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Beebide vastuvõtt
10. septembril oli Rannarahva Muuseumis traditsiooniline beebide vastuvõtt.
Abivallavanem Andres Kaarmann kinkis lastele Viimsi valla lusika ning vallavolikogu liige
Mari-Ann Kelam andis üle VEDA titade õiguste deklaratsiooni.
Valla vapiga lusikas meenutab lastele koduvalda ka aastate pärast. Vastuvõtule oli koos
vanematega kutsutud 54 uut vallakodanikku (32
poissi ja 22 tüdrukut), kes on sündinud ajavahemikus 5. aprill - 15. august 2014.

Liina Rüütel

Kui puhas on meie õhk
Neljapäeval, 2. oktoobril kell 17 algab
Viimsi Keskkooli (Randvere tee 8) saalis koosolek õhupuhtuse teemadel.
Keskkonnainspektsiooni tellimusel viidi
Muuga ja Randvere piirkonnas läbi elanike küsitlus õhu puhtuse teemadel ja koos
Eesti Keskkonnauuringute Keskusega tehti seejärel liikuva õhulaboriga mõõtmisi.
Koosolekul tutvustatakse nende uuringute
tulemusi ja arutatakse edasise tegutsemise võimalusi.

Randvere kooli 3A klassi õpilased (vasakult) Oliver Vetevool, Romet Akel, Maibrith Rootsma ja Grethel Kütt. Foto Liina Rüütel

Lapsed klassijuhataja Anlist
Harju maavanem Ülle Rajasalu tunnustab õpetajate
päeva eel haridustöötajaid.
Tänavu saavad Harjumaa
Aasta Õpetaja tiitli ka lasteaia Väike Päike tantsu- ja
liikumisõpetaja Marii Maamägi ja Randvere kooli 3A
klassijuhataja Anli Soosaar.
Palju õnne!

Õpetaja Anli Soosaar saab ka aasta
klassijuhata tiitli. Kõige paremini
tunnevad teda õpilased. Oma klassijuhatajast räägivad Romet Akel,
Grethel Kütt, Maibrith Rootsma ja
Oliver Vetevool.
Mis seostub õpetaja Anliga
esimese asjana? Milline õpetaja
ta on?
Romet: Ta on kõige lahkem
õpetaja. Ja alati rõõmus. Kohe
meenuvad meie rahvatantsutunnid. Ilma õpetajata ei oleks me
tantsupeol osalenud. Anli tantsib
Pääsukestes ja meie oleme Väiksed pääsukesed.
Maibrith: Ta õpetab väga hästi! Temata me ei oleks Väikesed
pääsukesed!
Grethel: Vahva on see, et kui
ta kurjaks saab, siis ta kohe vabandab. Kuid ta kurjustab harva.
Oliver: Ta on tunduvalt lahkem
ja sõbralikum kui oli minu esimene
õpetaja, käisin algul teises koolis.
Grethel: Ta on rahulik ja hooliv,
vahel tundub, et oleme tema lapsed.
Romet: Me pole ka pahandustega hakkama saanud.
Maibrith: Tegelikult mõned
pättused oleme ikka teinud. Mulle
meeldib, et pättus arutatakse siis
kogu klassiga läbi, et teised enam
nii ei teeks.

Oliver: Anli on meiega tõesti
vähe tõrelenud.
Mis teile õpetaja juures kõige rohkem meeldib?
Romet: Ta õpetab ülihästi. Ta
on noor ja oskab teha tunnid huvitavaks. Eriti ägedad on kõik rühmatööd.
Grethel: Romet, sa võtsid mul
sõnad suust. Rühmatööd on kõige
lõbusamad asjad!
Maibrith: Ta on lahke, annab
ägedaid ülesandeid.
Oliver: Meeldib tema suhtumine meisse. Kui oleme head, siis on
tema ka hea. Nii nagu elus peabki
olema.
Grethel: Ta teeb igasugu põnevaid asju. Näiteks paneb armsaid pilte seinale ja soovitab meile
põnevaid raamatuid. Meil on väike
võistlus ka: kes on tublim lugeja.
Oliver: Kõige tublim saab auhinna!
Maibrith: Jaa, näiteks pulgakommi või pliiatsi.
Oliver: Esimeses klassis kinkis
ta väikese kotikese müntide hoidmiseks või oluliste asjade kogumiseks.
Grethel: Kotid olid eri värvi.
Mina sain kollase koti.
Mida te koos õpetajaga teete?
Oliver: Oleme väga palju koos
teinud! Eelkõige aga rahvatantsu,
meie oleme Väikesed pääsukesed ja
õpetaja tantsib suurtes Pääsukestes.
Romet: Väga lahe on, et õpetaja käib koos meiega ujumas.
Grethel: Muidugi ka klassiekskursioonid, jalgrattamatkad ja metsamatkad.
Maibrith: Talle meeldib meid
ka kinno viia, viimati oli vist “Rio2”.
Romet: Ja väga äge asi toimub
meil 15. novembril!

Oliver: Muidugi, juba on Piletilevis müügil piletid Nordea
Kontserdimajja Pääsukeste 35. juubelikontserdile. Meie tantsime kolm
tantsu!
Maibrith: Mulle meeldib, et
õpetaja Anli lubab õpetajate päeval ka meie vanematel tundi anda.
Eelmisel aastal oli väga lahe Grethe isa viktoriin.
Grethel: Ja Arturi isaga oli tore
loomi joonistada.
Romet: Kehaline kasvatus oli
ka lahe – teatevõistlused ja mängud koos Oliveri isaga.
Anli on teie õpetaja veel kolm
aastat. Mida tahate veel kindlasti
koos teha?
Oliver: Kõike tahaks ära proovida. Ühte kindlat asja ei olegi,
sest Anli oskab meid alati üllatada.
Aga kuna tegeleme rahvatantsuga,
siis tahame kindlasti paljudes kohtades koos tantsida.
Romet: Oliver, ma olen väga
nõus. Võiksime ju tantsida ka välismaal.
Grethel: Romet, kas sa oled
hulluks läinud? Välismaal esinemine paneb mõtlema. Samas oleme
aasta pärast ju vanemad kui täna.
Romet: Ma ei mõelnudki Ameerikasse minna, aga ikkagi võiks vaadata tantsumaailma ka mujal.

Keskkonnainspektsioon

Maibrith: Soome, Läti, Rootsi
oleksid minu arvates mõeldavad.
Kindlasti jätkame metsamatku ja
kinoskäike.
Romet: Loomulikult tahame õppida ka!
Teised nõustuvad Rometiga ning
kinnitavad, et inglise keel, matemaatika ja eesti keel on ained, mida peab
100% õppima.
Millised omadused teevad õpetajast parima klassijuhataja?
Läbisegi kostavad vastuseks:
siirus, sõbralikkus, lahkus, hoolivus, julgus, ettevõtlikkus, austus ja
ausus õpilaste ning õpetajate vastu,
uuendusmeelsus, tarkus, päikeselisus. Ja tantsida võiks ka osata!
Oliver: Kokkuvõttes tulebki
olla selline, nagu on meie õpetaja
Anli.
Mida soovite oma õpetajale
tulevikuks?
Romet: Julgust meile kõike öelda ja ka julgust riielda, kui on vaja!
Ja pikka iga loomulikult!
Maibrith: Hästi palju tervist
ja nooruslikkust!
Oliver: Palju häid õpilasi ja
sõpru!
Grethel: Julgust olla see, kes
ta on, ning põnevaid ideid!

Liina Rüütel

Oliveri ema Kaia Heinsar õpetaja Anlist: Mina näen esimest korda
elus, et õpetajal on täielik ülevaade kõigest sellest, mis lapsel tehtud
või tegemata on ning mis tempos ta areneb. Õpetaja on parasjagu range, aga hoolib oma õpilastest väga ja armastab neid kogu südamest. Ja
lapsed hoiavad oma õpetajat väga!
Oma kahel nüüdseks juba ülikoolis käival pojal olen “eliitkoolides”
näinud mitmeid klassijuhatajaid, aga sellist nagu Anli veel mitte kunagi. See, millise pühendumisega ta oma tööd teeb, on erakordne ja
muljetavaldav.

Aasta tegija
Aidake selgitada Harjumaa Aasta Tegija.
Kuni 15. oktoobrini saab veel esitada väärikaid kandidaate Harjumaa Aasta Tegija
konkursile. Parimaid tunnustatakse nii juba kaheksandat korda.
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Leader-tegevusgrupid, Kodukant Harjumaa, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harju maavalitsus tunnustavad sellise tiitliga
oma tegevusega tänavu eriti silma paistnud inimesi, kodanikeühendusi, ettevõtteid ja häid või suuri tegusid.
Tingimused, millele sobiv kandidaat
peab vastama, leiate www.heak.ee. Samas saate esitada ka oma kandidaadi.
Tänavused aasta tegijad selguvad kadripäeval Raasiku vallas Alleksi peomajas.

VT

Randvere küla koosolek
Randvere küla koosolek toimub 27. septembril algusega kell 11 Randvere koolis, aadressil G. H. Schüdlöffeli tee 4,
Randvere küla.
Päevakorras on kaks punkti: Randvere
külavanema eelmise aasta tegevusaruanne ja jooksvad küsimused.

Priit Robas
külavanem

Kelvingi küla koosolek
Kelvingi küla koosolek toimub 6. oktoobril algusega kell 19 Kelvingi keskusehoones.
Päevakorras on külavanema aruanne
tehtud tööst ja küla arengukava täiendamise arutelu.

Ants-Hembo Lindemann
külavanem
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Kaheksa küsimust
volikogu esimehele

VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!
Sügis on käes. Ilus soe septembriilm asendus
kuu lõpuks külma ja tormisega. Usun, et enamik teist siiski jõudis päikeselistel septembripäevadel metsas seenel käia. Nii, et seekord
ei pidanud tuttavatelt salakohtigi välja pinnima, sest erakordne seeneuputus jõudis sel
aastal ise kõigi soovijate korvidesse. Loodan,
et ka tänavune õunarohkus andis võimaluse
kodust õunamahla pressida, oma aia vitamiinirikkaid ubinaid põske pista ja keldrisse
koguda.
Kel aga õunu veel üle ja mahlapressi pole,
neil tasub liituda laupäeval, 27. septembril
Rannarahva Muuseumi toreda üleskutsega
ja tulla Ubinapäevale, mis toimub Viimsi Vabaõhumuuseumis kell 9–15. Sealt saab osta
õunu ja õunapuuistikuid, tutvustatakse õunapuude lõikamisnõkse ning soovijatele pressib oma õuntest tervislikku mahla Hiiumaalt
Viimsisse vurav suur mahlapress. Tarvis on
ainult ennast ette registreerida. Kuidas täpselt, saate lugeda lk 10.
Vallavalitsuses oleme vahepealsel ajal
ellu kutsunud külavanemate ümarlaua. Tegemist on vallavalitsuse ja külavanemate
vahelise koostöövormiga, mille eesmärk on
parandada sidusust külade ja kogukonnaga ning kaasata külavanemaid rohkem valla juhtimisse. Vallavalitsus saab tutvustada
oma tegemisi külavanematele, sedasi saame
ka vahetut tagasisidet, arutada koos probleeme ja leida lahendusi. Külavanemad saavad
tõstatada erinevaid kogukonna probleeme.
On ju külavanem see inimene, kes on küla
hingeks, esindades kogukonda. Aleviku- või
külavanem on parimal juhul külaelanike ning
nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub
oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest,
küla ja valla arengukavast, riigi ja kohaliku
omavalitsuse õigusaktidest.
Viimsi vallal on 20 toredat küla ja 15
tublit külavanemat. Sestap hakkab Viimsi
Teatajas ilmuma külasid tutvustav sari, kus
räägitakse sellest, mis on küladele omane,
tutvustatakse ajalugu, inimesi. Käesolevast
lehenumbrist saab juba lugeda Miiduranna
küla kohta.
Informatiivse poole pealt märgin veel
seda, et oktoobrikuu volikogus oleme algatamas Viimsi riigigümnaasiumi detailplaneeringut. Lähiajal plaanime sõlmida haridus- ja
teadusministeeriumiga ning Riigi Kinnisvara
AS-iga kolmepoolse riigigümnaasiumi projekteerimise lepingu.
Samuti alustasime vallavalitsuses koostööd tehnikakõrgkooliga. Sõlmisime Viimsi
Vallavalitsuse ja Tallinna Tehnikakõrgkooli
vahel koostöölepingu Randvere tee ääres

2. septembril valiti Viimsi
Vallavolikogu esimeheks
Randvere külavanem
Priit Robas, kes on aktiivselt panustanud volikogu
töösse 2009. aastast.

Ta juhib oma haldusettevõtet
ning tegutseb ka transpordi ja
logistika vallas. Isana on tema
prioriteediks kolme poisi kasvatamine ja suunamine, et
neist sirguksid korralikud kodanikud. Aeg, mis jääb endale,
on enamasti sisustatud tehnikaspordi ja matkamisega.

Vallavanem Jan Trei. Foto Alar Mik

Tammepõllu teega piirneva 11 hektari suuruse maatüki ruumiliseks planeerimiseks.
Koostöölepingu sõlmimisega laseme lendu
esimese pääsukese, kes toob meie valda kindlasti uusi põnevaid ja igati innovaatilisi lähenemisi. Olen alati olnud seda meelt, et kui
anda noortele võimalus midagi teha, siis tuleb
alati põnevaid ideid.
Kuivõrd Viimsil on ilusad väikesaared,
siis oleme vallavalitsusega algust teinud
Naissaare arengukava uuendamisega, et tuua
Naissaare arengutesse värskeid mõtteid ja
tuuli.
Neljapäeval, 25. septembril toimus kindral Johan Laidoneri traditsiooniline olümpiateatejooks, kus osalesid ka meie koolide noored. Loodame sportliku traditsiooni jätkumist
ka järgnevatel aastatel.
Oma veeru lõpetuseks tahan esile tõsta valla seisukohalt eriti olulist sündmust:
3. oktoobril peame Viimsis õpetajate päeva.
Meil on ligi 350 väärikat pedagoogi ning
selle päeva tahame nende auks väga meeldejäävaks muuta. Õpetajad kuuluvad valla
kalleima vara hulka. Meie lapsed veedavad ju
suure osa oma päevast lasteaias ja koolis ning
tänu pedagoogide tööle kasvatab Viimsi vald
endale loodetavasti väärilised järglased, kes
pärast lendutõusmist võib-olla Viimsisse naasevad ja siia pesa punuvad. Kaunist õpetajate
päeva Teile, kallid Viimsi pedagoogid!
Lugejatele soovin ilusat, tegusat ja värviderohket sügist!

Jan Trei

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 10. oktoobril

Olete põline Randvere küla
elanik ning mitmendat aastat ka külavanem. Mida on
külavanema kogemus juurde andnud? Mis tuleb kasuks
vallavolikogu juhtimisel?
Minu seisukoht on: kui juhid oma ettevõtet, võid teostada endale parimaid võimalikke
eesmärke.
Kui oled külavanem või volikogu juht või muul viisil rahva teenistuses, pead edasi viima parimaid ideid ainult juhul,
kui meeskonna või kogukonna
enamus nii arvab. Võib juhtuda
nii, et see arvamus võib erineda isiklikust arusaamast, aga
siis pead teiste arvamust aktsepteerima. Olen veendunud,
et nendes ametites ei saa olla
soololauljaid, vaja on toimida
nagu üks hästi kokku mängiv
ansambel.
Kuidas võtaksite kokku
oma varasema perioodi vallavolikogu esimehena?
Arvan, et eelnev periood
andis hea kogemuse, kuidas
toimivad kohaliku tasandi poliitika, juhtimine ja kogukonna
kaasamine valla ellu.
Millistesse volikogu komisjonidesse kuulute? Kas plaanite jätkata?
Eelnevalt olen juhtinud
keskkonnakomisjoni. Täna löön
kaasa keskkonna- ja heakorrakomisjonis ning maa- ja planeerimiskomisjonis. Nende valdkondade arengutes tunnen, et soovin
kindlasti kaasa rääkida ja jätkata.
Millised sihid on Teil volikogu esimehena?
Kõige tähtsam on, et volikogus on konstruktiivne koostöö ja arutelu. Kõik isiklikud
ja poliitilised kaasused tuleb
volikogu saalist ja töödest kõrvale jätta.
Volikogu liikmetel on oluline panus selles, et teemade
ring, mida avatakse, viiks vallas elu edasi ja kaasaks valla
kõiki elanikke.
Volikogu on strateegiline
tasand kogu valla juhtimisel
ja siin on kõigi liikmete head
mõtted teretulnud.
Kõigil volinikel, kes on valitud, peab olema kontakt oma
valijatega, siis jõuavad rohujuure tasandi mõtted ka arutelu
areenile. Teen omalt poolt kõik,
et see side säiliks ja areneks.

Viimsi Vallavolikogu esimees Priit Robas. Foto erakogu

Kas on midagi, mida võiks
volikogu töös muuta?
Olen korranud seda nagu
mantrat: volikogu otsuste põhjendused peavad meie elanikele selgemini ja paremini kohale jõudma. Aeg-ajalt tunnen, et
elanikud on sunnitud ise välja
mõtlema, miks mingeid otsuseid tehti. See tekitab infomüra
ja vääriti mõistmisi.
Plaanis on luua volikogu otsuste kommenteerimise võimalus kohalikus meedias, et tehtud
otsuseid mõistetaks.
Kindlasti ärgitan volikogu
rohkem arutlema ja diskuteerima, et leida probleemsetele
küsimustele lahendusi. See
oleks volikogu avatud teemade töötuba.
Millised on volikogu plaanid lähiajal?
Meil on täna laual valla
arengukava muutmine ja täiendamine. See on kogu valla tegevuse alusdokument. See tähendab seda, et pärast arengukava
kinnitamist järgitakse seal kirjeldatud tegevusi ja suunda.
Tähtis on, et kõik arengukava loeksid ja teeksid oma ettepanekuid. Lisaks on kümme

aastat tagasi vastu võetud meie
üldplaneering, see vajab kindlasti kaasajastamist ja uuesti ülevaatamist. Täiendavalt vajavad
mõned piirkonnad oma teemaplaneeringut ja mõned olemasolevad teemaplaneeringud vajavad auditit ja kaasajastamist.
Meie valla põhimäärus vajab
samuti täiendusi ja uuendamist.
Millisena näete Viimsi valda oma ametiaja lõpul?
Viimsilaste identiteet on
selgemaks muutunud ja me
oleme selle kuvandi üle uhked.
Meie vald on teistele eeskujuks
oma tegemistes.
Milliste murede ja mõtetega võivad elanikud Teie
poole pöörduda?
Arvan, et kõigi tähelepanekutega, mis võiksid parandada
elu meie ühises koduvallas.
Samas tasuks meeles pidada,
et volikogu esimehel ei ole võlukepikest, millega saab kohe
ära lappida kõik valla teede
augud ja ehitada valda kõigile
lastele lasteaia- ja koolikohad.
Kõik ettepanekud valla elu
paremaks muutmiseks on alati
teretulnud.

