumaa meist-
rivõistlused tõid Viimsisse 46 
maletajat, kiirmaleturniiril oli 
osalejaid 69.

Harjumaa meistritiitel 
Viimsisse
Meistrivõistlustel peeti eraldi 
turniiri täiskasvanutele ja 
noortele. 19 osalejaga täis-
kasvanute mõõduvõtus olid 
Viimsi maletajad vägagi edu-
kad. Turniiri võitis meistrikan-
didaat Margus Sööt (Viimsi) 
6,5 punktiga 7-st, teise koha 
saavutas Rene Lumiste (Harku 
vald) 5,5 punktiga. Kolman-
da ja neljanda koha said taas 
Viimsi maletajad, meistrikan-
didaat Ain-Valdo Müütnik ko-
gus 5 ja Jüri Kuusik 4,5 punkti. 
Peeter Sander ja Enn Koppel 
(mõlemad Viimsi) kogusid 
võrdselt 3 punkti. Parima naise 
autasu sai Tiina Põlendik Kose 
vallast.

27 osalejaga noorteturnii-
ri parim oli Albert Tochyan 6 
punktiga 7-st. Viimsi noortest 
kogus Indrek Jürves 4 punkti 
ja lõpetas üldarvestuses 9.–12. 
koha jagajate seas.

Harjumaa meistrivõistlused 
said teoks Harjumaa Spordilii-
du ja Viimsi Maleseltsi Apo-
nes koostöös. Jätkuüritusena 
toimuvad 8. novembril Viimsi 
Koolis ka Harjumaa võist-
kondlikud malemeistrivõistlu-
sed, kus Viimsi võistkonnal on 
kaitsta mulluse turniiri teine 
koht ja nüüd kavas püüda esi-
kohta.

Kiirmale suurmeistrite 
osavõtul
Neljas üle-eestiline kiirmaletur-
niir tõi Viimsisse suure osa Eesti 
maletajate paremikust: kohal 
olid rahvusvahelised suurmeist-
rid Meelis Kanep, Aleksandr 
Volodin ja Igor Švõrjov, rahvus-
vahelised meistrid Olav Sepp ja 
Tarvo Seeman, naiste rahvus-
vaheline suurmeister Tatjana 
Fomina, lisaks suur hulk FIDE 
meistri ja meistrikandidaadi tiit-
litega maletajaid.

Turniirivõidu saavutas 
meistrikandidaat Sander Kukk 
6,5 punktiga 8-st, järgnesid 
meistrikandidaat Robert Dub-
rovin samuti 6,5 ja rahvusva-
heline meister Olav Sepp 6 
punktiga. Viimsi maletajatest 
olid kolm paremat Margus 
Sööt, Ain-Valdo Müütnik (mõ-
lemad kogusid 5 punkti) ja 
Jüri Kuusik (4 punkti), valla 
parim naine oli Heike Sander 

ja parim noormaletaja Indrek 
Jürves.

Kiirmaleturniiri korraldas 
ja viis läbi Viimsi Maleselts 
Apones koostöös Viimsi Val-
lavalitsuse, Viimsi Kooli ja 
Eesti Male Toetusühinguga, 
meid toetas Eesti Kultuurka-
pitali Harjumaa ekspertgrupp. 
Lisainfot ja turniiri lõpptule-
mused leiate veebiaadressilt: 
eestimale.ee/sari2014/. Viimsi 
malefestivali korraldajate ni-

mel tänan kõiki toetajaid ja 
koostööpartnereid, kes festiva-
li õnnestumisele kaasa aitasid.

Alates oktoobrist toimuvad 
Viimsi Maleseltsi Apones eest-
vedamisel Viimsi Koolis laste-
le maletreeningud, malering 
on esmaspäeviti ja neljapäeviti 
algusega kell 16. Lisainfo e-
postiga margussoot@hotmail.
com või telefonil 5349 6452.

margus sööt
Malefestivali peakorraldaja
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Lõunapaus piLatesega
Kolmapäeviti ja reedeti kell 12–13

Viimsi Huvikeskuses
tundi registreerimine 

e-mailil emartson@hot.ee või 
telefonil 5136 767

Lisainfo www.huvikeskus.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
29.10.2014 saabub uut kaupa!

