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Õpetajate päev Viimsi vallas

Rannarahva muuseumis
avati näitus “Ühel väikesel
saarel elas geenius“.
Loe lk 9

Tunnustusauhind
HOLMER
HOL-i volikogu asutas 2012. aastal
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
tunnustusauhinna HOLMER.

Haabneeme Koolis sai õpetajate päeval trummimängu õppida. Foto Silver Ulvik

5. oktoobril tähistati üleriigiliselt õpetajate päeva
– päeva, mis on oodatud nii
õpetajate kui ka õpilaste
seas.
Viimsi vallavalitsus tähistab õpetajate päeva traditsiooniliselt suure
haridustöötajate vastuvõtuga, mis
tänavu toimus 6. oktoobril Lennusadamas. Küsisime õpetajatelt, kuidas tänavune õpetajate päev läks
ning millele nad sel päeval mõtlesid.
Õpetajate päeva puhul olid koolides tavapäraste õpetajate asemel
klassi ees õpilased, lapsevanemad
ja külalised.
Püünsi Kooli abituriendid on
õpetajate päeva oodanud juba algklassides õppides. “Oleme näinud,
kuidas eelmised klassid on sellega
hakkama saanud ning alati on see
tundunud väga lõbus! Ühelt poolt
tähendab see õpilastele tavapärasest lühemat, aga huvitavat koolipäeva. Teisalt aga on õpetajatel taas
võimalik koolipinki istuda ja tunda üle pika aja, kuidas on olla koolilaps,” kirjeldasid õpilased.
“Meie koolis on traditsiooniks
saanud, et õpetajate päeva hommikul tervitavad direktor, õppeala-

Kui noored said teada, mis tunne
on olla õpetaja, siis õpetajad said
end taas õpilastena tunda. Foto
Püünsi Kool

juhataja ning huvijuht kõiki õpilasi
ja õpetajaid uksel, millele järgneb
ametite üleandmine uutele õpetajatele, lõpuks siis meile!”

Külalisõpetajad toovad
vaheldust

Esimest korda klassi ees tunde andes aga ei olnud kõik enam nii lihtne kui aastaid tagasi kõrvalt vaadates tundus. “Selgus, et mida nooremad õpilased, seda keerulisemaks
tundide läbiviimine osutub. Ja loo-

mulikult andsid õpilased meile võimaluse tunda, kuidas me ise kunagi tundides oleme olnud ehk ka
nemad ei teinud tundide andmist
meile lihtsaks – tegid nalja ja häirisid tundi,” võtsid õpilased naljatledes päeva õpetajana kokku.
Lisaks abiturientidele on juba
aastaid õpetajate päeva raames
klassi ees käinud ka külalisõpetajad – oma ala spetsialistid lapsevanemate ja muidu põnevate persoonide hulgast. “Olen külalisõpetajana koolis esmakordselt ja pean
tunnistama, et see ettevalmistus oli
meeletu! Üha enam sai mulle selgeks, et õpetajaamet on väga suur
väljakutse – ühelt poolt teema valdamine ja selle huvitavaks tegemine õpilastele ning teisalt korra
hoidmine tunnis. Suure ettevalmistusega on “lihtne” teha seda kord
aastas, aga keeruline 9 kuud järjest! Austan kõiki õpetajaid ja tänan teid kogu südamest,” kirjeldas
päeva Randvere Koolis tunde andnud külalisõpetaja.
Külalisõpetajad andsid koolis
tunde erinevatel teemadel: vabatahtlik töö, päästekorraldus, elu vahetusõpilasena, antidoping, kodanikuks olemine, tervislikud eluviisid,
narkomaania, lastekaitse, sotsiaal-

meedia, näitlemine, Eesti kaitsmine tegevväelasena, ehitusinseneri
elu, loodusfotograafia jne.

Päev õpetajatele

“Õpetajaks ei õpita koolipingis,
vaid kasvatakse koos noortega,”
on veendunud Viimsi Kooli õpetaja. “Lihtne oleks tulla kooli peale
ülikoolikursust, rääkida pähe õpitud jutt soravalt ära ning minna
kell 16 koju. Reaalsuses kõik õpilased õpetavad õpetajat õpetama!
Igal aastal mõtlen õpetajate päeval
tagasi oma klassidele, õpilastele ja
olen veendunud, et ilma nendeta ei
oleks ma see, kes ma täna olen.
Iga õpetajate päev toob mulle
taas pisara silma – saame käituda
nii nagu õpilased, saame õppida,
saame naerda ja mis peamine – me
näeme, et te olete kõigest hoolimata omandanud kõik, mida me
soovime! Aitäh teile, armsad abituriendid!”
Suur aitäh kõikidele abiturientidele, lapsevanematele ja külalistele selle suurepärase päeva eest!
Viimsi vallavalitsuse poolne tänu
kõikidele haridustöötajatele suure
panuse eest valla haridusellu!

Liina Rüütel
Loe lisa lk 4

Auhinna nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud
Me Ehitame Riiki. Auhinna eesmärk on Harjumaa omavalitsustegelaste tunnustamine ja omavalitsuste koostöö arendamine. HOLMER on
skulptor Aivar Simsoni pronksskulptuur, mida
antakse välja igal aastal kahes kategoorias.
Suur HOLMER – antakse välja omavalitsuse volikogu esimehele, linnapeale/vallavanemale,
HOL-i juhatuse liikmele ja HOL-i tegevaparaadi
juhile teenete eest konkreetse valla/linna või omavalitsuste koostöö arendamisel. Suurt HOLMERit antakse välja igal aastal üks.
Väike HOLMER – antakse välja omavalitsuse volikogu liikmele, linnavalitsuse/vallavalitsuse (ametiasutusena) ja HOL-i büroo teenistujale/töötajale teenete eest konkreetse valla/linna
või omavalitsuste koostöö arendamisel. Väikest HOLMER-it antakse välja igal aastal kaks.
HOLMER-ile võivad kandideerida kõik Harjumaal vastaval ameti/töökohal vähemalt aasta
töötanud isikud. HOLMER-i kandidaate saavad
üles seada Harjumaa omavalitsuste volikogude
ja HOL-i volikogu liikmed, linna/vallavalitsuste (ametiasutusena) ja HOL-i büroo töötajad ning
omavalitsuste hallatavate asutuste juhid ja teiste
omavalitsuste konsolideerimisgruppi kuuluvate
ettevõtete juhid. Auhinna konkursi žüriiks on
HOL-i juhatus.
Kandidaadid esitatakse hiljemalt 1. novembriks info@hol.ee või postiga aadressil Sirge 2,
Tallinn 10618. Taotlusvormid on HOL-i kodulehel www.hol.ee/tunnustusauhind-holmer-186.

Vambo Kaal
HOL-i büroojuht

Leppneeme küla
üldkoosolek
Leppneeme küla üldkoosolek toimub
18. novembril algusega kell 15 Leppneeme vanas sadamahoones.
Päevakord: 1. külavanema aruanne tehtud töödest; 2. järgmise aasta plaanid; 3.
jooksvad küsimused.

Külavanem

Uus perearst
Alates 1. oktoobrist 2017 osutab perearst Sergey Saadi endistele patsientidele Viimsi vallas ja Pirita linnaosas üldarstiabi perearst Ingmar Lindström (Perekliinik OÜ).
Vastuvõtukoha aadress: Ravi 27, kabinet 331, telefon: 5190 9216. Dr Lindströmi
vastuvõtuajad: E, K, N 8.30–12.30, T 14.00–
18.00, R 8.30–12.00.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
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Spordiklubid saavad
toetust taotleda
Sel aastal on Viimsi valla
ja Tallinna linna kokku
73 spordiklubis treenimas
2069 Viimsi valla last ja
noort. Nendest 1715
saavad Viimsi valla poolt
spordipearaha toetust,
mis on eraldatud spordiklubidele.
1. oktoobrist kuni 1. novembrini on spordiklubidel võimalus taotleda 2018. aastaks rahvastikuregistri järgi Viimsi valla 7–19-aastastele lastele ja noortele, sealhulgas puuetega lastele ja noortele ning inimestele,
kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti, sporditegevuse korraldamise toetust pearaha infosüsteemi PAI kaudu.
Nõuded spordiorganisatsioonile, kes saavad taotleda spordipearaha toetust:
- harrastajate arv on vähemalt 20, olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest;
- harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse 4. kutsestandardi tasemega treenerid ning kuni 100 harrastaja kohta eri spordialal on
vähemalt üks treenerikutse 5.
või kõrgema kutsestandardi tasemega treener. Treenerikutse
kutsestandardi taset arvestatakse toetuse andmisel alates 5. ta-

semest ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta;
- spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis;
- 5. või kõrgema kutsestandardiga treener saab valida ühe
toetust saava spordiorganisatsiooni ja peab olema toetust saava spordiorganisatsiooni kinnitanud pearaha arvestamise infosüsteemis.
Sporditegevuse toetust ei
anta tervisespordi, sh jõusaali ja
aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ning teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga
seotud tegevuse toetamiseks.
Toetust määratakse üks kord
aastas (perioodiks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2018) ning see
makstakse toetuse saajale (spordiklubile) välja temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse erinevatest näitajatest: spordiklubi
harrastajate arvust ja vanusest,
spordiala liigist, spordiala eelisarendatavusest (Viimsi vallas
– jalgpall, korvpall, käsipall,
murdmaasuusatamine, purjetamine, sulgpall, ujumine), spordialaliidu võistluste edetabelikohtadest ja treeneri kvalifikatsioonist.
Kuni 1. detsembrini on lapsevanemal võimalus kinnitada
oma laps toetuse saajate hulka
veebikeskkonnas https://taotlen.
tallinn.ee/kinnituste_info, vali-

Volikogus
des vasakpoolsest valikute tulbast “uus kinnitus”. Keskkonnas eesti.ee, kus eelnevalt on kinnituste tegemine olnud võimalik, enam seda toimingut kahjuks teha ei saa. Kõige operatiivsemalt saavad lapsevanemad
sellekohast infot otse spordiklubidelt, kus nende lapsed on juba treenimas või kavatsevad seda teha.
Jooksva aasta sees on PAI
andmebaasis olevate treeningrühmade nimekirjades võimalik teha ka muudatusi. Kui harrastaja loobub mingil põhjusel
trennis käimisest, siis peavad
lapsevanem ja spordiklubi hoolitsema selle eest, et loobuja
treeningrühma nimekirjast eemaldatakse. Sellega vabaneb
spordiklubis pearahaga toetatav koht, mille saab täita uue
harrastaja treeningrühma lülitamisega. Siinkohal on tungiv
palve spordiklubidele ja lapsevanemetele nende muudatuste
kohta PAI andmebaasis vastavad toimingud võimalikult operatiivselt teostada.
Toetus eraldatakse spordiorganisatsioonile tegevuskulude katmiseks toetamaks Viimsi
valla noorte mitmekülgset arengut. Toetus ei vabasta lapsevanemat treeningrühma osalustasu maksmisest.