Liina Rüütel

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

AVAHOOLDUSE PERETÖÖTAJA

töökoha täitmiseks
Tööülesanded:
• Perede toetamine ja nõustamine nende olukorrale lahenduste
leidmisel, pereplaani koostamine jm.
• Praktilise pereabi (lastele turvalise elukeskkonna loomine jm).
• Koostöö võrgustiku liikmetega.
Nõuded kandidaadile:
• Sotsiaaltööalane haridus
• Kasuks tuleb varasem töökogemus lastega
• Vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil
• Isikliku auto kasutamise võimalus
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• motivatsioonikiri;
• essee teemal “Millised võivad olla peamised raskused peredel
Viimsis ja kuidas saaksin mina neid peretöötajana toetada.” (kuni
1 A 4)
Pakutav palk on 550 € bruto (käsundusleping).
Dokumendid saatke hiljemalt 10. oktoobriks aadressil Nelgi tee
1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “peretöötaja“ või
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil reet@viimsivv.ee.
Lisateave: Helen Alton, tel 602 8875, Helen.Alton@viimsivv.ee.
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Naissaare regatt ja talgud

Haabneemes
lõppes
rannahooaeg

Viimsi valla Naissaare
raudtee regatt on pika
traditsiooniga: 13. septembril peeti seda juba
kolmeteistkümnendat
korda. Regatt koosneb
mõõduvõtmisest merel ja
talgutest saarel.
Ilus ilm meelitas merele 22 jahti kolmes arvestusgrupis. Kõige väiksemad olid folkboodid
kolmandas grupis, kus osales 6
jahti, teises grupis oli 11 osalejat ning esimeses, kõige suuremate jahtide grupis, oli kohal 5
alust. Kokku võttis merel mõõtu sadakond võistlejat.
Võistlus toimus n-ö händikäpi meetodil ehk tagaajamisega. Igal jahil on kindel LYS
väärtus, vastavalt millele kujunes ka tema stardiaeg. See
tähendab, et väiksematele alustele anti ajaline eelis ning suurematel jahtidel oli võimalus
neid taga ajama hakata. Võitis
see, kes oli finišis esimesena.
Raja pikkus oli umbes 12 meremiili ning stardi avasid kell
11 väiksed folkboodid ja 11:36
lõpetas selle suurima võistlusväärtusega jahtlaev My Car.
Starditi Pirita muulide vahelt.
Enne finišit Naissaarel oli vaja
võtta kaks pöördemärki: Paljassaare põhjapoi ning seejärel
Tallinna teljepoi Nr 2. Kogu
võistluse vältel puhus paras
kirdetuul: 4–8 m/s. Finiš oli
Naissaare sissesõidu esimese
rohelise ja punase toodri vahel.
Naissaarele saabunud purjetajaid tervitasid Viimsi vallavalituse töötajad, kes jagasid
paatkondade liikmed töörühmadesse. Talgupaikasid nagu
ka rühmajuhte oli neli ning

Soojad suveilmad tõid sel suvel Haabneeme
randa rohkesti päevitajaid ja ujujaid, kuid see
tekitas rannaalal ka probleeme.

Vaade Haabneeme rannale. Foto Liina Rüütel.

Hetk Naissaare regatilt. Foto Alar Mik

rühmadesse jagunes 10–20
inimest. Talgulised puhastasid
Naissaare sadamas raudteeala
kibuvitsadest, heakorrastati ka
raudtee ülesõidukoht. Lõunakülas likvideeriti liigset võsa
ja korrastati ka Naissaare kalmistut. Pärast tööd kostitati
talgulisi Naissaare külalistemajas sooja supiga.
Parimate austasustamine
toimus Rähnipesa hoovis, võit-

jaid õnnitles seal abivallavanem Mati Mätlik. Folkbootide
grupi võitjaks krooniti jahtlaev
Greta meeskond Mikk Kööseliga roolis, teise grupi parim oli
Triini Tõnu Randmaa juhtimisel ning esimese grupi kiirem
ja päeva esimene finišeerija oli
purjekas Jazz eesotsas Risto
Riimiga. Eriauhinna kahe esimese grupi võitjatele pani välja Rähnipesa peremees Petka

ehk Peedo Lehtla. Auhinnaks
oli kaks lumivalget kitse.
Täname kõiki osalejaid ja
korraldajaid ning loodame teid
näha ka järgmisel aastal!

Henry Edward Aimre
heakorraspetsilist

Lii Soots
ESS Kalev Jahtklubi

Igor Ligema
merendusspetsialist

Henry Edward Aimre
heakorraspetsialist

Maanteeamet kontrollis valla teid
27. augustil tegi Maanteeamet iga-aastase
kontrollsõidu Viimsi valla
teedel.
Sellise ülevaatusega kontrollime teede seisundi vastavust
majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses (nr 45.
17.02.2002, Tee seisundinõuded) sätestatule. Valla avalikult
kasutatavate teede seisundit
kontrolliti 17, 287 km ulatuses,
teed valiti juhuslikult. Teeregistris on kohalike teid kokku
208,72 km.
Üle vaadati Pärnamäe tee,
Aiandi tee, Nelgi tee, Tammneeme tee, Luhaääre tee, Kiigemäe tee, Reinu tee, Õuna
tee, Lumemarja tee, Hundi tee,
Heki tee, Kesk tee ja Muuli
tee. Jälgiti ka tee vastavust teeregistri andmetele ja liikluskorralduse korrektsust.
Pärnamäe teel ei ole Maanteeameti arvates põhjendatud 50
km/h sõidukiirus. Sarnase ettepaneku oleme saanud ka valla
elanikelt ning lähiajal plaanime
liiklusmärkide vahetuse, millega
liikumiskiiruseks jääb 70 km/h.

Peamiseks mureks olid alkoholitarvitajad, kes käitusid agressiivselt ja rikkusid teiste rannamõnude nautijate tuju.
Esines ka juhtumeid, kus rannavalve tõi veest välja purupurjus inimesi.
Muret tegid ka 5–10-aastased lapsed, kes olid ilma vanemateta randa tulnud ning omapead ujuma läinud. Lapsed ei mõtle alati oma tegevusi läbi ja nii võivadki juhtuda
traagilised õnnetused.
Tõsiseid veeõnnetusi õnneks ei juhtunud, meditsiinilist
esmaabi aga osutati rannas 28 korral, seda vajasid peamiselt lapsed, kes olid end kividel turnides vigastanud.
Viimsi vald tänab MTÜ Eesti Vetelpäästeühingu Koolituskeskust tänavuse rannavalve teenuse eest!

Peremehetu ehitise hõivamine
Viimsi Vallavalitsus teatab (Vabariigi Valitsuse 08.08.1996
määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 kohaselt), et on algatanud peremehetuse tuvastamise ja võtnud peremehetu ehitisena arvele
Viimsi valla Rohuneeme külas Kuusikmetsa ja Rohuneeme 5 maaüksuste vahel paikneva päevamärgi. Viimane
teadaolev omanik on teadmata.
Peremehetuse tuvastamise ja ehitiste hõivamise menetluse alustamise korraldusega (Viimsi Vallavalitsuse 05.09.2014
korraldus nr 1079) ning selle lisaga on võimalik tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Kõigil, kellel on infot või vastuväiteid ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, teatada sellest kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa
74001 või vallavalitsuse kommunaalameti juhataja e-posti
aadressile alar@viimsivv.ee kahe kuu jooksul, arvates teate
avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Avalik väljapanek

Suureks probleemiks on teemaadele kasvanud hekid. Foto Henry Edward Aimre

Teeäärsed hekid on tõsiseks probleemiks kogu vallas.
Tammneeme teel, Luhaääre
teel, Kiigemäe teel, Õuna teel ja
Kesk teel juhtis Maanteeamet
tähelepanu teemaale kasvanud
hekkidele, mis piiravad nähtavust ja varjavad liiklusmärke.
Ettekirjutuse saanud teedel

piirame hekke. Palume igal
kinnistuomanikul vaadata üle
hekid, mis ulatuvad kinnistust
väljapoole, ning neid korrigeerida. Lisaks pööras Maanteamet
tähelepanu registrikannetele ja
liikluskorraldusele.
Reinu tee pikkus tegelikkuses ei vasta tee pikkusele teere-

gistris. Viime vajaliku muudatuse lähiajal sisse. Muuli teel
tuleb tähistada jalgtee ja sõidutee eraldus. Sõidutee äärde paigaldame lisaks olemasolevatele
valge- ja sinisetriibulistele postidele veel 40 uut posti.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

6.–19.10. 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 Lubja külas kinnistu Ees-Vanatoa detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse
9.09.2014 korraldus nr 1101).
Planeeritava ala suurus on u 0,7 ha, see asub Paenurme tee
ääres ning piirneb Salumäe L1, Paenurme tee 18, Salumäe tee
6, 8, Lubja tee 19 ja Vanatoamänni kinnistutega.
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm 1500 m² suurust
elamukrunti; kaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust, millest üks on kavandatud Paenurme tee laienduseks,
teine ümberpööramisplatsiks ja jalgteeks; ning lisaks ka üks
üldmaa sihtotstarbega katastriüksus maastikumiljöö säilitamiseks. Ühtlasi määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja
ühe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune
pindala on 300 m2, elamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel kuni 4,5 meetrit.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda
valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Kodukirikud kutsusid
7.–14. septembrini kestnud Viimsi kirikute nädal
“Kodukirik kutsub” pakkus
elamusi tervele perele.

Kodukirikute nädala korraldasid EELK Misjonikeskuse toel
Viimsi vallas tegutsevad kristlikud kogudused. Ränduripassiga võis nädala jooksul tutvumas käia kaheksa pühakoja ja
viie kogudusega, mis tegutsevad Viimsi poolsaarel, Naissaarel, Pranglil, Mähel ja Muuga
sadamas.
Kuid nagu fotojäädvustustelt paistab, mahtus nädala sisse ka hulk kontserte, etendusi,
näitusi, arutelusid, rattaretk jpm.
Hästi vastu võetud ja õnnestunud kirikunädalast võib Viimsis saada samamoodi traditsioon
nagu see juba on Rakveres. Järgmisest Viimsi Teatajast saate lugeda, mida arutati 13. septembril Rannarahva Muuseumis peetud foorumil “Kirik keset küla”.

VT

Nüüd teavad paljud, kui hea on
vabas õhus lõkkekohvi rüübata.

Ränduripassi on tore tembeldada.

Ka jalgratastega tehti poolsaare kirikutele ring peale. Taustal Randvere kirik. Fotod Kirsti Malmi

Vabaõhumuuseumi taluturgu sobis väga hästi täiendama laste ja
vanavanemate päev.

Laupäevasel Rõõmupeol Püha Jakobi kirikus esines ka just selle
kontserdi puhuks kokku tulnud ühendkoor.

Prangli retk oli väga populaarne.

Turvalisuspäev ja infolaat Viimsi Koolis
Laval on taipoksijad vennad
Jako-Lembit (vasakul) ja GeorgRobert Sepp. Rohkem pilte
vaata www.fotograafid.ee.
Fotod Aime Estna

13. septembril peeti
Viimsi Kooli õuel ja fuajees seitsmendat Viimsi
Turvalisuspäeva ja kooli
infolaata.

Turvalisuspäeva puhul olid kooli fuajeesse kolinud ka Viimsi Vallavalitsuse ametid. Kõige rohkem küsiti kommunaalametilt, ikka
ühistranspordi, heakorra ja kergliiklusteede kohta.

Õpilaskohvikus müüsid näiteringi Eksperiment liikmed omatehtud küpsetisi.

Õues sai vaadata ja katsuda turvatehnikat. AS Tallinna Sadam
korraldas bussiekskurssioone, et
inimesed saaksid tutvuda Muuga sadamaga. Kõige suuremat
elevust ja pikema järjekorra
tekitas OÜ Autosõit oma pöörleva autoga. Toyota Aygo sees
sai ohutult proovida, mis tunne
on autos pea alaspidi olla. Kaitseliidu Harju malev oli vaatamiseks välja toonud oma relvad jm
varustuse. Kooli infolaadal tutvustasid oma tegemisi huvi- ja
spordiringid ning -klubid.
Viimsi huviringid ja noorteorganisatsioonid infolaadal.

Liina Rüütel

Kaitseliit näitas oma varustust.

Noorteorganisatsioon T.O.R.E. elevandid.

5

26. september 2014

Viimsis on arenemas
ärikvartal: Sõpruse tee 15

Valla ühekordne
toetus pensionäridele
Viimsi Vallavalitsus maksab ka 2014. aastal
valla eelarvest pensionäridele toimetuleku
parandamise toetust.

Niisugune hoone kerkib aadressile Sõpruse tee 15.

Viimsi südamesse, Haabneeme ringtee äärde
tuleb veel kolm kaubanduskeskust. Tutvustame
Viimsi Teataja lähinumbrites neid kõiki.
AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte Tallinna Kaubamaja
Kinnisvara AS sõlmis tänavu
15. septembril peatöövõtulepingu ehitusfirmaga AS Nordecon, et ehitada Viimsisse ligi
14 000-ruutmeetrine kahekor-

ruseline kaubandus- ja meelelahutuskeskus.
Keskus hakkab paiknema
aadressil Sõpruse tee 15. See
on Viimsi Marketi vastas üle
Rohuneeme tee, Tallinna poolt
tulles enne ringteed vasakut
kätt. Hoone on projekteerinud
Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa OÜ.
Ehitatava hoone ankurrentnik on Selver. Tuleva aasta septembris soovib ettevõte
seal avada 4000-ruutmeetrise

Meenutage, kas taotlus sai mullu juba esitatud.

Järgmisel sügisel avatav Viimsi Keskus ootab ka kohalikelt elanikelt tagasisidet: milliseid kauplusi, kaupu või teenuseid oleks
Viimsisse kõige enam vaja? Saatke oma vastus enne 30. novembrit e-posti aadressile piret.kull@kaubamaja.ee. Kõikide
vahel, kes vastavad teemakohaselt, loosime välja kolm 50-eurost Partneri kinkekaarti. Võitjate nimed avaldame 5. detsembril
Viimsi Teatajas ja nendega võetakse auhinna kättetoimetamiseks ühendust.

hüpermarketi, mis oleks siis
Eesti suuruselt kuues Selver.
Hoonesse tuleb teisigi kaubanduspindu, toitlustuskohti,

spordiklubi, bowlingusaal, ilukeskus ja palju muud.

Juhan Keller

ehitusameti juhataja

Mida teha, kui lõhnad häirivad

Muuga sadama lähiümbruse
elanikele ei pea probleemi pikalt
selgitama. Kõik on kogenud, et
sadama ja naftaterminali poolt
levib aeg-ajalt õhku ebameeldivat ja ärritavat lõhna. Nii mõnigi
on helistanud numbrile 1313, et
probleemist teada anda ja nõuda
haisutamise lõpetamist.
See soov on täiesti arusaadav, puhta õhu ja veeta elada ei
saa. Tööstuspiirkonnas on aga
puhta õhu tagamine märksa
keerulisem kui rohelisemates
paikades.
Naftasaaduste käitlemise
ja transiidiga kaasnevad paratamatult teatud ebameeldivad
lõhnad. Selleks, et need oleksid
võimalikult väikesed, kehtestatakse ettevõtetele tingimused,
mida nad peavad järgima ja
mille täitmist kontrollitakse.
Keerukam on asi siis, kui piirkonnas on mitu võimalikku
saasteallikat, nagu Muuga sadamas. Seal tekib ka lõhnade
koosmõju ja iga saasteallika
osa selles on keeruline määrata.
Üldjuhul jäävad saastetaseme näitajad siiski lubatud
piiridesse, st kohalikud seirejaamad ületamisi ei näita. Viimastel aastatel on piirväärtusi
ületatud üksikutel juhtudel ja
ka siis teatud ilmastikutingi-

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
Uuringuga selgus, et lõhnahäiringute tekkes ei ole määrava tähtsusega mitte bensiini- ja
diiselkütuste käitlemisel eralduvad aromaatsed-alifaatsed süsivesinikud, vaid raskete kütteõlide käitlemisel tekkiv väävelvesinik jm selle koostises
lõhna tekkitavad ained. Samuti
kinnitas uuring lõhnahäiringu
esinemist Muuga sadamaga
piirnevates elamupiirkondades.

Maardu ja Muuga piirkonna välisõhk peab saama
paremaks. Õhusaaste uuringu ja edasise tegevuse
arutelu toimub Viimsi
Keskkoolis Randvere tee 8
2. oktoobril.

Edasised sammud
Õhukvaliteedi mõõtmine. Foto Erik Teinemaa

Uuringutulemuste ja edasiste sammude kohta saate täpsemat teavet 2. oktoobril kell 17 Viimsi Kooli
aulas toimuval koosolekul,
kuhu on oodatud kõik asjast huvitatud Viimsi elanikud. Uuringumaterjalidega
saate tutvuda www.kki.ee.

muste korral. Naftasaaduste
lõhn on aga ebameeldiv ning
halb lõhnaaisting tekib ka
piirnormidest kordi väiksema
saastetaseme juures.
Lõhnahäiringu esinemist
Muuga sadama ja Randvere
piirkonnas kinnitas ka meie
tellitud uuring, mille viis läbi
EMOR. Uuringufirma küsitlejad intervjueerisid elanikke
kokku 395 majapidamises.
Enam kui kolmveerand küsitletutest hindas lõhnahäiringut
tajutavaks ja ligi pooled vastanutest isegi talumatuks. Lõhnareostust tajutakse mõnevõrra

sagedamini Muuga piirkonnas,
kuid tugevamana Randveres.
Leppneemes on olukord parem.
Pärast uuringutulemuste selgumist hakkas Keskkonnainspektsioon koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskusega selgitama ebameeldiva lõhnaaine
leviku põhjuseid. Lisaks riiklikule pidevseirele tehti liikuvate
õhulaboritega mõõtmisi Muuga
sadamas, Randveres ja Muuga aedlinna lõunaosas. Üldist
saastefooni kaardistati laiemas
piirkonnas passiivsete proovlite
abil. Mõõdeti ka naftaproduktide laadimise käigus välisõhku
eralduvaid saasteaineid ja kütuseaurude lõhna intensiivsust.
Mõõtmistulemuste põhjal
modelleeriti lõhnahäiringu esinemissagedus erinevatel ilmastikutingimustel. Uuringu ühe
tulemina vaadatakse üle praegu kehtiv metoodika naftasaaduste laadimisel välisõhku
eralduvate saasteainete heitkoguste hindamiseks.

32-eurost toetust makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas
vähemalt 1. jaanuarist 2014. Esmakordsel taotlemisel tuleb
esitada Viimsi Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Pangakonto puudumisel saate selle avalduse alusel toetuse kätte
Viimsi Vallavalitsuse kassast. Neile, kes said mullu selle
toetuse oma arvelduskontole ning ei ole hiljemalt 15. oktoobriks 2014 vallavalitsusele teatanud oma andmete muutumisest, kantakse toetus üle eelmise aasta andmete alusel.
Toetust võib taotleda kuni 20. detsembrini. Toetuse
maksmisega alustame 15. oktoobril. Kui vajalikud andmed on esitatud, laekub see kahe nädala jooksul. Täpsem
info sotsiaal- ja tervishoiuametist E k 14–17, N k 9–12 ja
14–17. Tel 6028 825 või 6028 867.

Puhta välisõhu nimel peavad
pingutama nii keskkonnakorralduse ja järelevalvega tegelevad
ametkonnad kui ka ettevõtted.
Kindlasti nõuavad head lahendused aega ja investeeringuid.
Lõhnahäiringu kontrolli alla
saamiseks tuleb terminalides kasutusele võtta täiendavaid tehnilisi meetmeid. Uuringu tegija
soovitas näiteks raskete kütteõlide ladustamist hermeetilistesse
mahutitesse ning kütuseaurude
kogumis- ja utiliseerimissüsteeme. Lõhna aitaks vähendada
kontrollsüsteem käideldavate
kütuste väävliühendite sisalduse
jälgimiseks, ebasoodsa ilmastiku korral saaks ehk piirata kütuste laadimise mahte.
Keskkonnainspektsioon on
teinud ettevalmistusi haldusmenetluse läbiviimiseks ja lõhnaaine tegevuskavade rakendamiseks. Keskkonnaministeerium
aga saaks lasta täpsustada pädevuses on üle terminalidele väljastatud õhusaaste lubade tingimusi.