Tühjendusmüük jätkub – Palju kaupa 
hinnaga 1.00 EUR

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

arvutite hooldus 
ja remont,
andmete 

taastamine
ASUME VIIMSIS

Kaluri tee 5
5074 222

info@arvutipank.ee

11 aastat turul töötanud tehnilse 
kontrolli teostaja pakub:
l elektripaigaldise tehniline kontroll
l elektrotehnilised mõõtmised 
l elektrialased konsultatsioonid ja projektitööd
l aasta lõppuni tellitud elektripaigaldise tehnilise 

kontrolli soodustus 10%

V.L.Tehnoekspert OÜ
+372 5852 8297, tellimus.tehnoekspert@gmail.com
Loosivälja tee 14, Metsakasti, viimsi vald

l Kogenud meister teeb kõiki ehitus- ja remondi-
töid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aeda-
de ja terrasside ehitamine, sillutise panemine jne. 
Talveperioodil sisetööd ja peenem viimistlus. Töö 
kiire ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja tee-
me hinnapakkumise. Tel 5348 7147, mauropeduzzi
@gmail.com.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi 
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad 
hinnad. Tel 5626 3857.
l Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, 
mulda 15 t – 140 €, komposti 7 t – 120 €, 15 t – 
180 €, sorteeritud paekive 20 € /t, killustikku ja 
liiva. Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee.
l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad. Tel 
5220 321.
l Müüa puitbrikett kandiline 154 €/960 kg, pellet 
premium 194 €/960 kg, turbabrikett 112 €/960 kg, 
lepp (40 L)/2,7 €, kask (40 L)/3 €, tel 5380 3858. 
l Müüa Harjumaal kasvatatud küüslauku! 
Asukoht: Viimsi vald. Alates 5 kilost toome Tallinna 
(ja lähiümbruse) piires kohale tasuta. Kontakt: 
Eesti6lauk@gmail.com või tel 5400 4959.
l Müüa Eesti Kennelliidu tõutunnistusega kuld-
se retriiveri kutsikad. Kutsikad on sündinud 
14.09.2014, loovutusealised novembri algusest. 
Rohkem infot ja pilte koduleheküljel: www.kennel-
softsoul.ee. Teave: mariliis.rihkrand@gmail.com 
või tel 5559 0683. 
l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Tel 5827 9084, Laur.
l Otsin matemaatikaõpetajat 9. klassi tüdrukule. 
Tel 5168 557, kathariina@msn.com. 
l Puhas Aken OÜ otsib oma töökasse meeskonda 
puhastusteenindajaid/abitöölisi. Nii täis- kui ka 
osalise tööajaga. Vajadusel väljaõpe. Võtke julgelt 
ühendust! Kontakt: tel 5622 2933 või info@puha-
saken.com.
l Pesahooldus OÜ pakub tööd toredatele ja usina-
tele koristajatele. Kui soovite meie tööka perega 
ühineda, siis andke palun sellest märku: info@pe-
sahooldus.ee või tel 5189 779 / 5661 9551. Pesad 
korda :)
l Kogemustega ja usaldusväärne kinnisvara-
maakler aitab korteri või äripinna väljaüürimi-
sel ja müümisel Viimsi vallas ja Pirital. Teenused: 
korteri pildid, üürniku taustauuring, kuulutused 
portaalides, vajadusel korteri/äripinna üüriks et-
tevalmistus (kiirremont, tühjakstegemine, mööbli 
leidmine, koristamine. Lisainfo: november.kinnis-
vara@gmail.com või tel 5305 0434.
l Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu 
(plekk, torud, aiavõrk jpm). Ise tassime, demon-
teerime, lõikame. Tel 5550 5017.
l Perearst Sergey Saadi otsib pereõde, kes tun-
neks rõõmu kutsealasest tööst. Töökoht asub Viim-
si haigla majas. Võtke julgesti ühendust! Tel 6002 
265, e-mail viimsi.perearst@gmail.com. 
l Anda üürile või müüa garaažiboks Viimsi alevi-
kus, Katlamaja tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, ga-
raažioboks u 19 m2, sihtotstarve elamumaa. Tel 
5058 794, e-mail martin@baltreal.ee.  
l Võtan oma koju hoida teie pisipõnni. Oman vas-
tavat kõrgharidust ning olen aastaid töötanud 
lasteaia õpetajana. Elan Viimsis kauni ja turvali-
se aiaga eramus. Aitan igati kaasa lapse arengule 
läbi loovate tegevuste. Et väikelaps end õnneli-
kumana tunneks, olen nõus võtma hoida ka mitu 
last. Teave: tel 5105 641, Piret.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus: 
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põran-
dad. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, be-
toonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste 
järgi. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse! 
Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.
l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud, 
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutus-
kõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.  
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toime-
tame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 
5322 6290. 
 l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud tee-
nused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Helistage tel 
5690 0686.
l Lamekatuste paigaldus ja avariiremont SBS-rull-
materjaliga. Tel 5567 4698, Tanel.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimis-
tööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, 
snellson.madis@gmail.com.
l Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirju-
tama õpetamine. Järeleaitamine emakeeles, pa-
randusõpe (düsgraafia, düsleksia). Tel 5059 605.