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator

Ajujaht ootab ideid 29. oktoobriks
Viimsi vald annab taas välja kuni 5000-eurose eriauhinna parimale meeskonnale, kuhu kuulub vähemalt üks Viimsi valla elanik.
Selleks tuleb ideed esitades märkida elukohaks Viimsi vald.
Möödunud sügisel otsustas end Ajujahil proovile panna neljaliikmeline meeskond TempID,
kuhu kuulub ka viimsikas Rait Rand. Kaheksa
kuud hiljem väljuti konkursilt 35 000 euro võrra
rikkamana – sellest 5000 eurot tuli Viimsi vallalt. Kuid raha pole ainus, mida TempID meeskond Ajujahilt kaasa võttis.
Rand soovitab kõigil Ajujahile idee teele saata,
sest konkursiga kaasneb arenguprogramm. “Sealt
sai ühtlasi alguse ka ajajaht. Kogu arenguprogramm ja Ajujahi telesaade sundis tootearenduse ja toote turule toomise kallal väga kiiresti
tegutsema. Ilma Ajujahi ajaraamita oleksime
võib-olla alles poolel teel, võrreldes praegusega. Uskusime oma ideesse ja meeskonna või-

mekusse, kuid pidevalt oli õhus küsimus, kas
selle õigeks ajaks ka tehtud saame. Tänu Ajujahile saime.”
Lisaks viis Ajujaht TempID tiimi kokku uute
koostööpartneritega ning tuntust kasvatas kaheksanädalane telesaade Eesti Televisioonis.
Idee sai alguse praktilisest vajadusest haiguse ajal lapse kehatemperatuuri pidevalt jälgida.
Lapsed on aga teadupärast pigem kannatamatud, muutes tavalise kraadiklaasiga temperatuuri mõõtmise keerukaks ülesandeks. TempID
tegevjuht Rait Rand nägi siin võimalust tehnoloogia abil olukorda lahendada, jättes arstidele
vaid diagnoosi ja ravi määramise ülesande. Info
kogumise ja koondamisega saab inimene õigete tööriistade abil ise hakkama.
Ajujahile saab idee esitada veebiaadressil
ajujaht.ee.

Ajujaht
Viimsi vallavalitsus

Viimsi vallavolikogu poolt 10.10.2017 vastu

planeeringu kohase kaitsehaljastuse maa krun-

võetud otsused:

di, ühe aasta jooksul arvates detailplaneeringu
kehtestamisest kui planeeringus on täidetud

nr 63 Projekti “BSR Interconnect“ (Balti mere

tingimus kaldapealse ridaelamu osas nelja

riikide kohalike ühistranspordisüsteemide ühen-

boksi ehitusõiguse saamiseks.

damine) omafinantseeringu tasumise garanteerimine

Viimsi vallavolikogu 10.10.2017 otsusega

nr 64 Pärnamäe külas asuva Linnase tee L1

nr 70 kehtestati Viimsi vallas Leppneeme kü-

transpordimaa omandamine

las, kinnistute Sepa II ja Sepa V detailplanee-

nr 65 Haabneeme alevikus asuva Õilme tee L1

ring, millega tehakse ettepanek Viimsi valla

transpordimaa omandamine

mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutu-

nr 66 Vallavara otsustuskorras võõrandamine

se juhtotstarbe osaliseks muutmiseks loodus-

ja nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks

likust rohumaast väikeelamute maaks ning üld-

(Vana-Narva maantee transpordimaa kinnistu;

planeeringu teemaplaneeringute “Miljööväär-

Leppneeme sadama tee)

tuslikud alad ja rohevõrgustik haljastu nr 38

nr 67 Nõusoleku andmine kinnistu piiride muut-

osaliseks muutmiseks elamualaks ja Viimsi val-

miseks (Uuetoa, Tuletorni puiestee L1)

la üldiste ehitustingimuste määramine. Elamu-

nr 68 Viimsi vallas Pärnamäe külas asuva Hobu-

ehituse põhimõtted” muutmiseks osas, mille-

kastani haljak maaüksuse kasutusse andmine

ga on sätestatud, et kõik elamud Viimsi vallas

MTÜ-le Pärnamäe Külaselts külaplatsi rajami-

peavad asuma üldplaneeringuga määratud ela-

seks

mumaal, väljapoole elamumaad uusi elamuid

nr 69 Lubja külas, kinnistute Salumetsa III (Põh-

ja nende abihooneid rajada ei ole lubatud. De-

ja-Salumetsa) ja Salumetsa IV detailplaneerin-

tailplaneeringuga jagatakse kinnistu Sepa II

gu kehtestamine

kuueks üksikelamumaa krundiks ja määratakse

nr 70 Leppneeme külas, kinnistute Sepa II ja Se-

krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoo-

pa V detailplaneeringu kehtestamine

ne ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga 300 m2. Üksikelamu suurim lubatud

Viimsi vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr

kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõr-

69 kehtestati Viimsi vallas, Lubja külas, kinnis-

gusest katuseharja peale on 8,5 meetrit (2 maa-

tute Salumetsa III (Põhja-Salumetsa) ja Salu-

pealset korrust) ja abihoonel 5,0 meetrit. Lisaks

metsa IV detailplaneering, millega tehakse et-

moodustatakse kinnistule Sepa II seitse tee ja

tepanek Lubja küla klindiastangu piirkonna üld-

tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunti,

planeeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe

kaks haljasala maa kasutamise sihtotstarbega

osaliseks muutmiseks pereelamumaast ridaela-

krunti ja üks loodusliku maa krunt. Sepa V kin-

mumaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu

nistu jagatakse kaheks ning jagamise tulemu-

Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määrami-

sena moodustatakse üks 4933 m2 suurune tee

ne. Elamuehituse põhimõtted. peatüki 4.2 osali-

ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt

seks muutmiseks ridaelamukrundi suuruse mää-

ja üks 61 006 m2 suurune kaitsehaljastuse maa

ramisel nõutava 3000 m2 asemel 2065 m2. De-

kasutamise sihtotstarbega krunt.

tailplaneeringuga moodustatakse 19 üksikela-

Vastavalt Tallinna notari Lee Mõttuse nota-

mumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, 1 ri-

ribüroos 4.05.2016 sõlmitud võlaõiguslikule le-

daelamumaa krunt, 1 kaubandus-, toitlustus-,

pingule kohustuvad detailplaneeringu koosta-

teenindus-, kontori- ja büroohoone maa krunt,

misest huvitatud isikud omal kulul välja ehita-

1 kaitsehaljastuse maa krunt, 8 tee- ja tänava-

ma ja vallale tasuta üle andma avalikult kasu-

maa krunti ning määratakse ehitusõigus 19 üksik-

tatava juurdepääsutee ja selle juurde kuuluva

elamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 meetrit), 1

tänavavalgustuse enne esimesele hoonele ka-

ridaelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 meet-

sutusloa taotluse esitamist, kuid mitte hiljem

rit, 4 sektsiooni) ja 1 ärihoone ehitamiseks. Ük-

kui 4 aastat peale detailplaneeringu kehtesta-

sikelamukruntidele on lubatud püstitada lisaks

mist. Lisaks sõlmiti kokkulepe valla kasuks isik-

üks kuni 5,0 meetri kõrgune abihoone, kruntide

liku kasutusõiguse seadmiseks detailplaneerin-

suurused on planeeritud vahemikus 1500 kuni

guga kavandatud mänguväljaku ja loodusliku

2845 m , suurim lubatud ehitusalune pindala

jalgraja rajamiseks, avalikuks kasutamiseks, ra-

on 250 m2, ridaelamul 640 m2. Ärimaa krundi

jatiste püstitamiseks, korrashoiuks ja hoolda-
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suurus on 4546 m ja sellele on lubatud ehitada

miseks ning sademeveetrassi rajamiseks, hool-

kuni 1850 m² ehitusaluse pindalaga kahekorru-

damiseks, korrashoiuks ja sademevee ärajuhti-

seline ärihoone, kus võib kuni 25% kavandata-

mise tagamiseks.
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va hoone suletud brutopinnast olla ka laopindu.

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: 602 8840, e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 27. oktoobril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Lisaks on detailplaneeringuga moodustatud üks

Viimsi vallavolikogu poolt 10.10.2017 vastu

kaitsehaljastuse maa krunt, kuhu on planeeri-

võetud määrus:

tud avaliku kasutusega haljasala, millel hakka-

nr 15 Riigieelarve toetusfondist raske ja süga-

vad paiknema tervisespordirajad ja laste män-

va puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toeta-

guväljakud.

vate teenuste toetamise kord

Vastavalt Tallinna notari Priidu Pärna notaribüroos 10.04.2017 sõlmitud võlaõiguslikule le-

NB! Volikogu 10.10.2017 otsuste tervikteksti-

pingule kohustuvad detailplaneeringu koosta-

dega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja

misest huvitatud isikud omal kulul välja ehita-

valla veebilehel viimsivald.ee/12044, määru-

ma ja vallale tasuta üle andma avalikult kasu-

sega viimsivald.ee/12043 ning täiendavalt Rii-

tatavad teed (sh tänavavalgustuse, sademevee

gi Teataja võrguväljaande veebilehel.

ärajuhtimissüsteemi rajatised ning tee juurde
kuuluva projektikohase haljastuse) ning detail-

Volikogu kantselei
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Haldusreformi järel muutub
Eestis ligi 400 000 aadressi
Eestis on 1,2 miljonit aadressi. Haldusreformi tõttu
muutub käesoleval aastal
esialgse hinnangu kohaselt umbes 400 000 aadressi, neist ligi 200 000 on
elukoha aadressid.