Reeli Sildnik

Keskkonnainspektsioon

Tudengid said
huvitava ülesande
Tallinna Tehnikakõrgkool ja Viimsi Vallavalitsus
sõlmisid koostöölepingu Randvere tee ääres
Tammepõllu teega piirneva 11 hektari suuruse
maatüki ruumiliseks planeeringuks.
“Koostöölepingu sõlmimisega laseme lendu esimese pääsukese, kes toob meie valda kindlasti uusi põnevaid ja
igati innovaatilisi lähenemisi. Olen alati olnud seda meelt,
et kui anda noortele võimalus midagi teha, siis tuleb alati
põnevaid ideid,” innustas Viimsi vallavanem Jan Trei üliõpilasi esimesel kohtumisel.
Abivallavanem Andres Tolli motiveeris tudengeid olema eelkõige julged: “Tehke kõike nii, nagu sooviksite ise
elada Viimsi vallas, ja pidage meeles, et tegemist on suure maa-alaga ning alati on võimalus, et teie ideedest võib
saada ka reaalsus.”
Üliõpilase Jüri Nigulas ütles, et esimesed muljed on
väga head. “Sellised projektid on nagu loteriivõidud. Üliõpilased saavad kogemuse ja vallavalitsus saab häid ideid.
Mulle väga meeldib, et meie kursusel on võimalus asju
suuremalt lahti mõtestada kui on tavaline visioon. Tänan
väga omavalitsust, kus hinnatakse üliõpilasi. Loodame, et
ka tulevastel tudengitel on sarnaseid võimalusi.”
Praegu on tudengitel käsil analüüs, mille raames vaadatakse laiemalt Viimsi ajalugu, liiklust ja ehitisi. Üliõpilaste
tööde esitamine ja kaitsmine toimub 2015. aasta jaanuaris.

Liina Rüütel

Koolivaheajad 2014/2015
õppeaastal
2. septembril otsustas Viimsi Vallavolikogu kehtestada
koolivaheajad Viimsi valla üldhariduskoolides 2014/2015
õppeaastal järgnevalt: sügisvaheaeg kestab 18.–26. oktoobrini, jõuluvaheaeg 18. detsembrist 4. jaanuarini, talvevaheaeg
21. veebruarist 1. märtsini, kevadvaheaeg 18.–26. aprillini ja
suvevaheaeg (va lõpuklassid) 12. juunist kuni 31. augustini.
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Põhja konna
muinasjutt Lubja
külas
13. septembril tähistati Lubja külas ussimaarjapäeva ja avati Põhja konna infostend.

Põhja konn koos teda tervitama tulnutega. Foto Liina Rüütel

Tauno Kangro skulptuur Põhja konn on Lubja küla ehtinud juba aasta. Põhja konna projekt märgib nelja riigi
kohalike tegevusgruppide 2011. aasta novembris sõlmitud
koostöökokkulepet, mille eesmärk oli arendada suhtlust
ja turismi. Kokkuleppele on alla kirjutanud Poola KOLD,
Suduva Leedust, SPIS Slovakkiast ja Põhja-Harju Koostöökogu.
Tegevusgruppe ühendavaks ideeks oli laste muinasjuttude alusel rajatavad matkarajad, kus muinasjutukangelasi
näeb skulptuuridena. Eri riikide muinasjuttude tutvustamiseks paigaldati radade äärde ka stendid mitmekeelsete
lühitekstidega. Lisaks meie Põhja konna loole on Lubja
külas nüüd uurida ka Poola, Leedu ja Slovakkia infostendid, need avasid Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse ja
vallavolikogu liige Ene Lill ning Lubja külavanem Raimo
Tann. Põhja konna sõnumeid aitasid lahti mõtestada Laura
Sauga ning Jüri Asper ja Greeta Võsu Viimsi Kooli näiteringist.
Põhja konnast ilmus pikem tutvustuslugu 12. septembri Viimsi Teatajas.

Liina Rüütel

Menukas
korvpallipäev
Viimsi Koolis võttis korvpallipäevast osa üle 200
III ja IV klassi lapse.
23.septembril
korraldasid
Korvpalliklubi Viimsi ning
Eesti Korvpalliliit ürituse,
kus lastega kohtusid valitseva Eesti meistri BC Kalev/
Cramo korvpallurid Reinar
Hallik ja E. J. Singler. Algul
Nii mõnigi laps proovis
tehti põrgatus-, söödu- ja visesimest korda põragatada,
keharjutusi. Siis nägid lapsed
sööta ja korvi tabada.
profimängijate ja Viimsi treeFoto: Korvpalliklubi Viimsi
nerite mõõduvõttu, millest
väljus võitjana KK Viimsi treener ja tegevjuht Tanel Einaste.
Kõik osalenud lapsed said pileti Alexela Korvpalli
Meistriliiga põhiturniiri avalöögile, kus 4.oktoobril võistlevad Tallinn Arenal mullused finalistid BC Kalev/Cramo
ning TÜ Rock.
Kingituse sai ka Viimsi Kool: Korvpalliklubi Viimsi
andis koolile üle kaks komplekti ehk 48 korvpalli. “Tahtsime lastele kinkida ühe toreda päeva ja koolile uue pallimänguvarustuse. Arvan, et osalejad veetsid lõbusalt aega,
mõni laps proovis esmakordselt põrgatada või korvi tabada ja nägi oma silmaga pealtpanekuid. Selline päev aitab
tuua spordi juurde nii mängija kui fännina,” rääkis Einaste.
Päeva juhtisid Harri Ausmaa ning Meelis Raiend, keda
assisteerisid Korvpalliklubi Viimsi treenerid Tarmo Kapper, Allar Raamat, Märt Rohlin ja Valdo Lips.
Möödunud hooajal olid KK Viimsi ja Eesti Korvpalliliidu koostöös läbiviidud korvpallipäevad Randvere koolis ja Pirita Majandusgümnaasiumis.
Vaata lisa www.kkviimsi.ee.
Korvpalliklubi Viimsi

Barbaarsed “hooldustööd”
Tädu õpperajal
Viimsi Teataja sai septembri algul väga masendunud kirja Jüri Lassilt,
kes käib Tädu loodusõpperajal tihti jalutamas
ja avastas sealt viimati
“barbaarse hooldustöö“
jäljed. Avaldame katkendeid kirjast. Olukorra
kommenteerib RMK Harjumaa metskonna ülem
Andrus Kevvai.
Jüri Lass: “Viimastel aastatel on ilmselt metskond igal
sügisel Tädu loodusõpperada
“hooldanud”. Kirjutan hooldamise jutumärkidega, sest see,
mis seal toimub, on sulaselge
barbaarsus.
Eelmisel aastal tähendas
“hooldus” vanade kändude üleskiskumist ja tee äärde pahupidi
pööramist. Teeäärsed suured
kivid lükati aga metsaalust lõhkudes ja puid vigastades sahaga
teest kaugemale. Pilt oli päris
kole. Miks oli vaja seda teha,
kui neid väljakistud kände ära ei
viidud? Miks oli neid kive vaja
teest kaugemale lohistada, kas
sinna kavatseti laia autostraadi
ehitada? Ilusamaks loodusõpperaja äär küll ei muutunud.
Õnneks kosub loodus kiiresti ja
eelmise aasta rüüstamise jäljed
hakkasid juba tasapisi rohu sisse
ära kaduma. Väljakistud kändude juured jäävad aga turritama
veel kauaks.
Augusti lõpus ootasid seal
ees järjekordse “hooldamise”
jäljed. Seekord veel jõhkramad
/.../ Teeäärset rohtu ja võsa oli
väga laialt lõigatud. Kohati 3–4
meetri laiuselt. Lõikamiseks
seda nimetada ei saagi /.../, pigem oli tee ääres kasvav võsa
ja ka väärtuslikumad puuhakatised nüri masinaga kuni poole
meetri kõrguselt katki kistud.
Kuna töö oli laialt ette võetud,
langesid selle ohvriks ka mitmed ilusad noored tammed. /.../
Ükski neist tammedest ei olnud
teele nii lähedal, et neid oleks
olnud vaja maha võtta. Nad ei
seganud kedagi.

Lõhutud noored puud Tädu loodusõpperajal. Foto Jüri Lass

“Hooldust” oli tehtud ka
kraavide kallastel. Kraavikaldad on tõesti vaja võsast puhtana hoida, kuid tollest tööst
seal küll mingit kasu ei ole,
sest kõik lõigatud kraam on
risuna kraavi põhja vedelema
jäetud. Pilt kahel pool loodusõpperaja ääres on nii hull, et
valus on vaadata. /.../ Mina ei
suuda sinna enam kaua aega
minna. /.../
Lõpetuseks mõned küsimused metskonnale. Miks on
vaja loodusõpperajal puid ja
põõsaid tee äärest nii laialt
lõigata? Miks oli vaja maha
nüsida küllalt suureks kasvanud tammed? Miks ei tehta
järelhooldust, et inetud tüükad
maha lõigata? Miks ei koristata lõigatud võsa ära? /.../”

Vastab RMK Harjumaa
metskonna metsaülem Andrus Kevvai:

Tädu loodusõpperada kulgeb
mööda RMK metsateid. Metsateedele on kehtestatud keskkonnaministri määrusega kindlad
seisundinõuded, mida metsatee
omanik peab järgima. Antud
tee puhul on tegemist 4. järgu
metsateega, kus tuleb vähemalt
kord aastas teha teeäärte niitmine minimaalselt 1,5 m ulatuses
(varem 2 meetrit). Teekallaste
niitmine toimub tavaliselt niidukiga, mille niiteulatus on 2
meetrit. Kui teeäär võimaldab,
siis niidetakse kuni kaks niitelaiust. Teekraavide olemasolul
niidetakse ka need.
Määruse nõuete täitmise
tagamiseks puhastaski RMK

eelmise aasta sügisel teeääri kändudest ja kividest, sest
need segaksid niitmist. Tavaliselt jäetakse kännud metsa
alla kõdunema, sest tegemist
on looduse osaga, mis aja jooksul laguneb ja muutub taimede
kasvuks vajalikuks huumuseks.
Teine võimalus oleks kännud ja
kivid vedada prügilasse. Meie
hinnangul on aga metsas loodusliku foonina olevaid kive ja
kände ebaotstarbekas prügilasse vedada.
Augustis niitis RMK alltöövõtja Tädu loodusõpperaja
teeääri. Käsitsi korrastatakse
antud ala septembri esimese nädala jooksul. Teede äärest võsa
äravedamine on üldjuhul ebaotstarbekas, sest see kõduneb
paari aastaga ja pideva iga-aastase hoolduse puhul seda enam
ei tekigi.
Suurte kasvavate puude
niidukiga vigastamine on aga
kindlasti lubamatu ja selles
osas kutsume tööde teostaja
korrale ning nõuame tekitatud
kahju hüvitamist.
Miks on üldse vaja niita
metsatee ääri? Kui tee ääres kasvav võsa saab 3–4 ja
enam meetrit kõrgeks, hakkab
see vajuma tee peale, muutes
teel liikumise raskeks ja vahel isegi võimatuks. Enamasti
on selle põhjuseks lumi, mis
vajutab oma raskusega talvel
puid maadligi. Vaadates asja
pikemas perspektiivis, siis ulatuvad 20–40 aasta pärast tee
lähistel kasvavate lehtpuude
võrad tee kohale ja hakkavad
seda varjutama, mis ei ole hea
tee seisukorrale. Samuti takistavad sellised puuvõrad suuremate masinatega liiklemist.
Paraku on metsateed ehitatudki metsatehnikaga liiklemiseks. Sellest kõigest lähtubki
vajadus niita metsateede ääri
isegi kuni 3–4 meetri laiuselt.
Püüame omalt poolt teha
kõik vajaliku, et Tädu loodusõpperada oleks külastajate
jaoks jätkuvalt meelepärane ja
aktiivselt kasutatav.

Raieluba ja asendusistutus
Ka selleks, et raiuda enda
kinnistul kasvavaid puid,
on vaja taotleda Viimsi
valla keskkonnaametist
raieluba.
Raielube väljastades lähtume
Viimsi Vallavolikogu 9. märtsi
2010. a. määrusest nr 7 “Raiemäärus”. Viimsi vallas tuleb
raieluba taotleda selliste puude
raiumiseks (va viljapuud), mille rinnasdiameeter (läbimõõt
rinna kõrguselt) on suurem kui
8 cm või siis, kui puul tahetakse kärpida üle 50% võra kõrgusest ja/või laiusest.
Raieluba saab taotleda puu
kasvukoha kinnistu omanik

või volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaa
puhul peab raieluba taotlema
riigimaa valitseja. Loa blanketi leiate valla kodulehelt.
Ohtliku või haige puu tunneb ära selle järgi, kui puu võrasse on tekkinud palju kuivanud oksi, harude vahel on pragu
või lõhe, puu latv on kuivanud
jm. Samuti viitab puu ohtlikkusele tema kalde järsk suurenemine või mullapalli kerkimine
juurestiku ümber.
Raiemäärusest tulenevalt
on ametnikul õigus seada
raieloa väljastamise tingimuseks raiutava puu asendusistutus. Vastaval ametnikul on

õigus detailplaneeringu ja
ehitusloa menetluses nõuda
iga raiutava puu kohta asendusistutust ning määrata asendusistutuse korras rajatava
püsihaljastuse istutamise aeg
ja asukoht. Võimalusel tehakse asendusistutus puu endises
kasvukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi. Asendusistutuse korral
vormistatakse raieloa lisana
asendusistutuse garantiikiri.
Uusi puid istutades tuleb
kasvukohta hoolega valida, arvestades nii aia suurust kui ka
mullastiku ja mikrokliima sobivust valitud puuliigile kasva-

miseks. Väike puu võib mõne
aastaga kasvada väga suureks.
Sellist puud ei tohi hoonele või
piirdeaiale liiga lähedale istutada, sest seal ei pruugi olla
piisavalt valgust ja toitaineid
ning puu juured võivad vigastada vundamenti ja kommunikatsioone.
Enne puu istutamist või raiumist tuleks mõelda, kas puu võra
võib hakata ulatuma naaberkinnistule või mõjutada muudmoodi naabri elutingimusi. Parim
aeg puude istutamiseks on sügis
või kevad, kui mullas on selleks
piisavalt niiskust.

Viimsi valla
keskkonnaamet
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Teele Kase: “Meie märksõna on kodurahu”
Sel aastal valiti mitmes
Viimsi valla külas uus
külavanem, värskeid
mõtteid on kõigis külades. Külade ja külavanemate plaanide tutvustusringi alustades usutlen
Miiduranna külavanemat
Teele Kaset, sest Miiduranna pidas septembri
alguses oma 425. aastapäeva.
Kui suur või väike on teie
küla?
Miiduranna jaguneb vanaks ja uueks osaks, küla
paikneb u 67 hektaril, meid
piiravad mitu tiheda liiklusega
teed, sadam ja AS Milistrandi kütuseterminaal. Külla oli
1. jaanuari 2014 seisuga sisse
kirjutatud 349 inimest. Seega
elab siin kõigest u 2% Viimsi
valla elanikest. Kuid augustikuuks oli meil juba kolm inimest juures. Naisi on 164 ja
mehi 188. Meie küla elanike
keskmine vanus on 44 eluaastat. Selliseid fakte kogusime
sünnipäevaks.
Huvitav on võrrelda, et
kõige rohkem on Miidurannas
elanikke olnud 2006. aastal:
467. Mõjunud on põlvkondade
vahetus ja välismaal tööl käimine. Elanike arv võiks praegu
natuke kasvada, arvan, et kõik
elanikud pole ehk sisse kirjutatud. Külaelu tuleb nii ahvatlevaks muuta, et nad tahaksid
olla kogukonna osa.
Mille üle Miiduranna küla uhkust tunneb? Mida näitaksite kindlasti oma sõpradele ja külalistele?
Miiduranna on väga omanäoline paik mere rüpes, meri
on väga hästi hoidnud meie
omapära. Küla ei sula kokku
naabruses asuva Merivälja ja
Tallinnaga. Uhked oleme selle üle, et meie maadel – seal,
kus on restoran Noa – asus ju
1939. aastani vana Viimsi vallamaja, mis oli varem mõisa
moonakate maja. Sellest on

Külarahvas mälestuskivi avamisel.

Külavanem Teele Kasel oli Miidurannas imeline lapsepõlv.

Üks tüüpiline kodu 1961. aastal.

restoranis üks müürijupp alles.
Meie ajalugu teab väga
hästi Aadu Sard. Küla paikneb nüüd kümne kunagise
talu maadel. Nüüd on elulaad
pigem aedlinnalik, meri meid
enam ei toida, lehmi-lambaid
ei peeta. Väga uhked oleme
mitmete põliste perede üle –
näiteks Tuulaste peres kasvab
siin juba kaheksas põlvkond.
Miidurannas on väikesed
krundid, eramajad, ilusad aiad
ja Viimsi Kunstikool. Enamik
elumaju on ehitatud nõukogude ajal. Meil on kaunid päikeseloojangud. Meile meeldib, et
küla on väike, vaikne ja valmis. Viimsi valla üldisest ülikiirest arengust oleme õnneks
olnud natuke ära lõigatud. Sellisena tahame oma küla ka hoi-

Meil on tore küla. On oma
meililist ja FB kommuun,
naabrivalve piirkonda ametlikult pole, aga tegelikkuses
see toimib. Oma küla lastelt
sain külavanemana sünnipäevakaardi. Tahangi kõike just
koos kogukonnaga teha ja olen
toetuse eest tänulik.
40–50 inimesele läheb külaelu väga korda. See paistis
hästi välja kevadel, kui meie
koduteid hakkasid täitma restoran Noa külastajate autod,
vaikne Miiduranna ei tahtnud
muutuda parklaks. Ühisel jõul
ja valla abiga sai liikluskorraldust muuta, kõige tõhusamalt
mõjusid kollased jooned. See
on hea näide: kokkuhoidev
kogukond saab enda heaks
väga palju ära teha. Restoran

da. Kõige tähtsam märksõna
on kodurahu.
Olen oma vanemate majas elanud kogu elu, 33 aastat.
Olen õppinud telerežiid, teen
videofilme ja reklaame. Ma
ei igatse siit kuhugi mujale.
Tahan siin elades aidata küla
väärtusi hoida. Mul oli Miidurannas fantastiline lapsepõlv,
oma aed ja mängumaa rannas,
suured kivid ja kiikumiskohad.
Tean, kui tähtis see on.
Mis külale praegu muret
teeb?
Meile teevadki muret need
asjad ja isegi kõik kuuldused,
mis võivad mingil moel ohustada meie kodurahu. Ka kõikide ümbruskonna planeeringute,
raudtee või sadamaga seotud
plaanidega tuleb kursis olla.

on tore, aga ei tohi kahjustada
kodurahu.
Juunis uurisin värske külavanemana küla muresid ja soo-

ve küsitlusega. Üks häiriv asi
on näiteks üldine liiklusmüra.
Liikluskorraldust ja -ohutust
saaks veel parandada. Toodi
välja, et Miiduranna külal on
küll 400. sünnipäeval pandud
mälestuskivi, meil ei ole aga
kohta, kus saaksime koos käia,
ja mehed lasevad oma paadid
praegu merre Rohuneemes.
Millised on küla lähema
aja plaanid?
Praegu ajamegi asja, et
saaksime vallavalitsuse abiga
kasutada ühte platsi, mida annaks korda teha, et seal järgmisel suvel juba Miiduranna
jaanituld pidada. Unistame ka
lautrikohast.
Tihedamalt tahame suhelda
Miiduranna uue osa rahvaga,
neil on oma MTÜ, nad on teinud heakorratalgud.
Küsitlus tõi häid ühisürituste ideid. Mai algul võiksid olla talgud, kuu lõpus aga
avatud aedade päev ja rohevahetus. Naabrite aiad on nii
huvitavad ja inimesed saaksid
paremini tuttavaks. Nimetati ka kohvikutepäeva, seda
annaks mõne ettevõtmisega
siduda. Üks üritus võiks olla
sportlikum ja rohkem lastele
mõeldud, näiteks jooks läbi
koduküla. Ja septembri algul
peame jälle koos koduküla
sünnipäeva.