l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista 
julgelt ja leiame koos lahenduse! Töö kiire ja kor-
ralik! Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
l Müüa haruldane münt 1926. aasta 10 marka 
originaal. Hind 6000 eurot. Teave: tidskrift@hot.ee 
või tel 5903 1444.
l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi 
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohale-
toimetamine Viimsi piirkonnas tasuta. Tel 5068 
326, toivo@kratt.ee.
l Töötav neiu lapsega soovib omanikult üürida 
2–3-toalist korterit Viimsis või Haabneemes. Hind 
kuni 250 eurot kuus. Teave: janne565@hotmail.
com või 5624 9606.
l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie 
koju. Maksimaalne lõõgastav toime. Klassikaline-, 
spordi-, tselluliidi-, kupu- ja punktmassaaž. Kom-
bineerin eri massaažitehnikaid ja võtteid. Võimalik 
nautida ka REIKI-energia tervendavat mõju ja ke-
hahellitavat šokolaadimassaaži. Tund aega alates 
20 eurot. Teave: reedu48@hotmail.com  või tel 
5092 550, Reet. 
l Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-
neemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu. Tel 
5593 5863. 
l Soovin üürida pikemaks ajaks garaažiboksi Viim-
sis, oodatud on kõik pakkumised. Tel 5010 153.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage k 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Tel 5074 178.
l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valiku-
liselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid kol-
lektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 
628, Tim. 
l Müüa kuivad küttepuud 40 L võrkkotis: okaspuu 
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbri-
kett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.
l Tänavakivide müük ja paigaldamine, asfalteeri-
mine, freesasfaldist teed, haljastus jm. Tegeleme 
tänavakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade 
ehitusega. Väiksemad asfalteerimistööd: sisse-
sõidud, kõnniteed. Teeparandus, aukude paran-
damine. Teave: henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee, tel 5519 855, 5588 842.
l Müüa kuiva kasepuud 40 L võrkkotis, hind al 
2,3 €. Kuiv kasepuu lahtiselt, halud 30 cm. Hind al 
45 €/rm. Toores sanglepp, halgude pikkus vasta-
valt soovile. Hind al 36 €/rm. Info: tel 5120 593.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on 
kuni 6 t (u 8 m3) musta mulda hea manööverda-
misvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@hot.ee, 
tel 5252 632.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage e-posti 
aadressil margus@korvent.ee, tel 5526 281. 
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 5092 936.
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuid, 
lahtiselt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning 
saepuru kotis, koos toomisega, tel 5018 594, 
www.kaminapuud.com.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-
mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, oht-
like puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine. Täpsem info: www.puhas-
tused-kpe.ee, tel 5638 8994.

ERALASTEAED TIBU OTSIB VÄIKESESSE, 
HUBASESSE LASTEHOIDU

TOReDAT ÕPeTAJA ABI
Asukohaga Merivälja (Ranniku tee)

Avaldus palun saata e-posti aadressi-
le lasteaedtibu@gmail.com või tuua era-

lasteaed Tibu,Vehema tee 6, 74001 Viimsi                                                                     
Tel. 5192 5869, 6020 083

lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee
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