“Haldusreformi tõttu teiseneb
käesoleva aasta oktoobris-novembris erakordselt suur hulk
aadresse. Muutub ligi 200 000
elukoha aadressi. Kui arvestada ka hoonestamata ja mitteelukondlike hoonetega maaüksusi, siis muutub kokku üle Eesti
400 000 aadressi,” ütles Maaameti peadirektor Tambet Tiits.
“Muutus puudutab eeskätt neid
piirkondi, kus toimuvad omavalitsuste liitmised.”
Nii suure hulga aadressi-

andmete muutuse tingib asjaolu, et pärast haldusreformi on
Eestis 79 kohalikku omavalitsust – 15 linna ja 64 valda. Reformi käigus saab uue piiri 11
maakonda. Muutuvad ka paljude külade nimed, enamik neist
Saare- ja Võrumaal, sest samas
omavalitsuses ei või olla mitut
samanimelist küla.
Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu tõi märkimist vääriva asjaoluna välja selle, et peale haldusreformi on Eestis viis nn
linna-linna ehk linnasisest linna. Need on: Haapsalu, Paide,
Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesuu.
Need linnad on haldusreformi
järgselt oluliselt suuremad kui
praegused linnad, hõlmates enda alla ka ulatusliku hajaasus-

tusega ala. Seega hakatakse mõne küla aadressis nimetama ka
linna. Näiteks küla, mis praegu
on Paide vallas, kuid haldusreformi järel Paide linna koosseisus, saab uueks aadressiks
Järva maakond, Paide linn, Mäeküla, Vahtra. Harjumist vajab ka
see, et linnasiseste linnade uutes
ametlikes aadressides kordub
sõna linn kaks korda. Näiteks
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pikk tn 1. Nii saab olema ka Haapsalu, Tartu, Pärnu
ja Narva-Jõesuu linnade puhul.
“Kui inimesel tekib soov
teada saada, milline on tema aadress pärast haldusreformi, kas
see jääb samaks või mitte, saab
ta Maa-ameti geoportaali avalehel oleva aadressi teisendaja
abil seda järele vaadata. Sises-

tades aadressi teisendaja otsingusse oma aadressi, näidatakse
ekraanil haldusreformijärgset
aadressi,” juhendas Mall Kivisalu.
Maa-amet on konsulteerinud
ka Omniva (Eesti Posti) esindajatega. Omniva kinnitab, et posti
sihtnumbreid ei ole plaanis sel
aastal muuta ning kõik postisaadetised viiakse kindlasti kohale nii uue kui ka vana aadressi puhul. Küll aga rõhutab
postifirma, et kirjale korrektse
sihtnumbri lisamine on nüüd
olulisem kui kunagi varem.
Haldusreformiga seotud aadressimuudatused tehakse masskannetena pärast kohalike omavalitsuste valimisi 2017. aasta
oktoobris.

Notarid annavad tasuta nõu
1. novembril kell 14–17 ootavad kõik Eesti notaribürood
oma maakonna inimesi külla. Tänavu keskendutakse avatud uste päeval kinnisvaratehingutele, aga oodatud on ka
huvilised, kel on küsimusi pärimise, ettevõtluse või teiste
notaritööd puudutavate valdkondade kohta.
“Kinnisvara valdkond on praegu kuum, tehingute arv kasvab ning ka notarid peavad omalt poolt tagama, et selles olukorras selgeid ja läbimõeldud otsuseid tehtaks,” selgitas Notarite Koja esimees Tarvo Puri. “Huvilised on oodatud küsima, mida kinnisvara ostes või müües peaks teadma, samuti arutama
alles “paberil” või kasutusloata kinnisvara ostmise, järelmaksu,
hüpoteegi olemuse ja varjatud puudustega seotud küsimusi.
Meie eesmärk on, et keegi oma valikuid hiljem ei kahetseks.”
Notaribüroode uksed on avatud kõigis Eesti maakonnakeskustes, aga ka mitmes teises linnas, näiteks Räpinas, Elvas,
Keilas, Narvas ja Sillamäel.
“Loomulikult on bürood avatud ka teistel päevadel ja tehinguga seotud nõuanne on alati tasuta, kuid sellel päeval ootame
ka neid inimesi, kes alles kaaluvad tehingu tegemist või soovivad nõu erinevate alternatiivide vahel valimisel,” lisas Puri.
Kõigi Eesti notaribüroode asukohad ja kontaktid leiab siit:
notar.ee/kontaktid.
Eestis tegutsevad 91 notarit tegid mullu kokku 295 155 toimingut ja teenuseosutamist, neist kõige sagedamini viidi läbi
kinnisvaraga seotud tehinguid.

Eve Strang
Notarite Koja tegevdirektor

Maa-amet

KOMMUNAALUUDISED
on aga igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohalt tuletab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kinnistuomanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid biojäätmeid tasuta ära anda
nii (kogumahuga kuni 1 m3) Pärnamäe jäätmejaama (Tallinna
haldusterritooriumil) kui ka tasuta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m3).
Hea soovitus on niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed
on kukkunud ning seeläbi purustada niitmise käigus puulehed
väikesteks osadeks. Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui
ka tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest purustatud
lehed on hea väetis rohttaimedele.

Põhjakonna trepp
Haabneeme alevikus asuvale 50 meetri kõrgusele
Lubja klindiastangule on rajatud Eesti kõrgeima
kõrguste vahega trepp, mis ühendab peagi keskuse
ning Pärnamäe ja Lubja külad, vähendades jalavaeva rohkem kui poole võrra.
Heki tee esimese kihi asfalteerimine. Fotod Kommunaalamet

Jätkuvad tee-ehitustööd Puulehed kotti
Lähinädalatel valmivad Randvere tee kuni Rohuneeme tee, Kesk tee ja Heki tee ehitustööd.

Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania.

Randvere teest kuni Rohuneeme teeni on suuremas osas paigaldatud maa-alused kommunikatsioonid, Rohuneeme tee poolses
otsas lõpetatakse trasside ehitamist ning alustatud on ka asfalteerimisega.
Paigaldatud on asfalt kõnniteel ja parkimisalal lõigus Randvere tee kuni Heldri tee ja Heki tee ristmik. Samuti on nimetatud lõigul paigaldatud esimene kiht asfaltkatet sõiduteele. Aluse ehituse ja asfalteerimistööde ettevalmistavad tööd toimuvad
Heldri tee ja Heki tee ristmikust kuni Rohuneeme teeni.
Kesk teel toimub piirdeaedade ehitus ning alates 16. oktoobrist on planeeritud alustada katendi ehitustöödega. Seni
toimuvad lõigul Eltel Networks AS-i teostatavad sidetrassi ümberlülituse tööd. Esimene asfaldikiht peaks Kesk tee lõigule
maha saama 21. oktoobriks.
16.–21. oktoobrini on plaanis Heki teele paigaldada teine
kiht asfalti ning sellele järgnevale nädalale on kavandatud joonimistööd. Täpne tee valmimine sõltub ilmastikuoludest!
Kase teel on torustikutööd valminud. Kase tee teekatte taastamine on plaanis 23.–28. oktoobri vahemikul.
Heki teel alustatakse 19.–21. oktoobril haljastustöödega.
Hetkel arutatakse ehitajaga, kas oleks võimalik hekipuud istutada kevadel, kuna on oht, et niivõrd hilja sügisel istutades võivad puud mitte juurduda ja kahjustuda. Oktoobri teises pooles
on plaanis teele paigaldada tänavavalgustus.
Ehitaja teeb kõik endast oleneva, et tagada teede põhiline
kasutusvalmidus hiljemalt 31. oktoobriks.

Kõikidel huvilistel palume lehekottide soovist teada anda oma
küla külavanematele, kes jagavad välja ka lehekotid, alevike
puhul (Haabneeme ja Viimsi alevik) tuleb informatsioon saata
e-posti teel puulehed@viimsivv.ee (e-postis tuua välja aadress,
täisnimi, lehekottide arv, kontakttelefon) hiljemalt 23. oktoobriks.
Sel aastal kogutakse kõigilt kuni 6 lehekotti (ühe koti maht
on 150 liitrit) kinnistu kohta tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid lehekottide toomisi
salvestame kogu tegevuse pardakaameratega. Lehekotid tuleb
välja tõsta 9. novembril kell 7 hommikul.
Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia)
mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab kommunaalamet
kotid ära viimata ja need peab kinnistuomanik ise jäätmejaama toimetama. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid
sisaldasid kõike muud peale lehtede sh olmeprügi ning muud
mittesobilikku.
Lehekotid viib ära Viimsi valla kommunaalameti brigaad.
Kotid palume siduda või muud moodi sulgeda. Juhul, kui kotile
tekivad augud, siis palume need teibi või muu vahendiga ära
parandada.
Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust
ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti

Trepi projekteeris Alver Arhitektid OÜ ja ehitas OÜ TILTS
Eesti Filiaal. Ehitus läheb Viimsi vallale maksma u 240 000
eurot, millele lisandub käibemaks.
Lubja klindiastang on Viimsi vanim ja kõrgeim koht (51,4 m),
mis kerkis veest umbes 11 500 aastat tagasi. Mäe nõlvale on
ehitatud lumelaua- ja suusanõlv ning seikluspark, astangu peal
peetakse legendaarseid kahe küla jaanitulesid ja jalamil paikneb Karulaugu terviserada, mis on meelispaik paljudele viimsilastele.

Kommunaalamet

Põhjakonna trepi projekteeris Alver Arhitektid OÜ.
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Aitäh, head õpetajad!
6. oktoobril toimunud
õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Lennusadamas tänas
Viimsi vallavalitsus valla
silmapaistvamaid haridusasutuste töötajaid.
Tänavusel vastuvõtul osales rekordiliselt ligi 400 haridustöötajat – õpetajad koolidest, lasteaedadest ja huvikoolidest ning
noorsootöötajad noortekeskustest. Haridustöötajate meelt lahutas tänuüritusel ansambel
Traffic.
Täname kõiki Viimsi valla
haridustöötajaid teie igapäevase panuse eest Viimsi valla laste arengusse!
Viimsi vallavalitsus andis
vastuvõtul valla tänukirjad järgmistele haridustöötajatele:
TRIINU PUIDET, Püünsi
Kool, pikaajalise pühendunud
töö ja alushariduse edendamise eest Püünsi Koolis;
KAILI KATTAI, Püünsi
Kool, pikaajalise pühendunud
töö ja aktiivse õpetajana hariduse edendamise eest Püünsi
Koolis;
KÜLLI ALVER, Haabneeme Kool, õpetajaks ja mentoriks olemise ning pühendumisega tehtud töö eest Haabneeme Koolis;
ELLE TOPER, Haabneeme
Kool, pikaajalise pühendumisega tehtud töö eest Viimsi ja
Haabneeme Koolis, õnnitleme
ka 70. juubeli puhul;
VIVIKA KUPPER, Haabneeme Kool, suure hoolimisega tehtud töö eest Haabneeme
Koolis;
RIIN PEETERS, Haabneeme Kool, suure panuse eest Haabneeme Kooli tugistruktuuri loomisel ja rakendamisel;
TUULI ROOSTFELDT,
Haabneeme Kool, suure panuse eest Haabneeme Kooli arendamisel ja erinevate projektide
käivitamisel;
MARIKA SEPPOR, Viimsi
Kool, pikaajalise pühendunud
töö eest Viimsi Keskkoolis;
HILJA HALLASTE, Viimsi Kool, pikaajalise töö eest
Viimsi Keskkoolis ning õppiva
õpetajana eeskujuks olemise
eest;
EVE OTT, Viimsi Kool, järjepideva ja sisulise töö eest
Viimsi Keskkoolis sotsiaalpedagoogina;
SULEV ENNOMÄE, Viimsi Kool, pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi Keskkoolis;
KIRSI RANNASTE, Viimsi Kool, pikaajalise töö eest
õpetajana Viimsi Keskkoolis,
kooli ajaloo järjepideva talletamise eest ning õppiva õpetajana eeskujuks olemise eest;
SIIRI ALAMAA, Randvere
Kool, efektiivse ja tulemusliku
töö eest koolielu juhtimisel ja
korraldamisel ning alustavate
õpetajate toetamisel ja motiveerimisel;
REILIKA ARROSAAR,
Randvere Kool, pühendunud töö

Palju õnne kõikidele tänukirjade saajatele! Vaata galeriid fb.com/ViimsiVald. Fotod Annika Haas

Viimsi valla hallatavates haridusasutustes on kokku 508 ametikohta ning meil on hea meel, et tänavusel vastuvõtul osales neist
enam kuni 400.