Meeli Müüripeal

Miiduranna 425
Küla sünnipäevapidu peeti Viimsi Huvikeskuse saalis. Kohal olid
noored, vanad ja lapsed – nii, nagu elujõulises külas ikka. Koos
kaeti pidulaud, suured panid küünlad põlema ja väikesed puhusid need ära, soovides oma külale midagi head. Miiduranna
olemusest rääkis Tõnu Tuulas. Kõrvu jäi, et külal on olnud mitu
ärkamisaega: 1989, 1999 ja ka nüüd. 1999. aasta meeleolud tõi
meelde toona tehtud film naftatankerist külasadamas.
Võimalus, et küla aktiivsem rahvas on koos, kasutati asjalikult ära. Teele Kase tegi suvisest küsitlusest kokkuvõtte, seejärel arutati, kuidas võiks paremini liiklust korraldada, mida teha
müra ja prügiga ning kuhu saaks rajada külaplatsi. Mitte midagi
ilmvõimatut ei tahetud ja väga hästi saadi aru, kuidas üks otsus
võib tingida uue probleemi.
Miiduranna küla on alustanud ka oma fotokogu loomist: selle loo illustratsioonid ongi sealt.

Sügis lillekastis: puismailased, saledad eerikad ja kanarbikud
Rõdul ja terrassil on nüüd
viimane aeg muuta lillekastide sisu.
OÜ Selteret Viimsi Aiakeskuse klienditeenindaja Riina
Roosmägi soovitab nüüd pelargoonid, krüsanteemid jt suve
lõpus lillekaste ehtinud taimed
verandale või mujale ruumi
tõsta. Esimestel miinuskraadidega öödel saate lilleanumaid
ehk veel kaitsta katteloori,
mullikile või paberiga. Natuke
aitab ka see, kui taimed seina
varju tõsta.
Kuid sügise vastu ei saa ja
lillekastides võidutsevad nüüd
roosade õitega saleda eerika ja
hariliku kanarbiku pungõitsvad
sordid. Riina Roosmäe eelistab
ise tagasihoidlikumaid kanarbikke ja just põnevaid valge-

Vahva kooslus: puismailane ja padipõõsas.

te, kollakate või rohekate vaid
veidi avanenud õitega sorte.
Eerikaid ja kanarbikke tuleb
kindlasti kasta nii kaua, kuni
muld pole kasvunõus külmu-

nud, siis püsivad nad vähemalt
jõuludeni ilusad. Kui jätta nad
kuivale, siis tõmbuvad eerikad
ruttu pruuniks ja hakkavad pudisema.

Saleda eerika sordid on
meil ühe hooaja taimed, kanarbikud võivad õige hoolduse
korral talve ka lillekastis üle
elada ja siis saate nad kevadel
turbapeenrasse istutada.
Sellised
taimeanumad,
kuhu olete istutanud ka madalaid põõsaid või väikeseid
okaspuid, kaevake enne püsivate külmade algust aias aga
mulla sisse ja katke näiteks
kuivade puulehtedega, siis elavad taimed talve kindlamalt
üle.
Riina Roosmäe soovitab
õues kasutada selliseid taimeanumaid, millel on liigse kastmisvee äravooluks augud põhjas, ühelegi taimele ei meeldi
ju liigniiskuses külmetada.
Müügil on ilusaid pakast taluvaid plastanumaid, need on

kerged, kuid jätavad soliidse ja
hoopis raskema mulje.
Sügisestesse taimenõudesse sobivad värviandjaiks ka
helmikpöörised, akakapsad,
mägisibulad, kukeharjad, dekoratiivkapsad, puismailased e
hebed, luuderohi, punaste marjadega lamav talihali ja roosade marjadega teravatipuline
talihali jt. Värvikad dekoratiivpaprikad võtab külm küll varsti ära, kuid talveks saate oma
taimeanumat siis täiendada ka-

harate männiokste või mitmes
toonis kontpuuokstega.
Viimsi Aiakeskuses on
näidisanumais kasutatud ka
näiteks kõrrelisi ja põim-ronitatart. Eerikate ja kanarbike
roosasid toone täiendavad ja
mahendavad väga hästi helehalli lehestikuga santoliinid,
viltlehed ja padipõõsad. Õnneks ei riku esimesed sügisvihmad ära ka nende toone ja
struktuuri.

Meeli Müüripeal

Terrass Rohuneeme teel. Pelargoonide aeg on õues nüüd ümber.
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Maie Roos: “Meie eesmärk on,
et lastel silmad säraksid”
MLA Viimsi Lasteaiad
värskel direktoril Maie
Roosil on suur töökogemus lasteaedade juhtimise ja arendamisega alates
1990. aastast.

Milline on Teie taust?
Olen sündinud ja kasvanud
Türil. Pärast keskkooli lõpetamist asusin õppima Rakvere
Pedagoogikakooli. Mulle on
alati meeldinud tegelda lastega. Mind suunati tööle Haapsalu lasteaeda.
Pereloomise ajal kolisin kodulinna tagasi. Paralleelselt tööga õppisin Tartu Ülikoolis ning
Tallinna Ülikoolis.
Üheksa aastat juhtisin lasteaeda Türi vallas, aastaid olen
olnud Türi valla hariduskomisjonis, esindanud Järvamaad
Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingus ja Eesti Alushariduse Juhtide Ühingus. Kindlasti plaanin jätkata tööd viimase
ühingu liikmena.
Kas Teie lapsed käisid samas lasteaias, kus olite õpetaja ja juhataja?
Türil oli see tõesti nii.
Hommikuti oli päris tore minna koos lastega tööle ning õhtul koju. Minu jaoks oli kõige
olulisem endale selgeks teha,
millal olen õpetaja ja millal
ema. Kui lapsed olid nooremad, siis vahel nad ikka küsisid: “Kas sa oled praegu emme
või õpetaja?”
Mida tundsite, kui saite teada, et Teid valiti MLA
Viimsi Lasteaiad direktoriks?
Esimene emotsioon oli loomulikult õnn, kuid ka ehmatus,
et nüüd läheb raskeks. Tulen

Direktor Maie Roos särasilmsete laste keskel Viimsi XI rannajooksul. Foto Liina Rüütel

siiski väikesest Kesk-Eesti omavalitsusest palju suuremasse
omavalitsusse ja lasteaeda.
Otsust muuta oma elu
Viimsisse tulekuga tuli raskelt,
ent tean, et see on kindlasti õige
otsus. Meil oli Türil hea väike
kollektiiv, kes tegi rõõmuga
koostööd. Õnneks tunnen sama
ka siin.
Mida olete jõudnud kahe
esimese kuuga?

Kõik on olnud väga hea!
Olen kohtunud väga toredate
inimestega. Mul on hea meel, et
sisserändajana on mind Viimsis
väga hästi vastu võetud. Loomulikult on tööd ja uut informatsiooni esimestel kuudel
väga palju, ent kõik on ületatav
ning omandatav. Kõige naljakam on see, et ma kahjuks ei
tunne veel ära kõiki õpetajaid,
kuid usun, et peagi see muutub.

Olen kohtunud ka osade lapsevanematega, esimese aasta
jooksul soovin nende kõigiga
kohtuda.
Milline on elu meie lasteaedades?
MLA Viimsi Lasteaiad
moodustab kaheksa lasteaeda.
Igas majas on olemas oma õppejuhid, kes tegutsevad sisupoolse juhtimisega, koostavad
tegevusplaanid, päevakavad ja

suunavad õppeprotsessi. Kõik
meie tegevuskavad on tehtud
teatavaks ka lapsevanematele.
Viimsi lasteaedades töötab
sotsiaalpedagoog, väga levinud see ei ole. Olen õnnelik,
et siin on korralik tugisüsteem,
mis aitab varakult laste muresid märgata.
Erinevalt teistest lasteaedadest on meil koostatud ka
iganädalased mängukavad, mis

edastatakse lapsevanematele, et
kodus lasteaias õpitut kinnistada. Soovime koos kooliga välja kujundada ühise programmi
alushariduses. Sedasi arendame
väärtuskasvatust. Meie õpetajad on lastele partnerid ja mängukaaslased, koos saame avastada, uurida ja küsida.
Minu eesmärk on, et lastel
silmad säraksid ja nad tunneksid, et lasteaed on koht, kus
õppida ja mängida. Oluline on,
et enne kooli oleks väljaspool
kodu veel üks koht, mida järjepidevalt külastada ja kus end
hästi tunda. Olen kindel, et
meie õppeprotsess annab neile
edaspidiseks tugeva põhja.
Uus juht, uued tuuled.
Milliseid muutusi on lasteaedades lähiajal tulemas?
Olen juht, kes muudab asju
siis, kui neid muutusi on kindlasti vaja. Muutused peavad
olema põhjendatud ja nendeks
on vaja aega. Päevapealt ei hakka ma kindlasti midagi muutma. Pean enne olema täielikult
sisse elanud. Iga muutusega
tuleb ju kohaneda meie õpetajatel ja personalil, 766 lapsel ja
nende vanematel.
See ei ole küll otseselt muutus, ent kindlasti tahan edaspidi
koostööd arendada ka kohalike
eralasteaedaega.
Kuidas saavad lapsevanemad Teiega kohtuda?
Minu põhimajaks on Pargi
maja (Pargi tee 3). Minu uks,
telefon ja e-post (maie@viimsilasteaiad.ee) on kõigile avatud, meeleldi vastan kõikidele
küsimustele.

Liina Rüütel

Viimsi XI rannajooks
Suviselt sooja Haabneeme randa kogunes 17.
septembril tore seltskond
jooksuhimulisi mudilasi:
460 last 26 lasteaiarühmast. Kõige kaugemad
väikesed jooksjad tulid
Tallinna Virmalise lasteaiast.
Juba kella kümne paiku hakkas igast ilmakaarest jala ja
bussidega lapsi kokku voorima. Haabneeme rannakohviku esisel platsil ootas neid
lõbus seltskond mereröövleid.
Röövlipealik Reet paljastas
lastele saladuse, miks piraadid tahavad teada, kes lastest
kõige kiiremini joosta suudab.
Nimelt on kavalatel mereröövlitel plaan aardejahile minna ja hädasti on vaja kiireid
jooksjaid. Varanduse õigetele
omanikele ei meeldi sugugi,
et piraadid nende varanatukese
endale krahmavad ja nad hakkavad piraate taga ajama. Siin
lähebki vaja kiirete poiste-tüdrukute abi!

Püünsi Kool
otsib oma
tegusasse
kollektiivi:
Piraadipealik Reet tutvustab piraadihakatistele reegleid. Fotod Liina Rüütel

Kellest saab piraat?

Piraadipealiku eestvedamisel tehti tõhus soojendushüp-

pamine ja kohe saidki lapsed
oma jalgade kiirust näidata.
Kõik 26 lasteaiarühma saabusid järjest starti ja välja selgitati iga rühma kiireim. Piraadipealik jättis võitjad hoolega
meelde. Veel ööselgi kumisesid unenägudes tulevaste piraadihakatiste nimed: Gregor,
Dominic, Karl, Romet jt. Tublid olid muidugi kõik jooksjad.
Mereröövlid kinkisid igale

lapsele rannajooksu rinnamärgi ja kosutava mahlajoogi.
Piraadid on sel aastal kiirematele lastele küll silma peale
pannud, aga kõik saavad end
veel treenida ja järgmisel sügisel uuesti proovida. Kohtumiseni Viimsi XII rannajooksul!

Reet Varik
MLA Viimsi Lasteaiad
liikumisõpetaja

l

inglise keele õpetajat

l

õpetaja abi lasteaia ossa

l

koristajat

Avaldus ja CV saatke hiljemalt 3. oktoobriks aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33,
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Isa lööb ema ja ma ei tea,
mida teha...
Peretüli või perevägivald

Kuidas aidata vägivaldses
peres kasvavat last?
Hiljuti kirjutasime väikesest
Emmast, kes otsis kodu. Nüüd
vajab lastekaitsetöötaja abi
10-aastane Jakob. Ka see lugu
on välja mõeldud, kuid sarnase olukorraga puutuvad kokku
paljud lapsed nii Viimsis kui
ka mujal.
Jakob õpib 3. klassis. Õpetaja on märganud, et poisi suhted eakaaslastega on pärast
suve halvemad. Jakob ärritub
kergesti, satub tihti kaklustesse ja algatab kaklusi ka ise.
Kodused ülesanded jäävad tal

Tibu eripäraks on
pärimuskultuur

Laps ei pea taluma ega nägema koduvägivalda. Foto Fotolia

Millal laps vajab abi?
Laps vajab abi, kui ohus on tema elu, tervis, turvatunne,
areng või heaolu.
l Lapse turvatunne, areng ja heaolu on ohus, kui:
- laps on kodunt ära jooksnud;
- laps ei saa suhelda lahuselava vanemaga;
- laps ei täida koolikohustust;
- laps on hooldamata;
- laps elab üksi;
- laps on sattunud vägivalla sh perevägivalla tunnistajaks.
l Lapse elu ja tervis on ohus, kui:
- laps on vägivalla ohver;
- laps on alatoitumuses;
- lapse vanemad on alkoholi- või narkojoobes;
- laps on ohtlik endale või teistele.
l Abivajavast lapsest teatage kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale! Viimsi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide kontakttelefonid on 6028 875, 6028 823 ja 6028 841.
l Hädaohus olevast lapsest teatage politseile või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale!
l Politsei lühinumber on 110.
l Lasteabi telefon on 116 111 (24 h).
l Ohvriabi 16106
l Tulenevalt lastekaitseseaduse §-st 59 on iga inimene kohustatud viivitamatult teatama kaitset ja abi vajavast lapsest.

alatasa tegemata. Mitmel hommikul on Jakob kooli jõudnud
tusaselt ja väga väsinuna. Lapsega rääkides selgus, et Jakobi isa kaotas suvel töö. Poiss
ei saa rahulikult magada, sest
kuuleb oma tuppa ema ja isa
karjumist. Jakobil on hirm magama jääda, sest ta kardab, et
isa võib jälle ema lüüa. Jakob
tunnistas õpetajale, et isa on
ema mitmel korral löönud.
Õpetaja küsis, kas Jakob
on nõus, kui ta võtab ühendust
lastekaitsetöötajaga ning palub tal poisile ja tema perele
appi tulla. Seda oleks kindlasti
vaja, sedasi saaks aidata emal
ja isal kodust olukorda muuta.
Õpetaja pöörduski lastekaitsetöötaja poole.
Taolistes olukordades võib
abi küsida ka politseilt, sotsiaaltöötajalt või ohvriabitöötajalt.

Tülisid võib ette tulla igas peres, kuid alati ei tähenda tüli
vägivalda. Seda eristab tülist
eelkõige ühe inimese tahtlik
soov tekitada teisele emotsionaalset või füüsilist kahju.
Pereliikmetevahelise vägivalla pealt nägemine või kuulmine kahjustab last samamoodi nagu otsene vägivald lapse
suhtes, seega peetakse perevägivalla tunnistajaks olemist ka
lapse väärkohtlemiseks. Lapsele mõjub halvasti ka pingelise õhkkonna tajumine.
Sageli jäljendavad kooliealised lapsed oma vanemate käitumist ning satuvad kaklustesse.
Lapsel võib olla madal enesehinnang, tihti tunnevad nad end
süüdlasena. Koolis võivad tekkida kohanemis- ja keskendumisraskused, võib olla tuleb isegi klassikursust kordama jääda.
Suuremad lapsed võivad hakata
oma kodust olukorda sõprade
ees varjama ning veetma aega
kodust eemal, nii jõutakse isegi
kriminaalsete tegudeni.
Sageli ei jõua teave abivajavast lapsest lastekaitsetöötajani. Selleks, et kõik Jakobi
olukorras lapsed ja nende pered saaksid abi, on vaja kõigi
abi. Ehk oled Sina, lugeja, ainuke inimene, kes Jakobi kodusest olukorras teab ja saab
midagi teha? Aita spetsialistidel Jakobi peret abistada!

Kaunistame lasteaeda, teeme
imemaitsvaid küpsisetorte, ajame rühmades sünnipäevajutte
ning trallime koos laulude ja
ringmängude saatel.
Meie väike armas lasteaiamaja on metsa ja mere läheduses keset Kelvingi küla. Lasteaias on kaks toredat rühma:
Kukerpallurid ja Käbilased. Lisaks igapäevaelule käivad meil
külas lasteetendused, käime
ise teatris, osaleme muuseumiprogrammides, väljasõitudel ja
matkadel. Sel sügisel tegi Käbilaste rühm koos liikumisõpetajaga esimese matka Kelvingi
metsaradadele. Matka lemmikosa oli muidugi kehakinnitus
vabas õhus.
Kukerpallurid on lasteaia
noorimad, nemad jalutavad
pika rohelisekirju jalutusussiga. Sügisel on neil lühemad ja
kevadel juba päris pikad jalutuskäigud, eks lapsedki kasvavad kevadeks pikemaks.
Õueala on meil armas ja
avar, seal on piisavalt ruumi

eralasteaed Tibu direktor

l Laps peab sellepärast lasteaias käima, et õpetajal
ei hakkaks igav.
l Õpetajat on vaja laste
valvamiseks, muidu jooksevad kõik ära.

õpetaja Virve kandletunnid, kus
õpitakse mängima väikekannelt, pidude ajal kuulame oma
laste esinemist.
Nii meie lasteaiapere elab
ja tegutseb ja tore on alustada
sügist just lasteaia sünnipäevaga!
Kui tahad, et ka sinu laps
sellest kõigest osa saaks, on
meil selleks aastaks veel viimased vabad kohad. Kiirusta!

Karina Tammeri

Millega tegelevad “tibupojad”?

l Ma võiks veel mitu aastat lasteaias käia, kui ei
peaks päeval magama.

lastekaitsetöötajad

l Meie lasteaed saab 11aastaseks. Ma arvan, et ta
on juba päris vana inimene.

joosta, mängida ja ronida. Õues
mängivad Käbilased ja Kukerpallurid koos.
Meie lasteaia kooliminejad
saavad osaleda mängukoolis,
mis toetab tulevase koolilapse
oskusi ja teadmisi. 4–6-aastased tegelevad neljapäeva õhtuti aeroobika ja liikumisega
ning pisikesed Kukerpallurid
saavad oma loovust väljendada loovusringis.
Populaarsed on muusika-

Linnupoja rühmas käivad 4–7- ja Pesamuna rühmas
2,6–4-aastased lapsed. Oleme loonud keskkonna, kus iga
laps tunneb end kaitstult ja leiab pedagoogide abiga alati
sobiva tegevuse. Lapsi on vähem kui suurtes lasteaedades,
õpetajad tunnevad neid hästi ja hoiavad tihedat sidet lapsevanematega. Ilusas kiikede, ronimispuude, karusellide
ja mängulaevaga aias on ka väike liiklusväljak jalgrattasõiduks.

Kõige tähtsam on lasteaias direktor, sest tal on
palju raha ja ta peab lastele kogu aeg süüa ja mänguasju ostma.

Helen Alton
Barbara Haage

LAPSESUU
l Kui lapsed käivad lasteaias, siis saavad isad palju raha teenida ja siis saab
lennukipileteid osta.

Väikekandle mäng selge, saab teistele esineda. Foto Kelvingi
lasteaed

Eralasteaed Tibu lapsed Laulasmaal rahvatantsupäeval. Foto
Eralasteaed Tibu

Lasteaias käib õppimine lõimitult, ka mängulised tegevused lähtuvad meie õppekavast. Kasutame Johannes Käisi
üldõpetuse põhimõtteid. Selle tuumaks on kodukandi loodus ja pärimuskultuur. Usume, et lapsed peavad tundma
oma rahva tavandit ja rahvakalendri tähtpäevi. Mängu
kaudu võtavad nad rahvaloomingu hästi kergesti omaks,
lapsed peavadki kasvama laulude, mängude, juttude, vanasõnade, kommete, rituaalide, töö ja looduse toel ning
mõjul. Selline mänguline eneseavastamine aitab tulevikus
vastata küsimusele: “Kes ma olen?”
Rahvaloominguga tutvudes õpib armastama ja austama oma kodu ja maad, kus ta elab, süveneb rahvustunne.
Rahvaluule (liisusalmid, mõistatused, vanasõnad jm) aitab
arendada rütmitunnet ning kujundada selget ja väljenduslikku kõnet. Muinasjutud annavad lapsele tuge ja sisemist
tasakaalu. Rahvuslikes mängudes tekib kaasaelamisrõõm.
Pärimuskultuur on ka see, mida me ise loome, kes me ise
oleme, millised on meie mõtted ja teod. Loome ka ise varmalt lugusid, mõistatusi ja luuletusi. Teeme rolli- ja näitemänge, hästi vahvad etendused olid “Jussikese seitse sõpra” ja “Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”.
Igakuised rahvakalendri tähtpäevade tähistamised ei
ole meil aastati samasugused, sest tahame tutvustada ka
neid tähtpäevi, mis kipuvad unustusse vajuma. Eelmisel õppeaastal pidasime näiteks ussimaarja-, kolletamis-,
paastumaarja-, urbani- ja linnuristipäeva. Lapsed õpivad
tantsu-, mängu- ja hällilaule, kasutades saatena rütmi-,
meloodia- ja kehapille. Kevadel esinesime Laulasmaa rahvatantsupäeval, millest loodetavasti kujuneb traditsioon.
Õppekäikudel oleme tutvunud vanavara, endisaegsete
töövahendite, rahvariiete ja töökultuuriga. Mullu osalesime Rannarahva Muuseumi programmis “Rannarahva tööd
ja toimetused sügisel”, käisime sõjamuuseumis, loodusmuuseumis ja Kadrioru Kunstimuuseumi lossitundides
ning uurisime kodukoha loodust.
Meie suurim soov on, et meie majja leiaksid tee üha
uued väikesed tibud, oma ema-isa linnupojad. Suudame
pakkuda neile kaitset, tuge ja kodusoojust ning õpetame
läbi mängu iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Ootame
kõiki huvilisi selles ise veenduma ja Tibu lasteaiaga tutvuma. Viimsis tegutseme aadressil Vehema tee 6, Meriväljal
on Tibu lastehoid aadressil Ranniku põik 9, sinna ootame
“tibusid” alates 1,6 eluaastast.
Lasteaiamaja on ümmargune, seega on välistatud võimalus kedagi nurka panna. Seda pole vajagi, sest meil on
ainult head lapsed.

Kelvingi lasteaed peab sünnipäeva
11. sünnipäeva tähistame
omakeskis sünnipäevanädalaga.

Eralasteaed Tibu on kodune lasteaed, kus kasvatuse tuumaks on kodukant ja pärimuskultuur.

l Kõige rohkem meeldib
mulle lasteaias mängimine ja ülestõusmine.

Õpetaja käib sellepärast
lasteaias, et ta tahab ka
natuke raha teenida.

l

Mina pean vahest lasteaias käima, sest siis saab
emme palju arvutis olla.

l

l

Triinu Puidet

10

26. september 2014

Lehtedesse
rokkima!
6.–10. oktoobril ootab Rannarahva Muuseum
koostöös Sõltumatu Tantsu Ühendusega lapsi ja
lapsemeelseid Viimsi Vabaõhumuuseumisse osa
saama väga erilisest tantsuetendusest “Rock’n
Roll ja lehesadu”.

Lapsed saavad lehtedes mõnuga möllata. Foto Rannarahva
Muuseum

Isemoodi multimeediaetenduses, mis mõeldud nii lastele kui
ka täiskasvanutele, kannavad pealtvaatajad kõige olulisemat
rolli. Läbi tantsulise ühismängu trotsitakse kõledat sügistuult
ning lustitakse kirevates lehtedes. Kinnitust leiavad tõsiasjad,
et laste loovusel ja fantaasial pole piire ning iga ema ja isa
sees elab üks väike laps. Mäletate ju neid sügisesi värvilisi
lehekuhjasid, vastupandamatut soovi hullata, lehtedes hullamisest kogetud vabaduse- ja rõõmutunnet...
Lavastuse autorid ja tantsijad on koreograaf Kaja Lindal
ja Euroopa üks kaasaegse tantsu tippkoreograafe Hendrik
Lebon. Igast etendusest sünnib täiesti ainulaadne video.
Etendused algavad kell 11 ja 14, piletite reserveerimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee. Pilet maksab
6 eurot. Täpsemat info: www.rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumi
Hariduskeskuse uudised
Rannarahva Muuseumi
Hariduskeskusel on sügisehakul palju uudiseid.

Uued tegijad

Muuseumi hariduskeskuses juhina töötab alates uuest hooajast Sireli Uusmaa. Varem on
Sireli Uusmaa töötanud muuseumipedagoogina Miia-Milla-Manda Muuseumis. Ta on
omandanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuseõpetaja eriala Tallinna Ülikoolis.
Giid-koolitajana alustab
muuseumis tööd aga Birgit
Orav, kes on muuseumipedagoogi kogemused saanud Lennusadamast. Birgit Orav on lõpetamas kultuuriteaduse eriala.
Sügisel avame hariduskeskuses hubase õpitoa, kus hakkame läbi viima haridusprogramme, seminare ja muud
huvitavat. Peagi on valmimas
ka õpiköök, kus läbi kulinaarsete tarkuste jõuavad kõigini
randlaste lihtsad maitsed.

tegeletakse eri teemaga, külastatakse muuseume jt põnevaid kohti. Lisaks on plaanis
veel hulgaliselt meisterdusi,
söögitegu ja kevadine laevasõit Naissaarele. Klubi hakkab
koos käima iga kuu esimesel
teisipäeval kell 14–17, hind on
10 eurot kord.
Registreerimine ja lisainfo:
hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee.

Randlaste klubi

Õpetajate infopäev

Muuseum kutsub peagi kokku Randlaste klubi. Klubi on
mõeldud 7–10-aastastele lastele, keda huvitab maailm
enda ümber ning kes soovivad saada selle kohta uusi
teadmisi. Igal kokkusaamisel

Randlaste klubi on mõeldud
7–10-aastastele.

29. septembril kell 15 ootab
Rannarahva Muuseum endale
külla kõik lasteaia- ja kooliõpetajaid.
Siis tutvustame lähemalt
Viimsi Vabaõhumuuseumi ja
Rannarahva Muuseumi tege-

misi 2014.–2015. õppeaastal.
Tutvustame iseennast, oma
programme, eesootavaid üritusi ning kostitame randlaste
köögi paremate ampsudega.
Tulemas on nii mõndagi head,

kohaletulijaile paremad pakkumised!
Lisainfo ja registreerimine:
hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva Muuseum

Tulge vabaõhumuuseumi
ubinapäevale
Viimsi ubinapäev tuleb
igal aastal sama kindlalt
nagu sügis – koos vägeva laada ja õunamahla
pressimisega.
Vabaõhumuuseumis peetavalt
laadalt saate osta õunu ja õunapuuistikuid, asjatundjad õpetavad aga kätte õunapuude lõikamisnõksud.
Traditsiooniliselt on ubinapäeva keskmes suured mahlatalgud. Kõigi soovijate õunad pressib tervislikuks mahlaks Hiiumaalt Viimsisse vurav suur mahlapress. Teil tuleb
õunad kotiga kohale tuua ja
kaasa võtta nõud, millega mahl
kenasti koju transportida. Et
vältida pikka ootamist, registreerige mahlapressimise soov
taluturu perenaise Heleni juures telefonil 5620 1417 või
e-posti aadressil helen@rannarahvamuuseum.ee. Kuna soovijaid on kindlasti väga palju,
siis tõenäosuselt jääb mahlapress vabaõhumuuseumisse ka
pühapäevaks.
Eesti Grilliliidu eestvedamisel toimuvad Eesti meistrivõistlused õunagrillimises. Esimese võistlusvooru ehk Halika
õunatalu vooru võistlusõun on
‘Antonovka’. Teises võistlusvoorus ehk Ubinapäeva fantaasiavoorus grillitakse fantaa-

Õunapress tuleb kohale Hiiumaalt. Foto Rannarahva Muuseum

siarooga, mille kohustuslikuks
komponendiks on õun võistkonna vabal valikul. Kutsume
üles võistkondi, seltskondi,
meeskondi ja naiskondi lõbusal
võistlusel osalema! Lisainfot vt
grilliliidu kodulehelt www.grillfest.ee.
Kõik, kes on unistanud
isikliku kohviku avamisest,
saavad ubinapäeval unistuse
teokstegemist proovida ja avada vabaõhumuuseumis kodukohviku. Sellised kodukohvikute päevad koguvad tuure üle
Eesti, aeg on ka Viimsis vaikselt harjutama hakata. Juba on

registreerunud mitu toredat
kohvikut, aga plats on suur ja
kohti veel küll. Infot ja registreeruda saate Riina telefonil
5094 272 või e-kirjaga riina@
rannarahvamuuseum.ee.
Õunainimesed! Olete oodatud ubinapäevale kauplema. Kaubaks läheb kõik, mis
on seotud õuntega. Andke
palun oma tulekust teada taluturu perenaisele Helenile (tel
5620 1417, helen@rannarahvamuuseum.ee).
Kohtumiseni ubinapäeval!

Rannarahva Muuseum

26. september 2014

Maxima X/XX kauplused
pakuvad tööd
järgmistele ametikohtadele:
-

PEAKASSAPIDAJA
MÜÜJA-KASSAPIDAJA
LETITEENINDAJA
SAALITÖÖTAJA
KORISTAJA

Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Tule ise, kutsu kaasa oma sõbrad ja saad iga
kutsutud sõbra eest preemiaks 45 eurot/brutos!
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole või saatke CV:
PERSONAL@MAXIMA.EE, info tel: 6023 147, 6230 690
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Viimsi noored Anoras

Leping, mis
muudab elu
Rakvere Teater toob 31. oktoobril Viimsisse näha
Slawomir Mrožeki absurdidraama “Leping“, milles mängivad Märt Avandi ja Volli Käro.

Volli Käro ja Märt Avandi ootasid kaua võimalust koos
mängida. Foto Rakvere Teater

“Lepingu” lavastusega Rakvere Teatris sai teoks Käro ja
Avandi ammune unistus võrdsete partneritena koos laval
mängida. See unistus ei jõudnud täituda siis, kui mõlemad
veel Rakvere truppi kuulusid, kuid nüüd said mehed lavastaja Indrek Apinise käe all kokku ja “Lepingust” kujunes
vana ja noore näitleja nauditav duett.
Loo tegevus toimub väikeses ja pisut kulunud, kuid
luksuslikus Šveitsi hotellis, kus oma eluõhtut veedab kunagine tuntud näitekirjanik Magnus. Vana, stiilipuhas ja
hästi kindla maailmavaatega vanakooli mees, keda miski
enam õieti üllatada ei suuda. Magnusel on vaid üks mure –
tema kogutud säästud hakkavad otsa saama, kuid senisest
elukvaliteedist ei taha ta loobuda. Samas hotellis töötab
ööportjeena noor idaeurooplane Moris. Muretu, üllatusi
täis mees, kes oskab hea elu nimel manööverdada ja kes
on valmis tegutsema, kuidas vaja. Ühel ööl sõlmivad need
kaks – vana ja noor – saatusliku lepingu.
Etendus algab kell 19 Viimsi Huvikeskuses.

Rakvere Teater

Erasmus+ projekti raames
kohtusid 30. juunist
9. juulini Hispaanias
Anoras Hispaania, Tuneesia, Itaalia, Türgi ja Eesti
noored.

Anoras käisid Viimsi Kooli
õpilasesinduse liikmed Lauri
Randma, Heidy Erm, Kristin
Västra ja Emil Orub, juhendajana oli kaasa Lemme Randma. Sellised kohtumised viivad paikadesse, kuhu turistina
tavaliselt ei satu. Olime Andaluusias Cordoba linna lähedal
Anora külas, keset farme ja
oliivikasvandusi.
Arutlusteemadeks oli meie
riikide ajalugu, vanavanemad,
traditsioonid ja hobid. Huvitaval kombel on nii erinevatest
kantidest pärit rahvastel väga
palju sarnast. Tegime palju
rühmatöid, selleks olid noored kokku pandud nii, et igas
rühmas oleks kõikide riikide
esindajad. Kui uuriti vastavat
riiki, siis sai selle esindaja olla
rühma liider ja teistele oma
kodumaast rääkida. Panime
kokku minevikuainelisi puslesid, tegime oma traditsioonide
kohta videoid ja koostasime
koomikseid.
Suur ettevõtmine oli osale-

Noored sõprusringis. Foto Lemme Randma

mine kohalikul olümpial, kus
15 alal võtsid mõõtu võistkonnad üle Hispaania ja ka piiri
tagant – kokku 50 tiimi. Olümpia kestis kolm päeva. Alade
toimumiskohad paiknesid üle

terve küla. Noorterühma kõik
liikmed said osaleda ühel kuni
kaheksal alal. Need olid kõik
väikese vingatsiga: keegli
moodi mäng puidust palli ja
tähistega, ragulkaga täpsus-

laskmine, kivivise, kepitõmbamine, käruvõistlus, köievedu,
üle selja hüpe, jalgrattaga märkide võtmine kepi otsa, kotihüpped jm. Meie Lauri ja Emil
olid väga osavad, nad osalesid
kuuel alal.
Üldse olid meie noored
tegusad. Algul jäime silma ka
oma päikesest punetava nahaga. Oma väga hea inglise
keele oskuse tõttu said Viimsi
noored esineda nii kohalikus
raadios ja televisioonis kui
ka pressikonverentsil. See on
väga väärtuslik kogemus.
Selleks, et kogeda mõnusat ja huvitavat rahvusvahelist seltskonda, on vaja teha
ka eeltööd: tuleb ju esitleda
Eestit, oma kodukohta, teada
ajalugu, valmistada ette Eesti
õhtu. Seal tantsisime ja laulsime, õpetasime oma tantse-laule teistelegi ning tutvustasime
Eesti toite.
Noorsoovahetus lubab näha Euroopat, leida uusi sõpru,
arendada keeleoskust ja kogeda võrratuid hetki. Unetunde
kipub sel ajal küll väheks jääma, kuid kogemus korvab kõik
raskused.

Lemme Randma

Viimsi Kooli tugikeskuse juhataja
ja noorsootöö koordinaator

Algab segakoor Viimsi 33. hooaeg
Äsjasel igasügisesel kokkusaamisel meenutasime
tehtut ja kavandasime
uue hooaja plaane.
Eelmine hooaeg oli väga tegus,
nimelt proovisime oma võimeid kõrgetasemelisel rahvusvahelisel koorifestivalil Varsovia Cantata. Pärast konkursil
osalemist saime Varssavi kaunites kirikutes ja kontserdisaalides üles astuda ka iseseisvate
kavadega.
Järgnes jõulukontsertide sa-

ri, mis päädis kahe kontserdiga
Baltic Queeni kruiisil Tallinn–
Stockholm–Tallinn.
Uut aastat alustasime intensiivselt, omandades laulu- ja
tantsupeo “Aja Puudutus – Puudutuse Aeg” rasket repertuaari.
Läbisime edukalt eelvoorud ja
pärast mõningat närveerimist
lubati meid peole. Juunis jälgisime pidutule teekonda, osalesime tuletoomise üritusel Viimsi
Vabaõhumuuseumis, laulupeorongkäigus ja kahel suurepärasel
kontserdil, mis tõesti puudutasid

iga lauljat. Peost osasaamise
eest täname meie dirigenti Vaike
Sarni ja koorilaulja-klaverisaatjat Viiu Kallast.
Kuna olime hõivatud tõsise repertuaariga, jäid meie
ühislaulmised ja -kontserdid
sõpruskooridega tagaplaanile.
Nüüd teeme selle tasa, samuti
otsime võimalusi osalemiseks
mõnel koorifestivalil.
Nagu kõik siin elus muutub,
muutub ja vananeb ka koori
koosseis ja et meie koor ikka
ka edaspidi tegusana püsiks,

vajame uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse. Mõned
noored lauljad on juba huvi
tundnud, kuid tulla võiks veelgi
koorilauluhuvilisi.
Segakoor Viimsi ja dirigent
Vaike Sarn ootavad uusi lauljaid kolmapäeviti kell 17.30
Viimsi Huvikeskuses. Oleme
sõbralik ja elurõõmus kollektiiv huvitava repertuaari- ja
seltsitegevusega.

Ene Liivaleht
aldirühma laulja
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Lõppes suvine võistulugemine

15. maist 25. augustini
kestis Viimsi Raamatukogus III suvine võistulugemine ja ilusad ilmad
ei hoidnud õnneks lapsi
sugugi raamatuist eemal.

Lugemisvõistlusel osales 47
last. Lõpuüritusele pääsemise
tingimuseks oli vähemalt viie
raamatu läbilugemine ja loetu
kohta käiva küsimustiku täitmine. Sellega sai hakkama 27
tublit lugejat.
Võistlugemine toimus kolmes vanusegrupis. Kõige suurem oli osavõtt noorimas, 1.–3.
klassi vanuserühmas (22 osalejat), kõige väiksem 7.–9. klassi
õpilaste seas (10 osalejat). 4.–6.
klassist oli osalejaid 15.
Kõige kiirem lugeja oli
Tristan Aik Sild, tal olid kõik
10 raamatut loetud juba 15.
juuliks.
Veel lugesid 10 raamatut
läbi Mattias Linholm, Karmen Miina Maiste, Miriam Iris
Maiste, Marii Mansberg, Sten
Sergejev ja Kaur Reidma.
Meribel Kuusik ja Kaur
Reidma on osalenud kõigil
kolmel võistulugemisel.
Noorimad lugejad olid tänavu eelkooliealised Ralf Maapalu ja Laura Lehiste.
Uuendusena palusime lugejal loetud raamatut 5-palli
süsteemis hinnata. Kas olid

Noored pruugivad põsktubakat, ehkki sel on
veel tõsisemad tagajärjed kui suitsetamisel.