Õpetajatele esines ansambel Traffic.

eest oma klassi õpilaste juhendamisel ja toetamisel ning maakondlike ja ülekooliliste ürituste korraldamisel;
KRISTI KURIST, Randvere Kool, innustava ja pühendu-

nud töö eest õpilaste kaasamisel ning VEPA käitumisoskuste mängus osalemisel ja selle
juurutamisel koolikultuuri;
AHTO SALUSTE, Randvere Kool, pühendunud töö eest

toimetulekuõpilaste toetamisel
kõigis nende ettevõtmistes;
KÄTLIN STAHL, Viimsi
Kunstikool, mitmekülgse pühendunud ja oskusliku töö eest kunstiõpetuse õpetamisel Viimsi
Kunstikoolis;
AINIKE LEPP, MLA Viimsi Lasteaiad, erivajadustega laste toetamise ja kaasamise eest
rühma ja lasteaia keskkonda;
HELINA ARDEL, MLA
Viimsi Lasteaiad, Viimsi lasteaedade laulupäevade eestvedamise ja korraldamise eest;
IRENA HAMBURG, MLA
Viimsi Lasteaiad, õues- ja projektõppe läbiviimise eest Päikeseratta maja Päikesepallide
rühmas;
MARE MARDIM, MLA
Viimsi Lasteaiad, pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi lasteaedades, elektroonilise lasteaia järjekorra süsteemi ARNO
käivitamise ja haldamise eest;
TRIIN RASS, MLA Viimsi
Lasteaiad, “Avatud rühmade”
metoodika loomise eest Laanelinnu majas;
KÜLLI TALMAR, Viimsi
Kool, pikaajalise pühendunud
töö eest valla ja kooli ürituste
korraldamisel ning kooliteatri
projektide läbiviimise eest;
MERIKE
HINDREUS,
Viimsi Kool, pikaajalise pühendunud töö eest valla ja kooli
ürituste korraldamisel;
SIRJE TOOMLA, Haabneeme Kool, pühendunud töö
eest Haabneeme Kooli juhti-

misel ja kooli juurdeehituse kavandamisel ning valmimisel;
MAIE ROOS, MLA Viimsi Lasteaiad, pühendunud töö
eest Uus-Pärtle lasteaia valmimisel ja käivitamisel;
KARMEN PAUL, Viimsi
Gümnaasium, Viimsi Kooli pikaajalise eduka juhtimise eest;
KERTU VAHEMETS, Randvere Noortekeskus, HEV laste
ja noorte kaasamise eest noorsootöösse Randvere Koolis ja
rahvusvahelises noorsootöös
aktiivse osalemise eest.
Lisaks tänas Viimsi vallavalitsus XII noorte laulu- ja tantsupeol osalenud Viimsi koolide kollektiivide juhte ja õpetajad.
ANDRUS KALVET, Viimsi Kooli noortekoor ja lastekoor;
VIRVE KALVET, Viimsi
Kooli noortekoor;
RINES TAKEL, Viimsi
Kooli 2-häälne mudilaskoor;
MARI LIIS RAHUMETS,
Viimsi Kooli 1. klasside mudilaskoor;
KÄTLIN
PUHMASTE,
Viimsi Kooli mudilaskoor ja
lastekoor;
AGNE KURRIKOFF HERMAN, Viimsi Kooli 1.–2., 3.–
4. ning 5.–6. klassi segarühm;
MAIDO SAAR, Haabneeme Kooli 2.–3. klassi rahvatantsurühm;
AGE TOOMSALU, Haabneeme Kooli 1. klasside 1-häälne mudilaskoor;

KATI PÕDER, Haabneeme
Kooli mudilaskoor;
MARIANN NIRK, Haabneeme Kooli mudilaskoor;
KAIRI LEHTPUU, Haabneeme Kooli tantsurühm;
KERLIN TAKK, Randvere
Kooli mudilaskoor;
ANLI SOOSAAR, Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke 1.–2. ja 2.–3. klassi segarühm;
ETERI PARTS, Randvere
Kooli mudilaskoor;
ALAR AJA, Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke 1.–
2. klassi segarühm;
MERYT PASTAK, Püünsi
Kooli mudilaskoor;
HELE POMERANTS, Püünsi Kooli 1.–2. klassi rahvatantsurühm, 3.–4. klassi rahvatantsurühm ja 7.–9. klassi segarühm;
OTT KASK, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester ja
puhkpilliorkester;
GLAIRE HELILAID RUBEN, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester;
REET LEINUSTE, Viimsi
Muusikakooli sümfooniaorkester;
ANNALIIS NÄKSI, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester;
ANN KUUT, Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester;
MARET MELESK, Viimsi
Muusikakooli sümfooniaorkester ja puhkpilliorkester.

Viimsi Teataja
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Allkirjastati Viimsi riigigümnaasiumi
ehituse peatöövõtuleping
2. oktoobril allkirjastasid Riigi Kinnisvara AS-i
(RKAS) ehitusjuht Priit
Püss ja AS-i Merko Infra
juhatuse liige Marek
Hergauk Viimsi riigigümnaasiumi ehituse peatöövõtulepingu. Tegemist on
esimese riigigümnaasiumiga Harjumaal.
Kuni 540 õpilasele mõeldud
tänapäevane gümnaasiumihoone netopinnaga 4283,3 ruutmeetrit ehitatakse Harjumaale
Viimsi valda Haabneeme alevikku. Uus koolihoone on plaanis avada 2018. aasta sügisel.
RKAS-i ehitusjuhi Priit Püssi sõnul on hoone kavandamise lähtekohaks võetud võimalikult väikese energiavajadusega hoone loomine, koolimaja
kandekonstruktsiooniks on valdavas osas valitud CLT ehk
ristkihtpuit. “Puit on taastuv loodusvara ning hoonete puidust
ehitamise korral paisatakse õhku vähem CO2-te ning kulutatakse vähem fossiilseid kütuseid kui näiteks betoonist ehitiste puhul. On tehtud uuringuid, mis tõestavad, et puidust
hoones tunneb inimene ennast
paremini,” ütles Püss.
Viimsi valla jaoks on tugev
haridussüsteem väga oluline ning
valla põhiprioriteet on haridusvõimaluste ja -kvaliteedi tõstmine. Uus riigigümnaasium rikastab ja mitmekesistab veelgi
valla haridusvõrku ja haridusvõimalusi.
Tänases Viimsi Keskkoolis
hakatakse peagi tegema ümberkorraldusi, et järgmise aasta sügiseks oleks koolist saanud tugev 9-klassiline põhikool.

Koolimaja kandekonstruktsiooniks tulevad valdavas osas
ristkihtpuidust.

Viimsi riigigümnaasiumi hoone arhitektuurilahenduseks valiti möödunud aastal Novarc Group AS-i ning
KAMP Arhitektid OÜ ühine ideelahendus. 3D-eskiisid KAMP Arhitektid OÜ

Vaade kooli söögisaali.

Viimsi vallavalitsus loodab, et
hoone valmimisel tekib hea
koostöö riigi, valla ja kohalike

haridusasutustega, et avardada
Viimsi ja naaberpiirkondade
noorte võimalusi haridusteel.

Hoone projekteerimisel on
kasutatud ehituse infomudelite
tehnoloogiat (BIM – Building
Information Modelling), mille
käigus hoone näitlikustatakse
ruumiliselt. Hoonesimulatsioon
võimaldab paremini hinnata projekteeritava hoone tulevast energiavajadust ning halduskulusid
ja kasutusmugavust. RKAS-i
BIM-i projektijuhi Silver Aderi
sõnul on BIM eluline näide digiehituse juurutamisest. “Boston Consultingu hinnang aastaks 2025 ütleb, et siis annab
täielik ehituse digitaliseerimine
iga-aastaselt 13–21 protsenti
kokkuhoidu planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusfaasis ning
10–17 protsenti käitamisfaasis.
RKAS tegeleb juba aastaid

BIM-i juurutamisega ning seda
tehnoloogiat oleme kasutanud
näiteks ERM-i, Rahvusarhiivi,
Eesti Moskva saatkonna ning
mitmete teiste ehitiste puhul,”
ütles Ader.
Viimsi riigigümnaasiumi
hoone arhitektuurilahenduseks
valiti möödunud aastal Novarc

Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ ühine ideelahendus.
Ehitustööde maksumuseks on
ligikaudu 5,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Viimsi vallavalitsus

Allkirjastati Tuleviku Kooli rajamise eelleping
27. septembril allkirjastasid Viimsi vallavalitsuse, SA Tuleviku Kooli
ning SA Viimsi Teadus- Ja
Tehnikahariduskeskuse
esindajad ühiste kavatsuste protokolli, mille
järgi hakatakse Viimsisse
rajama rahvusvahelist
teadus- ning innovatsioonikeskset erakooli.
Tuleviku Kool on Viimsi tulevik – ühise kavatsuse eesmärk
on pakkuda nii kohalikule kui
ka rahvusvahelisele kogukonnale rahvusvahelistele nõuetele vastavat üldharidust ning tehnoloogialaborite kasutamise võimalust.
Tuleviku Kooli projekt on
võimalus luua täiesti uutmoodi kool, mille õpikäsitlus loob
tingimused läbilöögiks rahvusvahelisel tasandi. Tugev inglise keele oskus ja koolis loodud
rahvusvahelised kontaktid annavad noortele rohkem valikuid tulevikuks.