Tampe kohviku kondiitrid üllatasid meid raamatukujulise tordiga. Foto Viimsi Raamatukogu

hindajad väga helded või raamatud tõesti meeldisid, aga
hinded olid kõrged. Paar raamatut said siiski ka mõne mitterahuldava hinde. Võistulugemise raamatute hulgas oli ka
vanemaid raamatuid, kõige vanem oli 1961. aastal ilmunud
Aino Perviku “Kersti sõber
Miina”, mis meeldis lugejaile
nüüdki. Lugejate lemmikraamatute pingerida kujunes aga
selliseks:

1.–3. klass: 1. K. Hinrikus
“Et head haldjad sind hoiaksid”; 2. H. Karm “Robot Robin saab südame”; 3. A. Pervik
“Kirjatähtede keerukas elu”.
4.–6. klass: 1. L. Besson “Artur
ja minimoid”; 2. K. DiCamillo
“Kõik Winn-Dixie pärast”; 3.
E. Kästner “Emil ja salapolitseinikud”. 7.–9. klass: 1. J. Stirling “Viin su endaga, Phoenix”;
2. K. Priilinn “Igavesti sõbrad”;
3. S. Fülscher “Hei, Lilli!”.

Suvise võistulugemise pidulik lõpetamine oli 11. septembril Viimsi Raamatukogus.
Autasustati osavõtjaid, tublid
lugejad said suu magusaks
teha Haabneeme kohviku kondiitrite imemaitsva kohupiima-marja tordiga. Raamatukogu tänab kõiki osavõtjaid,
nende peresid ja Haabneeme
kohvikut! Kohtume IV suvisel
võistulugemisel!

Viimsi Raamatukogu

Homöopaatiakursus kodukasutajale
Oktoobrist paneme Viimsi
Huvikeskuses käima homöopaatiakursuse kodukasutajale.
Kuna inimese tervisele pannakse alus varases lapseeas ja
isegi varem, siis inspireerivad
sellised kursused tavaliselt just
lapsevanemaid. Kuid mõistagi
on kursusele oodatud kõik, kes
soovivad oma pere tervise eest
rohkem vastutust võtta, õppida
tervist säästma ning vajadusel
oma peret ka võimalikult ohutult ravima.
Kursus ei pretendeeri professionaalide koolituseks, tegemist on üldhariva huviringiga.

Ohtlik põsktubakas

Kasvatame terviseteadlikkust

Kellelegi pole uudis, et vaatamata meditsiini arengule
on viimaste aastakümnetega
meie tervis läinud allamäge.
Ilmselt on paljud mõtisklenud teemadel, miks on nii, et
meditsiinisüsteem teeb suuri
jõupingutusi, kuid inimeste üldine tervislik seisund on
halb? Vastus peitub selles, et
spetsiifiliste teadmistega arstide vastutusvaldkonnaks on
aidata patsientidel halva tervise tagajärgedega toime tulla.
Kuid sellele, mismoodi tervist
hoida, pööratakse veel vähe tähelepanu. Ennetus ei ole meie
ühiskonnas paraku au sees ega

kuulu mitte kellegi vastutusvaldkonda.
Kas pole aga nii, et just ennetustegevuses peitub meie ja
meie laste tervise võti? Mida
oleks vaja, et oleksime tervemad ja elujõulisemad, et meie
lastel kujuneks välja tugev immuunsüsteem, et me ise ei vajaks juba varases keskeas iga
päev tablette ning et õpetajad
ei peaks kogu energiat suunama hüperaktiivsete lastega toimetulekule?
Peame võtma ise oma tervise eest rohkem vastutust. Nii
nagu peame iseenesestmõistetavaks harjumust anda oma
kehale regulaarselt füüsilist
koormust, tuleks pidada ise-

enesestmõistetavaks ka oskust
end kergemate tervisehädade
puhul turgutada.
Küsimus pole selles, et lõpetada arstiga konsulteerimine.
Arstiga nõu pidada on alati tark
tegu. Küsimus on pigem selles, kuidas jõuda selleni, et arst
tunnistaks meie pere ja lapsed
võimalikult sageli terveks ning
et võimalikult harva oleks vaja
medikamente välja kirjutada.
Info: www.huvikeskus.ee,
registreerimine: anu@vaimukoda.ee või tel 5291 871.
Inspireerivaid ja vaimu teravdavaid hetki!

Anu Hermlin

homöopaat, refleksoloog,
holistiline psühhoterapeut

Viimsi Päevakeskuses, Kesk tee 1
9. oktoobril algusega kell 13

TEABEPÄEV KUULMISEST JA
KUULMISABIVAHENDITEST

Head Viimsi valla seeniorid
Olete oodatud Viimsi Päevakeskuse
2014./2015. aasta hooaja avamisele
päevakeskuse saalis, Kesk tee 1
30. septembril algusega kell 15.oo
Kavas: sügistervitused, hooaja tegevuste tutvustamine
& huviringidesse registreerimine, muusikaline tervitus

Külas on: Uno Taimla vaegkuuljate liidust ja Kaarel
Saluste OÜ-st Kadrimardi.
Teemadeks on: uued kuulmisabivahendid ja
mitmesugused signaliseerimise ja häireseadmed
tööl ja kodus, kuulmisohutus.
Teabepäeva korraldavad:
VIIMSI PÄEVAKESKUS, Info: 6064 080
KADRIMARDI OÜ, Info: 5115 340,
www.kadrimardi.ee

Olen selle probleemiga Viimsi Koolis kokku puutunud.
Õpilastega vesteldes on välja tulnud, et suuremate klasside
õpilased ostavad põsktubakat ja müüvad seda hiljem juba
kasutatult algkooli lastele edasi.
Kuigi põsktubakas (tuntud ka kui mokatubakas ja snus)
on ebameeldiva lõhnaga, on see noorte seas populaarne,
sest põsktubaka närijat ei aja keegi välja vihma kätte ja
seda on võimalik üsna märkamatult kasutada. Seda on isegi koolis tunni ajal põske pistetud. Olenevalt põsktubaka
margist võib selle nikotiinisisaldus aga olla isegi suurem
kui sigarettidel.
Kahjulike ainete sisaldus mokatubakas on hirmuäratav. Lisaks nikotiinile on selles ligi 2000 keemilist ühendit
(atsetüleen, uraanium jt), neist vähemalt paarkümmend
ainet tekitavad vähki.
Mokatubakas kahjustab tugevalt limaskesti. Kolmel
tarbijal neljast esineb suuõõne kahjustusi, põsktubaka tarbimine põhjustab naha-, põskkoopa, neelu- ja alla neelates
ka kõrivähki. Kui põsktubakat alla neelata, siis on ohustatud nii söögitoru kui ka kõhunääre. Mokatubaka tarbimisega võib kaasneda tugev peavalu, oksendamine, plekid
hammastel, igemehaigused ja hammaste väljalangemine.
See mõjutab tugevalt vererõhku, südamerütmi ja lapse
närvisüsteemi. Laps muutub rahutuks, tekivad keskendumis- ja tähelepanuraskused, võib esineda ärevushäireid,
suureneb südameataki ja II tüüpi diabeedi risk. Ja mis ehk
kõige hullem – mokatubakas tekitab 2–4 korda tugevama
sõltuvuse kui sigaretid.
Enamikus Euroopa riikides, kuid kahjuks mitte Rootsis, on mokatubaka müük keelatud. Paraku on mokatubakas siiski kergesti kättesaadav.
Mokatubaka reide on koolis korduvalt tehtud, Viimsi
Teataja on seda probleemi varemgi kajastanud ning kooli
kodukorda on karmistatud. Samas jääb mulje, et asja tõsidusest ei saada veel aru. Lapsevanematel tuleb mokatubaka ohtlikkuse tõttu harida nii ennast kui ka oma lapsi.
Ainult kool ei suuda selle kasutamisele piiri panna, ennetustööd tuleb noortekeskusel, koolil ja lapsevanematel
koos teha. Keegi ei tohi jääda ükskõikseks!
Kui avastate, et teie lapsel on põsktubakat, suhtuge sellesse väga tõsiselt. Uurige välja, kust ta seda sai, et jõuda
levitajateni ning panna asjale piir.

Kristina Kams

Lapse käes põsktubakat märgates uurige välja, kust see
üliohtlik asi pärineb. Foto erakogu

Bowlinguturniir
“VIIMSI KUUL – 2014”
3. oktoobril algusega kell 11.00.
AL MARE Bowlinguklubis Paldiski mnt 96.
Osa võtavad võistkonnad Tallinnast,
Tartust, Võrust.
Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub
huvilisi pealt vaatama!
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Reisiklubiga lestafestivalil

Randvere Päevakeskuse
reisiklubi käis augustis
Hiiumaal lestafestivalil.

Aime Salmistu eestvedamisel sõitsime sinna juba tuttava
Bremmer reiside reisisaatja
Moonika ja bussijuhi Tiiduga. Heltermaale jõudes ütles
meie reisiklubi sõnaseadja Õie:
“Hiiumaale tasub minna, kui on
giidiks Inna. Julgelt viib meid
siia-sinna, läbi maa ja läbi linna, viib meid üles kõrgel mäkke, kogu Hiiumaa kust näkke.”
Ja seda me kohaliku giidi Inna
abil tõesti ka kogesime.
Soera talumuuseumis kuulsime, et üsna tüüpilise XIX sajandi lõpu hoonetega talu algne
nimi oli Sooääre ja koha ajalugu ulatub 200 aasta taha. Nägime muldpõrandaga rehetuba,
suitsusauna, suvekööki, aita,
keldrit, säilinud on vana salvkaev. Saime giid Aleksandrilt
naljaga pooleks teada, kuidas
inimesed lühikestesse vooditesse ära mahtusid ja kuidas mehi
kõrtsist koju sikutati. Asemed
on näiteks sellepärast nii kõrged,
et kirp ei saaks sinna hüpata.

Päevasaare huumor

Hiiumaad tuntakse kauni rikkumata looduse ja hiidlaste
huumorimeele järgi, eriti meeldivad neile saarlastega seotud naljad. Nad räägivad oma
keelt – Hiiu murret. Pühalepa
kihelkonna rahvast kutsutakse
ehthiidlasteks ja pätakavalla
inimesteks, Käina omi odratol-

kalandust ja pakuti suurepäraseid kalaroogi. Võistlusi ja
viktoriine oli kõigile pereliikmetele, õhtul mängisid ansamblid Omad poisid ja Kihnu
poisid. Rahvas sõi, jõi ja nautis
ilusat ilma. Lust oli vaadata,
kuidas meie grupi tantsu- ja
aeroobikaringi naised andsid
tõelise tantsuetenduse.
Kõhud kalaroogi täis, sõitsime Kõpu poolsaarele Pihla
tallu öömajale.
“Hommikul, kui koidukullas säras maa, äratas meid
linnulaulul Hiiumaa…,” laulis
Õie meile varsti äratust.

Ristnas, Kõpus, Suuremõisas

Suuremõisa on üks Eesti uhkeimaid losse. Selle trepil on hea pilti teha ja reisikorraldajaid südamest
tänada. Foto Vaabo Annus

gusteks, Kärdla asukaid kohvilähkriteks, Emmaste rahvast
emasteks, Kõpu poolsaare omi
tõrvakõpslasteks ja vandiraiujateks. Mujale ümberasujad
on ärakaranud ja uusasukad
isehakanud hiidlased. Rootsi
ja Saksa keeles on saare nimi
Dagö, otsetõlkes Päevasaar.
Väikeses ilusa haljastuse ja
kenade majadega Kärdlas saime muuhulgas teada, et seda
läbivad Nuutri ja Lumumba
jõgi, Kärdla oja ja arteesia

allikad. Jalgratast kutsutakse
siin tramp- või vaimuvankriks.
Kunagises kalevivabriku rahaklubis olla aga saanud maksta
uriiniga, kuna seda kasutati
kangavärvi kinnitina. Viimastel aastatel on Kärdlale kuulsust toonud kohvikute päev,
kohvilähkrite eeskujul korraldavad neid nüüd oma kenades
koduaedades ka teised paigad.
Tahkunas ronisid eriti tublid tuletorni tippu, et nautida
43 m kõrguselt merevaadet.

1802. aastal sisseõnnistatud Reigi Jeesuse kiriku lasi
krahv Ungern-Sternberg ehitada oma vabasurma läinud poja
mälestuseks. Samal kohal on
kirik olnud varemgi ja ka osa
kiriku kunstiaardeist on vanemast ajast. Kurikuulus Ungru
krahv saadeti Siberisse Rootsi
kipri tapmise ja karile eksitatud laevade riisumise eest.
Kõrgessaare sadamas saime osa vahvast lestafestivalist.
Seal reklaamiti merendust ja

Teise päeva alustuseks uurisime Ristna looduskeskuses näitust asjadest, mille meri randa
toonud. Ristna rannas otsis aga
varsti u 50 inimest auguga kivi,
et visata see koos sooviga merre. Ristnas saab surfata iga ilmaga ja iga tuulesuunaga.
Muidugi külastasime ka
Hiiumaa sümbolit – Kõpu tuletorni. Kes pole Kõpus käinud, pole Hiiumaad näinud!
Vanajõe orus nähtu kinnitas, et ka Hiiumaal on olemas
jõed, järved, mäed ja orud.
Siin kasvab mürgine näsiniin,
siia tuleb kudema meriforell
ja siia taasasustatakse euroopa
naaritsaid.
Orjakul on jälle linnuvaatlustorn, sest seal pesitseb pea
100 linnuliiki. Ülikaunis Sääretirp aga tekkis nii, et Leiger

ja Suur Tõll hakkasid silda
ehitama, kuid asi jäi pooleli ja
sillaga Saaremaani ei jõutud.
Turistid panevad sinna igaüks
oma kivi.
Veltsi tallis on nüüd trahter.
Kui kõhud suurepärast toitu täis,
uurisime kämpingut, kus saab
ööbida kümnes tünnimajakeses.
Kassari kabeli teeb ainulaadseks rookatus, sealsel surnuaial
puhkavad aga Marie Underi ja
Debora Vaarandi esivanemad,
suvehiidlane Olev Eskola jpt.
Reisi käigus nägime ka
kuulsat Hiiuma “Eiffeli torni”
– Kõrgessaare vallas on Jaan
Alliksoo ehitis tema koduõuel
ilusti püsti. Vaemla villavabrikus teevad villast lõnga vana
villahunt, kraasid ja heidemasin, siit pärit lõng ja kudumid
saavad teenitult kiita, ka villavabriku kohviku sibulapirukas
on võrratu.
Ringreisi lõpetasime Suuremõisa lossis. Siinne mõis on
olnud kõigi kuulsate Hiiumaaga seotud aadliperekondade
valduses, barokkstiilis lossi
lasi 1750. aastail ehitada Ebba
Margaretha von Stenbock. 64
toaga majaga seotud kummituslugudest ja intriigidest võiksid giidid huvitavalt jutustada lõputult. Ilusa lossi trepil
tänasime südamest kõiki, kes
imelise reisi korraldasid. Tagasiteel vaatame bussis veel
Hiiumaa filmi, kõik nähtu kinnistub mällu ja süvendab soovi
seda kunagi uuesti näha.

Elfriide Ojase

Matkarajalt tervist toomas
Viimsi tublid looduses
uitajad ja kepikõndijad
alustasid Rohuneemes
matkates juba kuuendat
hooaega.
14. septembril ajas päikseline
hommik mõne kõndija kodunt
liigagi vara välja. Korraldajad
vabandavad, kui keegi juba
kell 10 Rohuneeme kabeli
juurde tuli ja oodates kannatuse kaotas. Matk algas ju kell
12, kuigi augustis sai tõesti
varasem kellaaeg lehes välja
hüütud. Kuid 1. septembrist
muutusid kohalike busside sõidugraafikud ja V1-ga sai Haabneemest kabeli juurde alles
keskpäevaks.
Enne, kui kabeli parklast
metsarajale keerasime, tegi Enn
Teimann matkajatest tähendusrikka ühispildi. 2009. aasta novembris alustasid Viimsi
Pensionäride Ühenduse kõndijad koduvalla ilusat loodust
ja põnevaid paiku tutvustavate
ühismatkadega just Rohuneeme kabeli juurest. Siis tehtud
foto kinnitas, et toona oli kohal
19 vaprat kõndijat.
Nüüdsel pildil on nägusid
nõks alla 40, kuid metsa vahelt tuli Kelvingi rahvast veel
juurde. Volli Kallioni sõnul
ongi püsivamaid matkalkäijaid

Matkarühm Rohuneemes. Uitajaid ja kepikõndijaid on umbes
pooleks. Fotod Enn Teiman

Venitusharjutused vabaõhujõusaalis.

nüüd umbes 40. Seda toredat
asja ei ole eakad ka ainult endale pidanud: vanavanemad on
alati tohtinud kaasa tuua lapsi
ja lapselapsi jt. Nüüd tegi matka kaasa näiteks raamatukogujuhataja Jane oma lastega ja
neil oli see juba mitmes kord
Mustamäelt nädalavahetusel

Viimsisse harivale loodusmatkale tulla. Volli aga soovitas
kõigil ilusamad või huvitavamad kohad meelde jätta ja neid
kunagi oma perega uuesti vaatama tulla. Viimsi poolsaarel
pole isehakanud matkajuhil ka
eksimishirmu: varem või hiljem jõuad ikka mereni. Eakail
matkajail on järgmisena plaanis Prangli retk.

Kivid ja armid

Naised kiitsid, et hea matkajuht
Volli Kallion käib enne iga ühisretke raja mäluvärskenduseks
läbi ja harivaid fakte puistab ta
siis nagu varrukast. Nii oligi.
Umbes 6 km pikkuse matka

esimene peatus oli Rohuneeme
rändrahnu juures, mis Eestis
suuruselt teine: samblakasukast
üsna rohelisel kivil on 31,1 m
ümbermõõtu, 6,6 m kõrgust ja
11,6 m pikkust. Rahvas räägib, et saksa ajal olla kivi otsas
korraga 8 paari tantsinud, üles
saamiseks olnud siis kivi küljes
tross. Kokku on Viimsi vallas
317 kivi, millel läbimõõtu üle 3
m. Teist Rohuneeme suurt kivi
on hüütud roheliseks kiviks,
tänavune põuane suvi on kivilt
rohelise kasuka üsna ära kuivatanud.
Järgmised peatused tuletasid meelde nõukogude aja.
1994. aastast on nõukogude
armee Eestist läinud, kuid Rohuneeme metsas ja rannas ei
ole kasvavad puud ja põõsad
ning kallast murendavad tormid veel jõudnud kõiki tolle
aja valusaid märke katta ja
matta. Seniitkahuri angaari lähedalt mööduvad talvel suusarajad ja siin on peetud nii valla
kui ka maakondlikke võistlusi.
Angaaril on nii hea akustika,
et sinna annaks vabaõhulava
kujundada.
Metsa varjus ja kallasrajal
nähtud tulepaagitornid jt militaarrajatiste jäänukid tekitasid meessoost kõndijais elava
arutelu ja vaidluse, kui palju

neid sõjaväelasi ja piirivalvureid omal ajal Viimsis oli.
Naistel kaldus jutt rohkem
suurele seenesaagile, lastele ja
lähenevale Palamuse laadale.
Henno Mõtus tutvustas ühel
metsalagendikul vabaõhujõusaali võimalusi: tema käib neil
lihtsatel palgijuppidest tehtud
abivahenditel pea iga päev lihaseid venitamas. Värskes õhus
võiksid kõik natuke pingutada, seda saab teha täitsa tasuta.
Väsimatult palgilt istesse tõustes andis teistele silmad ette
kunagine meistersportlane Arvo
Taal.