Tuleviku Koolis saavad õppida nii kohalikud kui ka rahvusvahelised
kogukonnad. Joonis Tuleviku Arhitektid

Sihtasutuse Tuleviku Kool
esindajate hinnangul on taolise
koolimudeli järele olnud pikaaegne vajadus. IT riigina soovitakse olla rahvusvaheliselt konkureerivad ning kaasata oma
IT- ja startup-projektidesse üha
enam ka haritud välismaalas-

test eksperte. Siia tulles tuleb
ka nende lastele luua parimad
õppetingimused, et eksperdid
oleksid motiveeritud pikemaajaliselt oma teadmisi Eestis
rakendama. Samuti peavad meie
tippeksperdid ja talendid, kes
tulevad tagasi koju, tundma, et

nad on oodatud – eriti Viimsisse.
Projekti idee sai alguse ca
kümme aastat tagasi, kui ühte
väga tuntud Eesti iduettevõttesse palgati valdkonnast tippspetsialist, kes koos tippspetsialistist abikaasa ja kahe lapsega Eestisse kolides otsis parimat kooli, kus anda lastele
rahvusvahelist haridust. Paraku aga ei leitud toona sellist
kooli, mis annaks IB haridust
ja laiapõhjalist tehnika- ja tehnoloogiaharidust ning Eesti kaotas spetsialisti, sest lastele polnud pakkuda väärilist kooli.
Teema arenes ja alustati koostööd rahvusvahelise kooliga,
kes annab IB haridust, kuid kellele oleks vaja moodsamaid ruume moodsa tehnoloogia ja laboritega. 50% oleks rahvusvaheline pool ja teine 50% koduõpilaste pool ning ühiselt jagaksid maailma kõige kaasaegsamaid tehnoloogialaboreid ja
õpiklasse.
Uue kooli sünni leping all-

kirjastati sümboolselt Rannarahva muuseumis, mis asub endistes Viimsi kooli ruumides.
Täpselt 90 aastat tagasi avati
seal Pringi 6-klassiline koolimaja.
Viimsi vallavalitsus on veendunud, et uus loodav Tuleviku
Kool leiab kindlasti väärilise
koha Viimsi hariduselus, tuues
lisandväärtuse rahvusvahelise
õppe näol. Ühiste kavatsuse protokolliga hakatakse koos tegutsema suunas, et mõne aasta pärast avataks Viimsis Tuleviku
Kool.
Tuleviku Kool on tähtis nii
rahvusvahelisele kogukonnale
kui ka Viimsi elanikele. Tuleviku Kool saab muuta hommikust pendelrännet Tallinna
suunas – need 700 last, kes
praegu käivad Tallinnasse kooli, võiksid saada väga head
reaal- ja innovatsioonikeskset
haridust siinsamas Viimsis.
Viimsi vald, SA Tuleviku
Kool ja SA Viimsi Teadus- Ja
Tehnikahariduskeskus tegutse-

vad koos selle nimel, et tagada
Eestis rahvusvahelisel tasemel
tunnustatud üldhariduse kättesaadavus.
Tuleviku Kooli projekti elluviimist juhib ja korraldab SA
Tuleviku Kool, kes kannab hoolt
ühiseesmärkide realiseerimise
eest. Koos tegutsevad kõik osapooled selle nimel, et tagada
Eesti kui tehnoloogiavaldkonnas esindusliku riigi ning rahvusvaheliste idufirmade ja teiste rahvusvahelise meeskonnaga ettevõtete jaoks kõrgelt kvalifitseeritud rahvusvaheliste spetsialistide järelkasv ning soodustada nende töölejäämist või
naasmist Eestisse. Tuleviku Kool
arendatakse välja üheskoos erinevate koostööpartneritega, kelleks on muu hulgas juhtivad IT
ettevõtted, rahvusvaheline kogukond ning Eesti Rahvusvaheline Kool (International School of Estonia).

Viimsi vallavalitsus
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Tere tulemast!
n Kristin Leolal ja Indrek Koordil sündis 7. septembril tütar
Rosanna.
n Julia Šalintseval ja Dmitri Šalintsevil sündis 10. septembril
poeg Michael.
n

Tiivi ja Roman Vällil sündis 10. septembril poeg Sander.

n Alge Ilosaarel ja Kristjan Priilahtil sündis 13. septembril
poeg Karl Hans.
n Ivika Aigrol ja Ahti Seebergil sündis 16. septembril tütar
Desiree.
n

Kadre ja Arvo Kaljumäel sündis 20. septembril poeg Lars.

Kristi Ruukelil ja Kalle Lipsmäel sündis 21. septembril poeg
Richard.
n

n Kristiina ja Mihkel Maasikul sündis 22. septembril tütar
Marie.
n Anli Soosaarel ja Alar Ajal sündis 23. septembril poeg
Anders.
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LUGEJAKIRI
Oli väga tore ja meeliülendav, kuidas 1. septembril võeti Rannarahva muuseumis vastu Viimsi eakaid abielupaare, kes olid
koos elanud 50 ja enam aastaid.
Valgete linadega kaetud laudadel olid maitsvad suupisted
ja kaunistuseks punased pihlakakobarad, mis tuletasid meelde, et käes on sügis ja eks ka meie – sinna kogunenud paaride
– eluaastad kuuluvad juba elusügisesse. Šampuseklaase kokku lüües sooviti üksteisele tervist ja aastate jätkumist.
Iga paar sai kingiks punase roosi, Viimsi logoga suure vihmavarju, mis vihma korral varjab mõlemat, ja tikitud logoga
helesinine pleedi, mis külmal ajal sooja pakub.
Veel rohkem sooja pakkus kuum kohv ja magusad koogid, mida kõikidele serveeriti. Käsikelladega andis uskumatult
imelise kontserdi Inna Lai.
Aitäh veelkord!

Ilme ja Mihkel Ristla

Randvere Perearst OÜ
Eesti parimate seas
Hiljuti avalikustas Eesti
Perearstide Selts tänavused parimad perearstipraksised, mille hulka on
juba teistkordselt valitud
ka Randvere Perearsti OÜ.

See näitab, et meie meedikud
ei ole langenud oma töös mugavustsooni, vaid hoiavad hea
töökorralduse, arstiabi kättesaadavuse ja ravi kvaliteedi taset
kõrgel. Randvere perearstipraksise nimistu on suur – ligi 2000
inimest. Nimistusse uusi inimesi enam võtta ei saa, välja arvatud nimistus olijate pereliikmeid.
Inimesi abistavad ja teevad
oma tööd südamega perearst dr
Kati Paal ning pereõed Marge

Randvere perearst Kati Paal. Foto arhiiv

Veik ja Anneli Päri. Randvere
Perearst OÜ on sama vana kui
Randvere päevakeskus, noortekeskus ja lasteaed, mis avati

10 aastat tagasi 2007. aastal.
Töökat kollektiivi iseloomustab rõõmsameelsus, sõbralik suhtumine patsientidesse, abi-

valmidus, operatiivsus otsuste
langetamisel ja asjaajamise kiirus.
Randvere küla elanikud on
õnnelikud, et külas on nii vajalik perearstipraksis, kus saab
nõu ja abi hädade korral kas
kohapeal või suunamiskirjaga
eriarsti vastuvõtule. Eriti oluline on see seenioridele, kel on
raskendatud liikumine, samuti
väikelastega peredele.
Oleme veendunud, et Randvere Perearsti OÜ on ka edaspidi patsiendisõbralik, abivalmis
ja kõrge ravikvaliteediga. Soovin Randvere patsientide nimel
teile järgnevaks kümneks aastaks tarkust, tervist ja jõudu!

M.K.

Tänulik patsient

Medi häirenupp aitab abi kutsuda
Üha sagedamini valivad
lähedased oma vanematele, vanavanematele
või hoolealustele Medi
häirenupu, juhul kui nad
elavad üksi ja vajavad abi.
Häirenuputeenus võimaldab tagada nii teenuse kasutajale enesele kui ka tema lähedastele
kindlustunde juhuks, kui üksinda elav eakas vajab abi. Võimalik on tagada kiiremini abi osutamine oludes, kus muidu adekvaatne abi võib hiljaks jääda.
Väga vajalik on selline turvatunne mitte ainult üksi elavatele eakatele, aga ka näiteks tööpäeva kestel üksi kodus olevale kroonilist või elu ohustavat
haigust põdevale inimesele. Häirenupp on asendamatu abivahend. Igal juhul on häirenupp
kindlam ja kiirem lahendus kui
abituna tundide viisi oodata.
Medi häirenupu kasutamine on väga lihtne. Hoolealune
vajutab hädaohu korral randmel
olevale ainsale nupule. Edasi
tegeleb ja aitab teda abikeskuse operaator. Abivajaja ei pea
meeles pidama telefoninumb-

reid, samuti seda, kuidas telefoni käsitleda, numbreid valida
vms, mis sageli hädaolukorras
meelest võivad minna. Hädaolukorra tekkimisel piisab ühest
nupuvajutusest.
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet julgustab kõiki abivajajaid kasutama Medi häirenuputeenust. Ka
Viimsi valla eakatel, kes vajavad häirenuputeenust, kuid majanduslikel põhjustel ei saa seda endale lubada, on võimalus
pöörduda Viimsi vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuametisse.
Sotsiaaltöötajalt saab teavet selle kohta, millised on võimalused häirenuputeenuse hüvitamiseks ja millises mahus saab vald
oma abivajavat eakat toetada.
Täiendavat informatsiooni
Medi häirenuputeenuse kohta
saab telefonil 661 8181, e-posti aadressil info@medi.ee, veebilehel www.medi.ee ning Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametist telefonil 602 8867
või e-posti aadressil tonu.troon
@viimsivv.ee.
Häirenupu abil saab abi kutsuda. Foto medi.ee

Sotsiaal- ja
tervishoiuamet

OLETE OODATUD LIITUMA ATH TUGIGRUPIGA VIIMSIS
TUGIGRUPP TOIMUB KOGEMUSNÕUSTAMISE PÕHIMÕTTEL, KUS JAGATAKSE RÕÕME JA MURESID NING
TOETATAKSE ÜKSTEIST. IGAL KOHTUMISEL ON OMA TEEMA, KUID ALATI LÄHTUTAKSE KA KOKKUTULNUD
INIMESTE HUVIDEST JA HETKEL AKTUAALSETEST PROBLEEMIDEST. OODATUD ON KÕIK, KES ON HUVITATUD AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LASTEST NING NENDE TOETAMISEST – LAPSEVANEMAD, VANAVANEMAD, ÕPETAJAD, TUGIISIKUD JT.
2017/2018 HOOAJA TEEMAD JA KOHTUMISED:
24.10.2017 KELL 18.00–19.30: KOHANEMINE
21.11.2017 KELL 18.00–19.30: SUHTED EAKAASLASTEGA
19.12.2017 KELL 18.00–19.30: VANAVANEMAD JA ÕED-VENNAD
23.01.2018 KELL 18.00–19.30: AGRESSIIVSUS
20.02.2018 KELL 18.00–19.30: KODUSED TÖÖD
20.03.2018 KELL 18.00–19.30: TRENN JA SUHTLEMINE AVALIKUS KOHAS
17.04.2018 KELL 18.00–19.30: PÄEVAKAVA JA RUTIIN
22.05.2018 KELL 18.00–19.30: LASTEAIA, KOOLI JNE VALIK
TEID OOTAB JA TEIE KÜSIMUSTELE VASTAB KRISTI KIRBITS, tel 5805 0967,
kristi.kirbits@mail.ee
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President Lennart Meri
stipendium
Tuletame meelde, et
Lennart Meri stipendiumile saab taotlusi esitada
kuni 1. detsembrini.