Kepid aitavad selja
sirgeks

Ligi pooled matkajad tundusid
olevat ammused kepikõndijad,
kel uued kodulooteadmised ja
väike vestlus sammurütmi enam
segi ei aja.
Minuga läks nii nagu paljude teistega: kuni ma polnud
kepikõndi proovinud, tundus
see natuke naljakas. Proovides
hakkas aga kohe meeldima.
Kui aastaid laua ääres kirjatööd
teha, siis kasvab “sepik” märkamatult selga. Juba paari kepikõnni tuuri järel tundsin, et rüht
on hoopis sirgem ja tuju värskes õhus liikumisest helgem.
Sama kinnitasid pärast mat-

ka RMK lõkkeplatsil end piparmünditee ja vorstidega kosutanud Viimsi kepikõndijad. Sirje
sõnul saad proovides ju kohe
aru, kui palju liiguvad nüüd
käed jt lihasgrupid, koormus on
teine ja kepikõnnist on südamel
rohkem kasu kui niisama jalutamisest. Helle nägi esimesi kepikõndijaid 2000. aastal Soomes,
endal on tal kingitud kepid sellest ajast, kui ala meilgi moodi
läks. Hommikuti on kepikõnd
väga hea virgutaja.
Niina ja Roberti peres on
kepid mõlemal. “Meie alustasime juba siis, kui kepikõndijalt veel küsiti, kus su suusad
on. Nüüd ei vaata meid enam
keegi kui imeloomi,” rääkis
Niina. “Kordan hea onkoloogi
Gavrilovi sõnu: niikaua, kuni
inimene ise oma käsi, jalgu ja
mõistust liigutab, need ka liiguvad. Nii ongi. Kui jätad midagi
ära, siis tervis ka läheb. Käin
korra nädalas ujumas, korra
vesivõimlemises ja kepikõndijatega korra kuus matkamas.
Rohkem praegu ei jõua, ilusa ilmaga tahaks seenele ka.” Kestva liikumisaasta puhul soovitan
kõigile, kel on vaja vanematele, sõpradele või kellele iganes
kingitus osta: ostke kõnnikepid
ja minge kõndima!

Meeli Müüripeal
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“On maid mailman tuhandit,
üitsainus Mulgimaa”
Uurisime Ida-Mulgimaal,
kas kõik, mis mulkidest
kuuldud, ikka vastab tõele. Mulgimaa lääneosaga
tutvusime mullu.

Ametliku Suur-Mulgimaa piirimääratluse andsid mulgid ise,
seda tegi 1934. aastal Tallinnas
asutatud mulkide selts. Mulk
on lätlastelt laenatud sõna (läti
keeles tähendab mulkis lolli
või tobu). Algul olnudki see
hüüd- ja sõimunimi, hiljem kadus halvustav tähendus ära ja
väljend muutus hõimunimeks.
Mulki on ikka peetud rikkaks,
uhkeks, iseteadlikuks, kangeks
ja ihneks. Seda, kas see ka paika peab, käisid oma silmaga
kaemas Viimsi Pensionäride
Ühenduse juhatuse ja volikogu
liikmed ning aktiivsed pensionärid. Head matkade ja väljasõitude korraldajad Anu Nimmerfeldt ja Volli Kallion koostasid meile huvitava marsruudi.

Lossist kunstikotta

Taagepera loss ehitati aastatel 1907–1912 varasema tules
hävinud mõisahoone kohale.
Eriti pilkupüüdev on lossi 40
m kõrgune ümar läänetorn.
Ruume on lossis 97, kui oleks
tehtud 100 või rohkem, oleks
maksud väga kõrgeks läinud.
Ükski ruum ei sarnane teisega.
Raha uhke lossi ehitamiseks
saadi metsa müügist. 1919.
aastal läks mõis Eesti riigile ja
sinna tehti sanatoorium. Taageperas on ravitud närvihaigusi ja alkoholismi. Praegu on
seal hotell, korraldatakse pulmi ja uhkeid vastuvõtte. Lossis
töötab vaid neli põhikohaga
töötajat! Kaunis alleede ja lilleklumpidega park on rajatud
20. sajandi algul.
Külastasime ka Taagepera
kunstikoda, vanasti kasutati
mõisatalli seda osa viljaaidana. Külaseltsi eestvedamisel
rajatud kunstikojas on ilusti
alles paksud laetalad, sepishingedega uksed, aknatrellid

Tänavu kevadel käis Viimsi Päevakeskuse rahvas
Lõuna-Eestis, grupijuhid sõitsid juunis ka Ruhnu.

Ruhnu kaks kirikut on lausa kõrvuti. Vana on ühtlasi Eesti
eakaim puitehitis. Foto Enn Teimann

Vihm ei suutnud ilusat reisi rikkuda. Taamal paistab arhitekt Otto Wildau projekteeritud Taagepera loss.
Fotod Helgi Lang

Mahlakad korbid ja
murrak

Viljandis ootasid meid giid
Anu ja Mulgimaa uhkus –
Kitzbergi “pruut” Asta Jaaksoo. Anu tervitas-kostitas meid
maitsvate mulgi korpidega ja
Asta mahlaka mulgi murrakuga. Teel Taagepera lossi tegi
Anu meile veel omapärase üllatuse. Igaüks pidi ilusast linasest kotist ühe kommi võtma,
mida ei tohtinud kohe ära süüa,
aga kui kuidagi vastu panna ei
suutnud, siis vähemalt kommipaber tuli alles hoida. Ta
nimelt jagas meid kommide
järgi “kasekesteks” ja “pilvekesteks”, et kui kõik korraga
ruumi ei mahu, siis kord lähevad enne “kasekesed”, kord
“pilvekesed”. See toimis väga
hästi.

Viimsist meretagusele maale

Käsitöökojas proovis modell
mulgi kuube.

ja laiadest laudadest põrandad.
Kunstikojas saab koosviibimisi korraldada ning sealt võib
suveniiriks osta kohalikku käsitööd ja kunsti.

Legendaarsed õunapuud

Bussis vestab Asta meile mulgi murrakus legende huvitavatest kohtadest, talude ostmisest
ja nimede saamisest. Kuuleme
Karksi-Halliste ürgorust, Õisu
kunagisest piimanduskoolist
jpm. Siniallikast ei ole näiteks ikka veel rahapada kätte
saadud. Kaasiku talus on aga
suur kaunis lilleaed ja pitsituba,
mida kroonib kunagise perenaise pruutkleit. Saame teada,
et 300-aastane metsistunud Oti
õunapuu peaks olema Eesti
vanim. ‘Suislepa’ õunasorti on
aga Suislepa mõisa aias kasvatatud juba XVIII sajandil. Sordi
algpuu on hävinud, kuid tema
kasvukohta meenutab 1970.
aastatel pandud mälestuskivi.
Tarvastu mõisa vallikraavi rippsild valmis juba aastal
1879. 1931. aastal kingiti see
Viljandi linnale ja paigutati
lossimägedesse. Pikasillat on
mainitud juba 1398. aastal ko-

hana, kus orduvõimu ja Tartu
piiskopi esindajad pidasid läbirääkimisi. Mustla sai oma
nime aga mustlaste järgi, kes
pärast katku ja Põhjasõda sinna rüüstama tulid. Meile jääb
Tarvastu valla halduskeskus
Mustla meelde puhta, ilusate
hooldatud majade ja aedadega
alevikuna.
Oma teejuhtidelt kuuleme
veel Karksi-Nuia ümarlaua
tegemistest. Muuseumi töötajad uurivad, kuidas üski tee
on oma nime saanud ja neid on
palju: sõja-, posti-, tali-, suve-,
juuni-, pühapaiga tee ja Kitzbergi äpardunud Ruhja sõidu
tee, lustitee, nööritee, viinatee
jne. Jõudu neile!

Helme ja Tõrva kirik

Helme Maarja kirik, mille
täpset ehitusaega ei teata, ja
pastoraat on sajandite jooksul
mitu korda rängalt kannatada
saanud ja põlenud. 1944. aastal lõhkes mürsk lausa orelis.
Samal aastal kukkus alla torn,
mis kiskus maha osa seina.
Praegu on pastoraadi hoones
koduloomuuseum, kus erinevad ajalõigud muutuvad kohtudes pikaks elujooneks. Väga
huvitav oli.
Tõrvas kinnitasime keha
Musta Kõutsi kõrtsis. Sealt
siirdusime Tõrva kirik-kammersaali, mida tutvustas Ilmar
Kõverik.
Vene õigeusu kirik ehitati
Tõrvasse 1903–1905 tsaaririigi raha eest. 1944. aastal sai
kiriku katus ja kellatorn mürsutabamusi. Lagunevat hoonet
kasutati natuke lina- ja tsemendilaona, jääkeldri ja võimlana.
1997. aastast juhib hoone tööd
sihtasutus Tõrva kirik-kammersaal, samal aastal sõlmisid
nad lepingu Eesti Kontserdiga.
Kirik-kammersaalis
toimub
nüüd igal aastal mitu nimekate esinejatega kontserti, on

15–20 näitust, korraldatakse
konverentse, jumalateenistusi,
vastuvõtte. Kirik-kammrsaalis
on laulatatud abielusid, tähistatud kuldpulmi ja toimunud
ristimisi. Ilmar Kõveriku jutu
järgi on kõik Eesti kuulsad ja
nimekad inimesed pärit Tõrva
kandist. Ta loetles paljud neist
ka üles, oleks veelgi loetlenud,
aga meil oli ajalimiit peal. Siis
ütles, et “kistutep” (kustutab)
tule, pani ukse lukku ja tegi
meile Tõrva ekskursiooni.

Holstres nuttis taevas

Rahvapärimuse järgi ajanud
Tõnise nimeline mees Tõrva
metsas kuuse- ja männikändudest tõrva. Sellest saanud Tõrva
linn oma nime. Pilkenimeks sobisid “tökatialev” ja “pigilinn”.
1944. aasta sügislahingutes linn
purustati, hävisid ligi pooled
hooned. Nüüd on Tõrva väike
kena suvituslinn. Siinsel Vanamõisa järvel on sügavust suts
üle 10 meetri. Järverannas on
Eesti kõrgeim hüppetorn (umbes 11m) ja võrkpalliplats.
Holstres kaesime käsitöökoda, väike tore hoone on vanadest põllukividest müüride
ja tänapäevase sisuga. Valgusküllase maja esimesel korrusel
on koosviibimisteks mõeldud
kaminasaal. Ülakorruse kangastelgedega toas toimuvad
käsitöökursused, näha ja osta
oli suur valik näputööd. Kaminasaalis pakkus Anu meile
punast veini ja sõnas: kui te
tulite, siis taevast tulid rõõmupisarad ja nüüd, kui tagasi
sõidate, nutab taevas kurvastusest. Kogu meie reisi aja kallaski vihma. See meie tuju ei
rikkunud, kõik mida nägime ja
kuulsime, oli tore. Veendusime
ise, et mulk ei ole kange ega
ihne, ta on külalislahke ja võib
uhke olla oma rikkalike vaatamisväärsuste ja inimeste üle.

Elfriide Ojase

Päevakeskuse eakail on koolivaheaeg nagu koolilastel.
Juunikuuni võtame osa ringidest ja üritustest, aga siis jääme suvepuhkusele, sest aiad ja maakodud vajavad pühendumist.
Kevad lõpeb ikka ühisekskurssiooniga, tänavu käisime
Tartumaal. Tartu Botaanikaaed oli just õieilus. Pärastlõunane aeg kulus Äksis eksootilises Jääaja Keskuses ja Elistvere loomapargis.
Päevakeskuse tegevjuht Lehte Jõemaa korraldab iga
hooaja lõpus väljasõidu ka huviringide juhtidele jt aktivistidele, et veidi teistsuguses keskkonnas sügiseks mõtteid
seada.
Pärnu sadamast sõitsime 16. juunil Ruhnu kiirkatamaraaniga RUNÖ. Ilmataat tahtis proovida, kui kange rahvas
Viimsis elab. Torm oli päris korralik, just piiri peal, et laeva veel merele lubati, ja rapsis meid üpris läbi. 3,5 tunni
pärast oli päris mõnus Ruhnus kindla maa peal seista.
Meid võttis vastu lahke Liise turismitalu perenaine.
Magasime kaks ööd talu mõnusates aitades. Vanad sängid, laud ja kõik vajalik – täielik aidaromantika. Raske
oli ainult harjuda madala ukspiidaga, muhke sai üksjagu.
Taluõues oli kauplus avatud siis, kui vaja. Poe juures sai
kuulda kohalikus murdes külajutte. Kodused toidud olid
maitsvad ja portsud suured.
Õhtul järgnes nali naljale. Kes soovis, käis saunas.
Häid mõtteid tuli nii palju, et vaevalt jõuame ühe hooajaga
need teoks teha. Tuul mühistas taluõue saarepuid kogu öö.
Järgmine hommik oli tuuline, vihmane ja jahe, aga kõik,
kes aidast end välja poetasid, olid puhanud ja rõõmsad.

Kaks kirikut kõrvuti

Ruhnu muuseumis oli meie giidiks Andre Nõu, kes tunneb
väga hästi saare ajalugu ja eluolu. Muuseumis on üle 300
ruhnlastele kuulunud töö- ja tarbeeseme, näiteks hülgeküttide 8000 aasta vanused kvartsist tööriistad ja rootslastest
põliselanike tehtud hülgepüss. Andre küsis meilt ka esemete otstarvet, enam-vähem teadsime neid kamba peale,
täitapalauda polnud küll keegi näinud. Muuseum taastab
ligi kahe sajandi vanust Korsi talu rehielamut, millel on
Eestis ainulaadne küürkatus.
Ruhnu Püha Magdaleena kirik on vanim Eesti puitehitis (ehitatud 1643–1644). Madala barokse torniga läänekülje eeskoja portaalile on nikerdatud laeva lilledega
ahtrikaunistus. Kirikus on eraldi pingiread meestele ja
naistele, pingiotstel peremärgid ja sümbolid. 1912. aastal
sisse pühitsetud uue kiriku müürid on laotud saarel tahutud maakividest.
Pärastlõunal matkasime saare idarannikule tuletorni
juurde, mis pandi püsti 1877. aastal vana puust tuletorni
asemele. Rauast tuletorni projekteeris Gustave Eiffel ja
see valmistati Prantsusmaal. Nelja välimise tugipiilariga terassilindri sisemuses viib üles keerdtrepp. Uurisime
Ruhnule iseloomulikke liivaluiteid ja 4 meetri kõrgust
rannaastangut. Ruhnu saar moodustab koos ümbritsevate
laidude ja rannikumerega looduspargi. Suurim siseveekogu on Haubjerre soo, kuhu suurvee ajal tekib järv.
Saarele sai meil tiir peaaegu peale tehtud.
Ka kojusõiduhommikul polnud ilmataat meiega sõbralik, kuid reisiga jäime igati rahule. Ruhnu on tõesti Läänemere pärl.

Elfriide Ojase
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Viimsi valla kultuurikalender
26. september – 19. oktoober
Kuni 30. september
Raamatunäitused “Edgar
Valter 85“ ja “Koolijutud“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. september
Raamatunäitused “Väärt tõlkekirjandust“ ja “Tagasi koolis!
Vahvaid koolijutte” ja “Ettevaatust! Lahe raamat!“
Randvere Raamatukogus
Kuni 19. oktoober
Kunstinäitus “Rein Mägara
akvarellid“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
26. september k 19
Kuressaare Linnateater
“Armastuse kirjad“
Osades: Piret Rauk ja Peeter
Tammearu
Pilet 10 €
Eelmüük: tel 6028 838,
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
27. september k 9–15
Taluturul on Ubinapäev
Mahlapressimise talgud
Avatud on kodukohvikud
Õunagrillimise meistrivõistlused
Viimsi Vabaõhumuuseumis
27. september k 12–16
Tervisepäev
Loengud: naha hooldus
vanemas eas, homöopaatia
kui haiguste põhjusi selgitav
ravitsemisviis
Praktiline õppus: keha
virgutuspunktid
Kehanäitude mõõtmised: vererõhk, kolesterool, veresuhkur
Korraldaja: MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
Viimsi Päevakeskuses
27. september k 21
Duo Catarsis – 1970–1990ndate
tantsumuusika
1980ndate retrodisko koos

ajastuomase lasershowga!
Dresscode: “80 are coming back“
Stiilsematele auhinnad!
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
28. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus
29. september k 17.30
Kokandusklubi noormeestele:
õunakookide valmistamine
Viimsi Noortekeskuses
Kokandusklubi noormeestele:
kõrvitsatoidud
Randvere Noortekeskuses
29. september k 13
Sügishooaja avamine
Randvere Päevakeskuses
30. september
Liikumispäev
Osalevad Viimsi Kooli õpilased
Viimsist Piritani
30. september k 15
Hooaja avamine ja huviringidesse registreerimine
Lisainfo: tel 6064 080,
paevakeskus@rannapere.ee
Viimsi Päevakeskuses
30. september k 16
Klaasimaali töötuba
Viimsi Noortekeskuses
Moeklubi
Randvere Noortekeskuses
1. oktoober k 16
Terviseblogi loomine ja
kasutamine
Randvere Noortekeskuses
1. oktoober k 16.30
Digikultuuri kursus
Viimsi Noortekeskuses

1.–30. oktoober
Raamatunäitused “Väärt
tõlkekirjandus“ ja “Tarkus tuleb
teadmisest“
Ettelugemise päev 20. oktoobril:
sport ja liikumine lasteraamatutes
Randvere Raamatukogus

5. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1.–31. oktoober
Raamatunäitused lastele ja
täiskasvanutele “Raamatuid
raamatutest“
Viimsi Raamatukogus

5. oktoober k 19
Peeter Oja stand-up etendus
“Kui loll võib inimene olla“
Piletid: Piletilevis 16/15 €
Viimsi Kooli saalis

1.–31. oktoober
Raamatunäitused “Tervislik
liikumine“ ja “Sport ja tervis“
Prangli Raamatukogus

6. oktoober k 15.30
Sarja “Mõisamängud“ kontsert
“Sügisbarokk“
Esinevad: Elo Tepp (viiul),
Olga Voronova (viiul), Kaido
Kelder (tšello), Reinut Tepp
(klavessiin)
Kavas: Telemann, Bach triosonaadid jt
Kontsert on tasuta!
Viimsi mõisas

1. oktoober k 16.30
Digikultuuri kursus: sissejuhatus animatsiooni
Viimsi Noortekeskuses
2. oktoober k 17.30
Kokandusklubi noormeestele:
porganditoidud
Viimsi Noortekeskuses
Kokandusklubi noormeestele:
vegantoit
Randvere Noortekeskuses
3. oktoober k 11
Bowlinguturniir “Viimsi
kuul 2014“
Osalevad võistkonnad
Tallinnast, Tartust ja Võrust
Viimsi Pensionäride Ühendus
kutsub huvilisi!
Al Mare Bowlingus
(Tallinnas, Paldiski mnt 96)
3. oktoober k 18
Õpetajate päeva tähistamine
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis
5. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

5. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

6.–10. oktoober k 11 ja k 14
Tantsuetendus “Rock’n Roll ja
lehesadu”
Korraldaja: Sõltumatu Tantsu
Ühendus
Pilet 6 €
Piletite broneerimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
6. oktoober k 16
Noortekeskuse sünnipäevapidu
Viimsi Noortekeskuses
7. oktoober k 19
Punutud soengute õpituba
Osalemistasu 6 €
Registreerimine: tel 5104 400,
5340 5044,
loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
8. oktoober k 16
Huulepalsami tegemise
töötuba

teenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Viimsi Noortekeskuses
Moeklubi
Terviseklubi: multimeedia
rakendused
Randvere Noortekeskuses

14. oktoober k 16.30
Digikultuuri kursus
Viimsi Noortekeskuses

9. oktoober k 13
Teabepäev eakatele
Kuulmisest ja kuulmisabivahenditest
Viimsi Päevakeskuses

15. oktoober k 16
Siidimaali töötuba
Viimsi Noortekeskuses
16. oktoober k 16
Terviseklubi: valmistoit ja
poolfabrikaat
Randvere Noortekeskuses

9. oktoober k 15
Sünnipäevapidu
Randvere Noortekeskuses
11. oktoober k 10–16
Väikelapse esmaabikoolitus
Osalemistasu 20 €
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse
suures saalis
11. oktoober k 12
Mälumäng
Võistlevad külad ja sõpruskonnad
Võistkonna suurus 3 inimest
Korraldaja: MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
Eelregistreerimine: Viiu
Nurmela, tel 5114 528
Randvere Päevakeskuses
11. oktoober k 22
Revolver – Viru Valge Jääpidu
Tõeline Rock-kvartett ja kaunid
Virutarid
Black Rose Pubis
11.–12. oktoober
Viimsi valla malefestival
Korraldaja: Viimsi Maleselts
Apones
Haabneeme Koolis

16.–19. oktoober
Viimsi Sügisturniir korvpallis
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis
18. oktoober k 11
Vestlusring: Viimsi poolsaare
külad ja nende elanikud
Jaan Tagaväli
Viimsi Raamatukogus
18. oktoober k 10–17
19. oktoober k 10–15
Kassinäitus
Piletid 1.50/2/5 € müügil
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
19. oktoober k 11
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
19. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
Info:

12. oktoober k 11
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumala-

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Meie professionaalsed juuksurid ja kosmeetik pakuvad
Teile paljusid iluteenuseid, tutvuge nendega kodulehel
www.viimsiilutuba.ee või kohapeal Kaluri tee 3!
Broneerige teenus telefonil 607 0119.
Juuksur, näohooldused, maniküür, pediküür, depilatsioon,
jumestus.