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi
statuudi eesmärk on jäädvustada Viimsi valla aukodaniku
president Lennart Meri mälestust. Määruse kohaselt antakse
välja kahte liiki rahalist toetust: preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida
Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.
Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib
mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks
erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda
mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav

2017. aastal sai Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri
stipendiumi Marie Kõiver. Foto Annika Haas

bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi
taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.
Preemia maksmise eesmärk
on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud
silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste
valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste
valdkonna magister, kes on ma-

gistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui
taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2016, lähevad arvesse magistritööd, mis
on kaitstud 2016., 2015. või
2014. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse
esitada nii kandideerija kui ka
kolmas isik.

Märka inimesi
enda ümber

Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat,
ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.
Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt
olema Viimsi valla elanik, kuid
tal peab olema elulooline või
hariduslik seos Viimsi vallaga.
Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi
vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president
Lennart Meri sünniaastapäeva
tähistaval üritusel. Viimsi vallal on au ja kohustus stipendiumi või preemia abil väärtustada valla aukodaniku president
Lennart Meri vaimset pärandit.
Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla
aukodaniku president Lennart
Meri stipendiumi statuut” on kättesaadav valla kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo: tel 602 8866,
marje@viimsivv.ee.

Ott Kask

kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Detailplaneeringud
2. 19.09.2017 otsus nr 62 “Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002

12.00–14.00), reedeti kuni kella 12.00-ni on Viimsi vallama-

otsusega nr 54: “Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksus

jas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Vesi-

Aadu I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tun-

niidu tee 1 ja Vesiniidu tee 3 (Viimsi Vallavalitsuse 29.08.2017

nistamine detailplaneeringu kohasel krundil nr 68, aadressi-

korraldus nr 606) detailplaneering.

ga Jugapuu tee 10“.

Detailplaneeringuga on hõlmatud kinnistud Vesiniidu tee 1 ja
Vesiniidu tee 3, mis asuvad Randvere küla lõunapiiril Muuga tee

Viimsi vallavalitsus on 19.09.2017 vastu võtnud korralduse nr

ja Vesiniidu tee nurgal. Planeeritaval alal kehtib Vesiniidu I maa-

655 “Metsakasti külas, kinnistu Ploomi tee 14 detailplanee-

üksuse detailplaneering, mille kohaselt on krunt, aadressiga Ve-

ringu kehtestamine“.

siniidu tee 1, planeeritud üldkasutatavaks maaks, Vesiniidu tee 3

Detailplaneering hõlmab 2492 m2 suurust tootmismaa sihtots-

aga väikeelamute maaks. Mõlemad kinnistud on eraomandis ja

tarbega krunti, aadressiga Ploomi tee 14 ja see asub Metsakas-

kinnistu Vesiniidu tee 3 on juba aastaid kasutuses elamukrundi-

ti külas endise aiandusühistu Kirss territooriumil. Krundil paiknes

na, kus paiknevad ka üksikelamu ja abihoone. Osa üldkasutatava

piirkonda varem teenindanud puurkaev-pumbamaja, mis seoses

maa sihtotstarbega krundist, aadressiga Vesiniidu tee 1, on erine-

ÜVK võrkude väljaehitamisega on tänaseks likvideeritud. Planee-

valt kehtiva detailplaneeringuga ettenähtud lahendusest haara-

ringuala piirneb elamukruntidega Ploomi tee 16, Mäepealse tee

tud elamukrundi koosseisu ning on ümbritsetud piirdeaiaga, osa

9, Mäepealse tee 7, Pirni tee 13, Pirni tee 11, Pirni tee 9 ja Ploomi

alast on aga teeäärne rohumaa.

tee 12, edelast piirneb Ploomi teega. Kinnistu on tasase reljeefiga

Kinnistute Vesiniidu tee 1 ja Vesiniidu tee 3 detailplaneerin-

kõrghaljastusega maatükk, millel asub üks abihoone ja kaks tiiki.

guga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 05-16, väljatrükk: 25.01.2017)

Tiigid olid enne ühisveevärgi väljaehitamist kasutusel tuletõrje-

moodustatakse üks 1477 m2 suurune üksikelamumaa kasutamise

veevõtu kohana. Juurdepääs krundile toimub Ploomi teelt.

sihtotstarbega krunt ja üks 80 m suurune tee ja tänavamaa kasu-

Detailplaneeringuga (DP Büroo OÜ tööle nr DP15122 (välja-

tamise sihtotstarbega krunt ning määratakse elamukrundi ehitus-

trükk 01.09.2016)) jagatakse 2492 m suurune tootmismaa krunt

õigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu

kaheks ning moodustatakse 1300 m2 suurune üksikelamumaa ka-

suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-

sutamise sihtotstarbega krunt ja 1192 m2 suurune haljasala maa

märgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit. Krundi suurim

kasutamise sihtotstarbega (katastris üldmaa) krunt ning määra-

lubatud ehitusalune pindala on 207 m2. Tee ja tänavamaa kasu-

takse elamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu

tamise sihtotstarbega krundile on detailplaneeringu kohaselt ka-

(H = 8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H = 5,0 meetrit)

vandatud 2,5 meetri laiune jalg- ja jalgrattatee.

ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m2.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või
valla veebilehel: viimsivald.ee.
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Haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krundile on määratud
ehitusõigus laste mänguväljaku ja parkla ehitamiseks ning nähakse ette krundi haljastamise põhimõtted.

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad otsused:
1. 19.09.2017 otsus nr 61 “Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla

otsusega nr 144 kehtestatud Mihkli IV ja Keldri maaüksus-

veebilehel: viimsivald.ee.

te detailplaneeringu Keldri II maaüksuse osas, osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu kohasel krundil pos III“.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti
kodakondsuse kohta. Sellega loodi ametlikus tähenduses
Eesti kodaniku mõiste. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval
juhime tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.
Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikuks
olemist ja tõsta selle väärtust. Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast.

Kodanikupäeva aumärk

Siseministeerium tunnustab kodanikupäeva aumärgiga vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes on näidanud ennast kodanikuna parimast küljest, seda kas märkimisväärse panuse eest ühiskondlikku ellu, edendades kodanikukasvatust, või vabatahtliku töö eest oma kogukonnas.
Kodanikupäeva aumärgi kandidaate saavad siseministrile esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Kandidaatide ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumis loodud
komisjon, kellel on õigus välja anda 15 aumärki. Komisjoni kuuluvad riigiasutuste ja kodanikuühenduste esindajad,
samuti varasem kodanikupäeva aumärgi saaja. Lisainfo kodanikupäeva aumärkide kohta: siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Evelina Nõmme (tel 612
5031, evelina.nomme@siseministeerium.ee).
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. oktoober 2017.
Kodanikupäeva aumärgid annab 27. novembril toimuval pidulikul tunnustusüritusel üle siseminister Andres
Anvelt. Samal üritusel kuulutab kultuuriminister Indrek
Saar välja ka aasta kodaniku.

Siseministeerium

23.10–05.11.2017 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus kell
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26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva,
millega tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike
inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.
Kodanikupäeva raames antakse välja ka aumärk.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Uuskasutuskeskuse konteineri
lahtiolekuajad
Seoses pimedama ja külmema aja saabumisega on Viimsi
Marketi ja Lavendli poe vahel (Randvere tee 9) asuv Uuskasutuskeskuse konteiner alates oktoobrist avatud vaid
laupäeviti ja pühapäeviti kell 11–16.
Konteinerisse saab annetada esemed, mis on muutunud
üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt kasutuskõlblikud, puhtad ja
terved. Oodatud on riided, jalanõud, mööbel, nõud, mänguasjad, raamatud, jalanõud, aksessuaarid, hobivahendid, muusika, filmid, toataimed, tehnika ja palju muud.
Uuskasutuskeskuse (MTÜ Uuskasutus) eesmärk on saata
kasutatud asjad ringlusesse, teha asjade annetamine lihtsaks
ning propageerida keskkonnasõbralikku elustiili. Asjadele uue
omaniku leiab Uuskasutuskeskus kas oma koostööpartnerite
abiga (heategevus, redisain, ümbertöötlus, kunstnikud või filmitegijad) või need sümboolse hinnaga oma keskustes müües.

Annika Altmäe
MTÜ Uuskasutuskeskus

Helkuriga nähtavaks!
Kätte on jõudmas aasta pimedaim aeg, mil lisaks vähesele päevavalgusele halvendavad nähtavust ka vihmasajud
ja udu – kanna helkurit ja autojuht näeb sind!
Tuletame meelde helkuri kandmise põhitõed:
1. Sõidukijuht märkab ilma helkuri või muu valgusallikata
liiklejaid lähitulede valgusvihus alles 30 meetri kauguselt, mis
on võrdne 50 km/h liikuva sõiduki peatumisteekonnaga.
2. Korraliku helkuriga jalakäija ja nähtavaks tehtud jalgrattur on sõidukijuhile lähitulede valguses nähtavad juba 130150 m kauguselt, andes piisavalt aega hoogu maha võtta, et
jalakäijast või jalgratturist ohutult mööduda.
3. Helkurit on soovitatav kanda sõiduki tuledega samal kõrgusel, s.o põlvekõrgusel ning kindlasti keha sõiduteepoolsel
küljel.
4. On väga oluline, et rippuv helkur jope või mantli allserva alt välja ulatuks ning oleks nähtav võimalikult mitmest
küljest.
5. Helkur on vajalik ka tänavail, sest tänavavalgustus ei ole
kõikjal sugugi piisav.