Milliseid ajakirju ja ajalehti
tahate lugeda?
Et veelgi täiuslikumat raamatukoguteenust pakkuda,
soovivad Viimsi valla raamatukogude töötajad teada,
milliseid ajakirjandusväljaandeid meie lugejad eelistavad.
Vastav uuring toimub praegu Internetis Google Forms
keskkonnas ja on anonüümne. Viite sellele küsimustikule
leiate raamatukogu koduleheküljelt uudiste alt.
Paberkandjal on küsimustikku võimalik täita raamatukogus. Küsimustele vastamiseks kulub aega umbes 5–10 minutit. Uuringule saate vastata kuni oktoobri lõpuni.
Ootame kõiki oma arvamust avaldama!
Ette tänades,
Viimsi raamatukogude töötajad

Sõit elektriautodega paneb
SILMAD SÄRAMA!
Üksikkülastused oktoobri
lõpuni – 2 ühe hinnaga!
E-R 11-17, L,P 10-14
SÜNNIPÄEVAD
Autosid jätkub 20-le.
www.liikluskohvik.ee
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Suusahuvi kasvab

Maxim Vorovski
võitis Israeli
meistrit

Suusamehe Jaak Mae
idee, et CFC klubi juurde
loodud suusakooli tuleks laiendada Piritale ja
Viimsisse, osutus väärt
mõtteks.

Maxim Vorovski kuulub profikikkpoksis nii Eesti
kui ka Euroopa tippu. Kaasanis Venemaa esiliiga
suurvõistlusel Tatneft võitis ta Aleks Trofimovit,
kes on mitmekordne Iisraeli meister.

Suusapisiku Viimsisse toomist
alustati kõige väiksematest,
tuues trennivõimaluse neile
lausa koju kätte. Alustades
on määrav see, kust õnnestub
leida innustunud juhendajaid.
Koostöös Tallinna Ülikooliga
leiti kolm noort treenerit Piritale. Viimsisse asus neist Ave
Ojasoon, kelle senist tööd kokku võttes võib tõdeda, et siinsed lapsed said endale hea ja
innuka treeneri.

Sel hooajal kaks
treenerit

Töö on nii agaralt käima läinud, et üle suudeti elada isegi
mullune lumevaene talv. Juunikuise seisuga harjutab suusarühmas üle 30 lapse ja treener
Ave kinnitusel on soovijaid
enamgi. Lahendus on tulemas.
Sellest õppeaastast alustas
Viimsi Koolis tööd noor õpetaja Bert Tippi, kel taskus Tartu
Ülikooli magistrikraad ja erialaks just suusatamine. Nii et
peatselt saavad huvilised suusarühmadesse lisanduda.
Viimsis on ka harjutusolud
just lumeta perioodiks pidevalt paranenud. Klindialuse
valgustatud raja valmimisega
tekkis suusalastele oma n-ö
kodurada, aga treenitakse ka
kõiki muid võimalusi kasuta-

Suusatajad treenivad loomulikult ka lumeta ajal ja need võimalused on Viimsis järjest paranenud.
Foto Kaarel Zilmer

des. Üheks lemmikpaigaks on
kujunenud Randvere tee kergliiklusrada, kus raja profiil pole
nii raske, aga võimaldab igati
head tehnikatreeningut. Suusatades on muidugi määravad
talvised lumeolud. Suusatatud
on Karulaugu radadel, Rohuneemes ja vahel ka Pirital.
Väga meeldivad on olnud
nii suvised kui ka talvised treeninglaagid Eesti suusakeskustes, oskusi on seal kõvasti edasi arendatud ja samas loodud
sõprussuhteid teiste keskuste
noortega. Tasapisi paranevad

tulemusedki ja nii mõnedki
Viimsi lapsed on hakanud Eesti
noortesarja paremikku jõudma.
Mis aga peamine: suusatreeningud on hea võimalus
neile lastele, kes tahavad oma
liikumisvajaduse just värskes
õhus ja looduses täidetud saada. Alati ei saa ilmaolusid valida, aga see pole kedagi veel
treeningrühmast eemale ehmatanud. Lastele on meeltmööda
just õues sportimine.
Viimsi suusalaste suureks
mureks on muidugi oma keskuseruumide saamine – tarvis

on kohta, kus varustust hoida
ja hooldada ning pärast treeninguid pesta. Ehitussoojak
Karulaugu radade ääres on
siiski hädalahendus.
Koos laste suusaharrastusega on Viimsis kasvanud ka
täiskasvanute suusahuvi. Kui
alguses jõudsid rajale trennis
käivate laste vanemad, siis
nüüd avastavad suusatamise mõnu juba nende sõbrad ja
tuttavad. Nii ongi suusatamine
Viimis hoogu juurde saamas.

Kaarel Zilmer
suusaõpetaja

Saalihoki meistriks Sparta
20. septembril peeti
Viimsi Kooli aulas Viimsi
valla ja SHK Viimsi Kepp
koostöös korraldatud
lahtised meistrivõistlused
saalihokis.
Osales viis võistkonda Eesti esimesest ja teisest liigast:
Sparta Team Automaailm 3,
TVK Leegid, Tabasalu Spordikompleks, Viskoosa SK ja
meie enda võistkond SHK
Viimsi Kepp. Algul mängisid
kõik omavahel läbi alagrupiturniiri, kust said edasi neli
paremat. Kuna võistkonnad
alles alustasid hooaega, olid
esimesed mängud vearohked
ja puised. Mida mäng edasi,
seda paremini aga esineti.
Alagrupi võitis tänu väravate vahele Sparta, teisena said
edasi Viimsi Kepp, kolmandana Leegid ja neljandana Viskoosa. Esimeses play-off mängus läksid vastamisi Viimsi
Kepp ja Leegid, kust võitjana
väljus väga võitusliku mängu
järel Leegid. Teise poolfinaali
võitis pingelises heitluses noor
Sparta võistkond. 3.–4. koha
mäng Viimsi Kepi ja Viskoosa
vahel oli üsna ühepoolne. Viskoosa oli poolfinaali kaotusest
löödud, ka võhm oli otsakor-

Maxim Voronski võidutses. Foto Viimsi Tigers

Eestit ja Viimsi Tigers Gym klubi esindanud sportlane
võistles Kaasanis 3000 pealtvaataja ees, võistlust näitasid
ka suuremad Vene telekanalid. Eurosport näitas seda võistlust 25. septembril.
“Vastane oli tugev ja väga vastupidav. Püüdsin olla aktiivne ja domineerida terve matši. Lõin ta ka korra kolmandas raundis kõikuma, kuid kohtunik ei fikseerinud seda.
Olen õnnelik hea matši ja tulemuse üle,” sõnas Vorovski
pärast rasket lahingut. “Tänan oma meeskonda ja toetajaid Fresellet ja Viimsi Tigers Gymi, tänu neile sain piisava ettevalmistuse Hollandi treeninglaagris. Olen hetkel
tugevam kui kunagi varem. Puhkan ja alustan uuesti treeningutega, et astuda 15. novembril ringi kodupubliku ees
Tallinna Xplosionil.”
Maxim Vorovski liitus suvel Viimsi Tigers Gym klubiga. Ta loodab teha sel hooajal oma profisportlase karjääris
edukaimad sammud. Vorovski on pidanud profisportlasena
29 matši, võitnud 25 ja KO-ga 8.
Viimsis annab ta trenne ja jagab teadmisi tipptasemel
kikkpoksist teisipäeviti ja neljapäeviti algusega kell 19.
Viimsi Tigers Gym ootab treeningutele kõiki huvilisi
alates 9. eluaastast. Oodatud on nii mehed kui ka naised,
julged poisid ja tüdrukud. Asume Miiduranna sadamas,
aadressil Miiduranna tee 46.

Ivo Pukk

Teine koht
Kopenhaagenist
13.–14. septembril osales Karateklubi Tengu liige
Eha Rikberg edukalt Taanis Kopenhaagenis Jaapani Shotokan Karate Euroopa meistrivõistlustel.

Seekord võidutses noor Sparta võistkond. Foto SHK Viimsi Kepp

ral. Viimsi Kepp tahtis kodusel turniiril auhinnalist kohta
rohkem ja seisuga 5:0 see ka
õnnestus.
Finaalmäng Sparta ja Leekide vahel oli see-eest igati
finaalivääriline, alles peale
lisaaega võitis Sparta otsustavate pulliti visetega 3:2 Viimsi

valla meistritiitli. Poisid oma
kiiruse ja oskustega näitasid
palju vanematele meestele
kohad kätte. Turniiri parimaid
mängijaid oli Marek Ulman
(Viimsi Kepp) ja parim väravavaht Kristen Kurval (Sparta), Viimsi SPA premeeris neid
tasuta spaakülastusega. Suur

tänu kõigile osalejatele, koostööpartneritele ning korraldajatele!
Oktoobris hakkab Viimsi
Kepil uus hooaeg, mil osaletakse nii Eesti esiliigas kui ka
Tallinna saalihokiliigas.

SHK Viimsi Kepp

Eha Rikberg pälvis hõbemedali.

JKS Euroopa MV osales üle 300 võistleja 17 riigist. Viimsilanna ja kolme poja ema Eha Rikberg tegi töö- ja pereelu
kõrvalt suurepärase tulemuse, saavutades hõbemedali
40–49-aastaste naiste kumites. Suur tänu Spordiklubile
Ookami tõhusa panuse eest ettevalmistusperioodil!

Karateklubi Tengu
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l AS Eesti Loots pakub tööd sekretär-asjaajajale.
Kasuks tuleb personalitöö tundmine. Töökoht asub
Rohuneemes. Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 2. oktoobril e-posti aadressil loots@loots.ee.
l OÜ Holgersson otsib oma meeldivasse kollektiivi puhastusteenindajat. Töö toimub päevasel ajal
kaks korda nädalas. Kontakttelefon 5333 3314.
l Õpiabi põhikooliõpilasele matemaatikas ja füüsikas. Kontakttunnid toimuvad Meriväljal. Teave
javar@javar.ee.
l Müüa talverehvid plekkvelgedel, 4 tk, NOKIA
195/60/15. Hind 200 €.
l Kodukoristus, hooldus- ja abitööd õues! Hinnad
soodsad, asume Viimsis. Teave info@businessmatch.ee või tel 5306 8004.
l Anda üürile või müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, garaažiboks ca 19 m2, sihtotstarve elamumaa. Tel
5058 794, e-post martin@baltreal.ee.
l Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €,
mulda 15 t – 140 € (hinda saab ka tingida), komposti 7 t – 120 €, 15 t – 180 €, sorteeritud paekive
20 €/t, killustikku ja liiva. Tel 5697 1079 või 6701
290, taluaed@hot.ee.
l Firma teostab kvaliteetseid puusepa-, siseviimistlus- ja maalritöid. Tel 5649 4449,
e-mail mm2ehitus@gmail.com.
l Pakun abi koduloomade igapäevases hoolduses ja ka juhul, kui on vaja reisile või maale sõita.
Loom jääb oma tuttavasse kodusesse keskkonda,
tulen hooldan ja tegelen temaga teie kodus. Näiteks kassi liivakasti puhastus, söögi ja värske vee
panek, mängimine, koeraga jalutamine jne. Pakun
hoolivust ja armastust loomade vastu. Tel 5019
000 või sirkkaparika@hotmail.com.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Helistage tel
5690 0686.
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
l Lamekatuste paigaldus ja avariiremont SBS-rullmaterjaliga. Tanel, tel 5567 4698.
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastustöid. Kogemust üle 10 aasta. Tel 5216 037, 5648
7738.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimistööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
l Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama õpetamine. Järeleaitamine emakeeles, parandusõpe (düsgraafia, düsleksia). Tel 5059 605.
l Massaaž sinu kodus, tehnika vastavalt kliendi
soovile! Kasutan vaid looduslikke tooteid. Lisaks
pakun kodu koristust, töö kiire ja korralik. Tel 5206
817, Kätlin.
l Põhk koerale kuuti, pakitud 150 l kottidesse,
hind 5 €/kott. Võimalik soetada ka rullina. Lisaks
pakume põhupelleteid, heina, silo, erinevaid teravilju. Transport. Teave www.lilliagro.ee, tel 5206
817, Kätlin.
l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine, rajamine ja taimede istutamine. Tel 5140 524, e-mail
landart@live.com, http://landart.edicypages.com.
l Väiksemad üldehitus- ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik.
Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@gmail.com.
l Müüa haruldane münt 1926. aasta 10 marka originaal. Hind 6000 €. Teave tidskrift@hot.ee või tel
5903 1444.
l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga
sobival ajal teie koju. Nii saate maksimaalse lõõgastava toime. Klassikaline-, spordi-, tselluliidi-,
kupu- ja punktmassaaž. Parima mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Võimalik nautida ka REIKI-energia
tervendavat mõju ning teie keha hellitavat šokolaadimassaaži. Tund aega alates 20 €. Teave
reedu48@hotmail.com või tel 5092 550, Reet.
Rõõm kohtuda nii vanade kui ka uute klientidega!
l Sügis üllatas? Teeme aias sügisesi hooldustöid:
väetame, lõikame, istutame. Aitame planeerida ja
kujundada Sinu koduaeda, istutame ja hooldame
ka toataimi. Telefon 5183 525, Gardinum OÜ,
info@gardinum.eu.
l Kutsun inglise ja vene keele tundidesse Kadrioru
lähedal lapsi ja täiskasvanuid. Suur kogemus. Info
www.teacher.ee.
l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohaletoimetamine 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 € kuus. Teave janne565@hotmail.com
või 5624 9606.
l Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu.
Tel 5593 5863.
l Soovin üürida pikemaks ajaks garaažiboksi Viimsis, oodatud on kõik pakkumised. Tel 5010 153.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Helistage k 9–19 telefonil 5625 1195, Tiiu.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, veeja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimisesemeid. Tel 6020 906 ja 5011
628, Tim.
l Paigaldame vastavalt projektile Teie kinnistule
vee ja kanalisatsioonitorustiku ja teeme liitumise
ühisveevärgiga. Veemõõdusõlme väljaehitamine.
Kaevetööd (vajadusel ka roxoni teenus). Keevitustööd, aiateede kivitööd ja äärekivide paigaldus.
Mahutite paigaldus. Tel 5656 7690.
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, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
l Tänavakivide müük ja paigaldamine, asfalteerimine, freesasfaldist teed, haljastus jm. Tegeleme
tänavakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade
ehitusega. Väiksemad asfalteerimistööd: sissesõidud, kõnniteed. Teeparandus, aukude parandamine. Teave henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee. Tel 5519 855, 5588 842.
l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu.
Info tel 5598 7622.
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 vastavalt
soovile. Hind al 36 €/rm. Info tel 5120 593.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on
kuni 6 tonni (u 8 m³) musta mulda hea manööverdamisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel 5252 632.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage e-posti
aadressil margus@korvent.ee, 552 6281.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Vahva 3-aastaseks saav poiss otsib endale lasteaiast vabadeks päevadeks ning aeg-ajalt ka õhtuti
lapsesõbralikku ja kohusetundlikku hoidjatädi.
Lisainfo tel 5182 523 või merilinp@hotmail.com.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut 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, värvimine. 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 kujundamine. 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, ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine. Täpsem info www.puhastused-kpe.ee, tel 5638 8994.

Perearst Helen Lasni
nimistu patsiendid on
oodatud uuele aadressile
Nelgi tee 1 alates
1. septembrist 2014.
Teave tel 6090 833

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

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Õmblus-, tikkimisja parandustööd.
Reklaamriided.
Heki tee 6-61,
Haabneeme
Tel: 609 1490,
529 8020
info@indigodesign.ee

Viimsi Teatajale
on reklaami
TOORMAHLA
PRESSIMINE
Sel aastal
Rohuneemes.
Tel 5593 5863

eest võlgu
firma Garden
House OÜ

Viimsi SPAs asuv Restoran Meritäht otsib
oma meeskonda rõõmsameelset hommikusöögi teenindajat ja saaliteenindajat!

TULE PROOVI
KUNDALINI
JOOGAT

Paindlik töögraafik, lühikesed tööpäevad
(hommikusöögi teenindajal).
Info: 5880 2171, meritaht@tampe.ee

Igal esmaspäeval
19–20.30
Väikse Päikse
lasteaias

Sensei Judokooli treeningud
oktoobrist Randveres!

Juhendaja
Kadi Toompere

kaditoompere@gmail.com

7–11 a laste treeningud teisipäeviti kell 19.30–20.30
Randvere Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
Treener: Tõnis-Gert Trell
Kuutasu: 20 eur
Õppemaksult tagastatakse tulumaks 20%
Registreerumine: tgtrell@gmail,com, tel: 5620 8500
www.huvikeskus.ee

MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks.
Arendame koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie saatjaks on muusika ja erinevad
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos ema või isaga,
hoidja või vanaemaga.
Tund on mõeldud 1,10- 3.aastastele lastele.
Reedeti kell 11.00 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda: heatujustuudio@gmail.com
5563 4784 (Piret Kõõra)

26. september 2014

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
25.09.2014 saabub uut kaupa!
Tühjendusmüük jätkub – Palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR
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