Politsei- ja Piirivalveamet
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Vabatahtlikud Hispaaniast ja Makedooniast
Viimsi vallas asusid töötama vabatahtlikud Claudia
Laurens Moll Hispaaniast
ja Ivana Tosheva Makedooniast.

Euroopa vabatahtlik teenistus
(EVT) toetab noori, kes soovivad töötada vabatahtlikuna välismaal. Euroopa vabatahtliku
teenistuse liikmena teevad noored vabatahtlikku tööd mõnes
välismaal asuvas organisatsioonis. Seda saab teha paljudes
valdkondades nagu noortetöö,
kultuur, sotsiaaltöö ja keskkonnakaitse. Töö on täistööajaga ja
selle eest ei maksta tasu. Vabatahtliku töö tulemusel omandatud oskused ja teadmised registreeritakse noortepassis, mida tunnustatakse kogu Euroopas. Viimsi noored on osalenud
EVT programmides ja samuti
oleme ise vastu võtnud teisi
noori ning andnud neile Viimsis võimaluse saada rahvusvaheline kogemus.
Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet koostöös
MTÜ Viimsi Huvikeskuse
noortekeskustega ja MLA-ga
Viimsi Lasteaiad on saanud SA
Archimedese noorteagentuurilt
(SANA) Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaudu rahastuse projektile “Mina ja minu
oskused”. Tegemist on 11-kuulise projektiga, mille raames
jõudis Viimsisse kaks noort:
Claudia Laurens Moll ja Ivana
Tosheva, kes teevad vabatahtlikku tööd.

Claudia töötab
noortekeskuses

Randvere ja Viimsi noortekeskustes töötab Claudia Laurens

Ivana Tosheva Makedooniast ja Claudia Laurens Moll Hispaaniast
töötavad Viimsis vabatahtlikena. Foto Kadi Bruus

Moll Hispaaniast. Claudia leidsime tänu väga heale koostööle
Mallorca noorsootöötajatega.
Randvere noortekeskuse noorsootöötaja Kertu Vahemets iseloomustab Claudiat kui hästi
teistega kontakteeruvat ja vastutustundlikku noort.
“Claudia on väga kiiresti
noortekeskuse melusse sisse elanud, ta suudab hoolimata keelebarjäärist noortega väga lihtsalt kontakti leida. Ta korraldas
Randvere noortekeskuse 10. sünnipäeval skatepargis eduka parima triki võistluse tõukeratastega ning tegi sünnipäevapeol
ka näomaalinguid. Lisaks õpetab ta huvilistele hispaania keelt
läbi erinevate mänguliste tegevuste. Veel käime me Claudiaga kolmapäeviti Randvere koolis, kus viime läbi erinevaid tegevusi nii suurtes klassides kui

ka HEV õpilastele – mänge, töötube (kokandust ja meisterdamist). Claudia on põhjalik ning
mõtleb kõik tegevused läbi, ta
suhtub eesti keele õppimisse väga tõsiselt ja suure pühendumusega. Koostöö temaga on sujunud väga hästi ning meil on üheskoos palju toredaid plaane.”
Noortekeskuste juhataja Annika Orgus lisab, et Claudia tahab õppida ja on valmis vastu
võtma uusi väljakutseid. “Noortega suheldes on ta väga avatud ja leiab alati viisi kontakti
leidmiseks. Tema kirg on loodus ja taaskasutus ning nende
valdkondadega ta Viimsi ja
Randvere noortekeskustes peamiselt tegelebki. Tema eesmärk
on edasi anda noortele keskkonnateadlikku suhtumist ning
oma tegevustes lähtuda säästlikkusest ja taaskasutusest. Clau-

dia on väga iseseisev ning ta
armastab Eesti loodust, ta soovib leida Eestist sõpru ja tuttavaid, kellega suhelda ning
mõista Eesti elu ja kogukondlikkust.”
Claudia ise ütleb, et armastab reisida ja teisi kultuure tundma õppida. “Juba väiksest saati
on mulle meeldinud vabatahtlikult asju teha ja EVT annab
selleks väga head tingimused.
Otsustasin enne ülikooli minekut teha vabatahtlikku tööd, et
võtta järelemõtlemisaega, mida ma siis tegelikult tahan ja
kas olen oma soovides kindel.
Mind saatev organisatsioon tutvustas ja soovitas mulle projekti Viimsis ning nad rääkisid
mulle Eestist. Siis mõistsin, kui
vähe ma sellest tegelikult tean
– teadsin vaid, et see on osa
kunagisest Nõukogude Liidust,
aga ma ei osanud seda kaardile panna, ei teadnud, kuidas
siin elatakse või missugune on
kliima. Uurisin internetist ja ei
läinud kaua, kui olin juba armunud Eesti kaunisse loodusesse,
Tallinna vanalinna, puhtasse õhku, muuseumidesse, talve jne.
Töö, mida pakuti, tundus samuti huvitav ja ma tulin. Kõik on
olnud mu vastu väga sõbralikud ja toredad ning mu töö on
väga tore. Ma olin varem kuulnud, et Põhjamaade inimesed
on endassetõmbunud ja mornid, aga siin on kõik olnud väga jutukad, sõbralikud ja abivalmis. Ootan väga talve, mil
temperatuur kukub alla 20 külmakraadi. Eesti on väike maa,
hakkan seda tasapisi avastama
ja see meeldib mulle üha rohkem.”

Ivana töötab MLA-s
Viimsi Lasteaiad

Ivana töötas Makedoonias inglise keele õpetajana. Ühel päeval lõunase puhkepausi ajal tundis ta, et õpetamine on vahva,
kuid ta võiks veel midagi muud
teha, midagi oma elus muuta ja
uusi kogemusi saada. Ta vaatas
sotsiaalmeedia uudiseid ning
leidis info Eestis toimuva vabatahtliku (EVS) projekti kohta “Me and my skills”. Ivanal
ei olnud eriti teadmisi Eestist,
ta asus uurima ja leidis internetist kiiresti palju huvitavat
infot. Talle meeldis kõik see,
mida ta luges, tekkis positiivne emotsioon ning ta otsustas
kandideerida vabatahtlikuks.
Ivana esimene emotsioon on
seotud rohelusega, seda nägi ta
juba lennukist. Loodus on Eestis imeline, nii palju metsa ja
rohelust ja värve. Ivana arvates
on Eestis väga tugev haridussüsteem ja talle väga meeldib,
kuidas kõik on korraldatud. Esimene kuu on möödunud kiiresti, palju on häid emotsioone.
Väga hea koostöö on tal õpetajate, juhendajate ja mentoriga, kõik on väga abivalmis ja
toetavad. Eriti meeldib Ivanale
töö lasteaias, väikesed lapsed
on imelised, töö nendega on väga tore. Ivana on kohtunud paljude erinevate inimestega ja on
väga õnnelik ning ootab põnevusega, mida toovad järgmised
kuud.
Pille Veisserik, kontaktisik
Viimsi lasteaedades, on olnud
abiks Ivanale kohanemisel ja
sisseelamisel. Pille sõnul on
koostöö kõikide osapooltega kenasti sujunud. “Ivana on hea
suhtleja ja tähelepanelik kuu-

laja, tunneb huvi kohaliku elu
ja inimeste vastu, märkab ümbritsevat.”
Tööalaselt juhendavad Ivanat Kristi Kirbits ja Kärt Laasner, eesti keelt õpetab talle Tiiu
Viies.
Astri maja õpetaja Kristi Kirbitsa sõnul on Astri lasteaia lapsed ja õpetajad Ivana hästi vastu võtnud. “Eriti suur lemmik
on Ivana meie 2–3-aastastele lastele, kelle jaoks ta alati aega
leiab, et nendega mängida ja
näiteks nukunurgas mängult süüa
teha ja teed juua. Igapäevaselt
aitab Ivana vajadusel nõusid
pesta, koristada, pliiatseid teritada, lapsi riietada ja magama
panna ning kõike muud, mida
lasteaias päeva jooksul vaja teha on. Oleme väga rahul, et
Ivana meie lasteaias on.”
Suur tänu Annikale ja Kertule ja teistele noorsootöötajatele ning Pillele, Kristile ja teistele lasteaia õpetajatele! Esimene kuu on möödas, meeldiv
koostöö jätkub! Täname ka kõiki neid Viimsi inimesi, kes on
aidanud meid erinevate asjadega (pesumasin, vaibad, voodid,
kapid jne), mis on andud meile
võimaluse sisustada koduselt
vabatahtlike elamine.
Ees on kümme ühist kuud
– loodame, et saame koostöös
teha veel palju ning meie vabatahtlikud tunnevad end Viimsis hästi ning saavad panustada lisaks enda arendamisele ka
Viimsi noorsootöösse ja haridusse.

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Püünsi Kooli lasteaed sai uue mänguväljaku
Tervis, õppimine ja mäng
on omavahel seotud.
Püünsi lasteaia selle õppeaasta teemaks on “Kombu
ja Misse terviselood“.
Õppeaasta eesmärk on, et laps
oskab ümbritsevas maailmas
ohutult ja tervist hoides tegutseda. Meie lasteaia terviseedenduslik siht on ikka olnud värskes õhus liikumine ja ümbritseva maailmaga tutvumine läbi
kogemise ning avastamise. Õues
avastades on hea toas õpitud
faktidele seoseid leida. Soovime, et laste õppimine ei jääks
pinnapealseks teadmiste kogumiseks ja rühma tegevustes kuuldud tarkused muutuksid kogemuste kaudu õppides elulisemaks.
Õuesõpet saab korraldada
kooli/lasteaia õues, pargis või
aias, metsas või linnakeskkonnas, looduskaitsealal või talus
jm. Lisaks metsale ja mererannale on Püünsi lasteaiale nüüdsest suureks abiks meie uus mänguväljak, mida oleme aastaid
oodanud. Samuti on sellel mänguväljakul olemas ka kauaigatsetud katusealune. Nii on või-

Õues mängimine on hea laste tervisele ning seejärel on nad toas rahulikumad ja keskendumisvõimelisemad. Foto Kristin Jakobson

malik vihma ja tuult trotsides
erinevaid avastuslikke tegevusi läbi viia. Selliste võimaluste
ärakasutamine aitab pakkuda vaheldust igapäevarutiinile, suurendab loovust ning seob õpitava loomupärase keskkonnaga.

Laste tasakaalu ja üldise kehalise aktiivsuse tagamiseks saime juurde vahva ronimislinnaku ning tasakaaluraja ja erinevad kiiged. See kõik tagab lastele liikumist ja mängu võimaldava õpikeskkonna, kus keha

paneb tööle mõtted ja mäng
loovuse.
Õues õppides, tegutsedes ja
mängides tekkinud raskused
nõuavad pingutust, mis omakorda paneb lapsi arukalt vaatlema, mõtlema, juurdlema, va-

likuid tegema ja lõpuks ka otsustama. Arendab koostööd ning
seeläbi laste sotsiaalset hakkamasaamist.
Rohke õuesolek parandab
nii laste kui ka õpetajate tervislikku seisundit, vähendab stressi
ja ülekaalulisust. Õues viibinud
lapsed on toas rahulikud ja keskendumisvõimelised.
Meie lasteaed on alati tähtsaks pidanud pärimuskultuurimuinasjutte, muistendeid ja muud
folkloorset pärandit. Õuesõppe
puhul on oluline seda traditsiooni elus hoida ja edasi kanda,
sest inimese kohtumine loodusega sisaldab nii loomulikku
kui ka üleloomulikku. Nii on ka
meie õppeaasta teemad olnud
ikka narratiiviga seotud. Sellel
õppeaastal oleme jutustanud lastele ja lastega koos juba erinevaid terviselugusid nii metsas,
mere ääres kui ka muinasjutuhommikutel. Rahvausundi üks
tähtsamaid funktsioone on kasvatus. Kui lapsele öelda, et ta
peab mere ääres kividel turnides ettevaatlik olema, ei anna
see ütlemine alati soovitud tulemust. Laps ei pruugi aru saada, et vesi võib olla ohtlik. Kui

talle aga rääkida, et vees elab
õel vanake, näkk, kes tirib inimesi alla vetesügavustesse, võtab
laps sõnumi tõenäoliselt hoopis teistmoodi vastu. Rahvausundi kõige olulisem funktsioon on aga olemasolusse seoste ja mõtte loomine. Tänapäeva
lastel on vaja treenida kuulamisja jutustamisoskust. Kuuldes vanu muistendeid müstilisest loodusest ja maastikest areneb lastel fantaasia.
Nii ootab ka meie uus mänguväljak uusi lugusid muu hulgas ka sellest, kuidas mänguväljakul tervist hoides ja ohutult tegutseda.
Mänguväljaku avamisepäev
oli ootusärev. Laulsime meie
uuele mänguväljakule lasteaia
hümni, rääkisime läbi reeglid,
lõikasime läbi lindi ning maiustasime tervislike kuivatatud puuvilja ampsudega. Loodame, et
ühel päeval saame ka meie lasteaiapere väiksematele toreda ronimislinnaku.
Suur aitäh vallale ja hoolekogule selle vahva võimaluse
eest!

Triinu Puidet

Püünsi Kooli lasteaia õppejuht
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Rannarahva muuseum teeb
geeniuse kuulsaks
5. oktoobril avati Rannarahva muuseumis näitus
“Ühel väikesel saarel elas
geenius“, mis on pühendatud ühele erilisele mehele – August Luusmannile.

Sada aastat tagasi Viimsi vallas, väikesel Aksi saarel elanud
August Luusmann oli karismaatiline ja mitmekülgne mees. Veidrikuks peetud elukunstnik oli
laia silmaringi ja suure tegevusväljaga, valdas heli- ja kirjakeelt, talletas ajalugu ning oli
suurepärane fotograaf.
Luusmanni suurimaks kireks
oli fotograafia. Ajavoolus on säilinud küllaltki palju tema pilte,
mis kuuluvad Rannarahva muuseumi kullafondi. Luusmanni
piltidel on eriline väärtus just
Viimsi saarte ajaloo seisukohast,
sest teisi fotograafe neis paigus
palju ei liikunud. Ta tegi huvitava rakursiga pilte oma kodusaarest Aksist, aga ka Pranglist
ja Naissaarest. Neil fotodel kujutatud paigad on nüüdseks täielikult muutunud.
Luusmann polnud aga pel-

Hetk August Luusmanni näituse avamiselt. Foto Peep Kirbits

galt piltnik. Ajakirjanikuna tegi ta kaastööd mitmele ajalehele, käsitledes erinevaid elutahke
suure eruditsiooni ja asjatundlikkusega. Ta filosofeeris mere
ja meremeeste üle, kirjutas Tallinna ümbruse saartest, kalameeste probleemidest, jäälaevadest ja paljust muust. Sisukate artiklite kõrval on tema
sulest ilmunud ka suurepärane
ja ainuke teadaolev hülgepüüki kirjeldav mahukas dokumentaaljutustus. Luusmann oli ühiskondlikult aktiivne, võttes sõna

nii liigjoomise kui ka merereostuse vastu, valutades südant nii
ühiskonna kui ka keskkonna
pärast. August Luusmanni fotodes ja kirjatöödes kajastub
Eesti lugu läbi mitme pöördelise aastakümne.
August Luusmanni eluajal
tunti teda kõige enam muusiku
ja heliloojana. Ta oli tegev kooride ja orkestrite korraldamisel
ning oli võimekas pianist ja organist ning komponeeris laule
ja instrumentaalmuusikat. Tema kirev helilooming on veel

põhjalikult läbi töötamata, ent
teadaolevalt esitas ta Eesti vabariigile kaks hümni olemasoleva asendamiseks.
Laiahaardeline mees ei olnud ühelgi alal väga menukas
tavapäraste kriteeriumite kohaselt. Ei olnud tal suur kuulsust
ega maist rikkust. Tal olid oma
veidrused ja nõrkused ning teda
peeti natuke hullumeelsekski.
Piltlikult öeldes oli ta iseäralik
nagu Eesti – põnev, vastuoluline, hooliv, ennast otsiv, vaimne,
lihtne. Sestap väärib just August
Luusmann Rannarahva muuseumi poolt esiletõstmist ja kuulsakstegemist Eesti Vabariik 100
raames.
Omanäolise ekspositsiooniga näituse suurejoonelisel avamisel kõnelesid August Luusmannist näitusekuraatorid Janek Šafranovski, Külvi Kuusk
ja Maivi Kärginen ning kõlasid katkendid Luusmanni heliteostest. Näituse avamisel oli
aukülalisena kohal ka August
Luusmanni tütar Pilvi Tahk oma
pojaga.

Rannarahva muuseum

Ubinapäeval valiti Viimsi parimat õunakooki
Mullu ja tunamullu hindasime ubinapäeva raames viimsilaste hoidiseid, tänavu naasesime taas õunakookide juurde. Nimelt toimus mihklikuu viimasel päeval järjekordne ubinapäev ning ubinapäeval valiti ka “Viimsi õunakook 2017”.
Võistlusele esitati 10 eriilmelist ja maitsvat õunakooki, mida hindas neljaliikmeline žürii koosseisus Triin Teesalu (Krügeri kalamaja ja Eesti Peakokkade Ühendus), Jekaterina Alipova (Rannarahva
muuseumi esindaja), Indrek Kaing (ubinapäeva idee autor) ja Pille Petersoo (Nami-Nami retseptikogu). Lisaks žüriile said kooke
degusteerida ja oma lemmiku poolt hääle enda ka ubinapäevalised, kes kasutasid maitsvat võimalust aktiivselt – muuhulgas andis oma hääle ka vallavolikogu esimees Mari-Ann Kelam.
Žürii kiitis kookide ühtlaselt kõrget taset. Valikutegemine ei olnud lihtne, aga valik tuli teha.
Tänavuse Viimsi parima õunakoogi autoriteks on Viimsi koolitüdrukud Mia Maria Grepp ja Anett Tendal, kes küpsetasid pehme
õunakoogi pohladega. Kuigi tegemist on alles koolitüdrukutega,

siis toidutegemine pole neile võõras. Juunis esinesid nad edukalt
konkursil “Rannarahva kalameister 2017”, kus žürii hindas neid
teise koha vääriliseks ning kevadel ilmus juba ka nende esimene
kokaraamat “Mia ja Anett köögis” (Ajakirjade Kirjastus).
Õunakoogikonkursi teise koha sai Haabneeme elanik Galina
Elmik oma põneva pähkli-karamelli-õunakoogiga Fiona ning kolmanda koha pälvisid Kristin Nugis ja Marcell Antolik, kes serveerisid ameerikapärast klassikalist õunapirukat vahukoorega.
Ubinapäeva külastajate lemmikuks osutus Kristiina Ennemuisti
beseekattega õunakook. Tore oli näha, et ka erinevad Viimsi aktivistid ei pidanud paljuks õunakoogivõistlusel kaasa lüüa – nii sai
rahvas degusteerida Happy Jazz õunakooki, mille valmistas novembris toimuva muusikafestivali peakorraldaja Kelli Uustani.
Auhinnad panid välja Öun Drinks, Rannarahva muuseum ja Nami-Nami retseptikogu.
Suur aitäh kõikidele osalejatele! Järgmisel aastal jälle!

Viimsi taluturg

Nädalavahetusel
toimuvad meepäevad
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 14.–15. oktoobril kell 10–17 Tallinnas Lillepaviljonis (Pirita
tee 26) kogupere ürituse Eesti Mee Päevad.
Meepäevadega soovitakse propageerida puhast kodumaist
mett, meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust,
häid tervendavaid ja hügieenilisi omadusi. Lisaks tutvustatakse tarbijaile kodumaise mee tootjaid.
Asjatundjad peavad tasuta loenguid uutest mee- ja ravimtaimede segude ning taruvaiguõli tervendavatest omadustest. Räägitakse Eesti mee kvaliteedinäitajate analüüsi
tulemustest.
Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett
ja saab teavet mesindussaaduste liigi, päritolu, omaduste ja
kasutamise kohta. Kohal on mesindussaadustega ravi konsultant dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud.
Müügil on tootjahinnaga mitmekesises valikus Eesti
mett. Saab osta mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm
jm, tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ja
teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ning kosmeetikat.
Müügil on ka laias valikus ehteid, käsitööd, kosmeetikat, keraamikat, parfümeeriat, akvarelle, lisaks loterii.
Lastega tegeleb mesinik Hinge Laur, kes näitab mesilasi vaatlustarus ja räägib nende elust. Lisaks on võimalus
joonistada, värvida ja voolida. Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks muusika.

Loengud

- Kell 11 (eesti keeles) “Uued tervendavad meesegud ravimtaimedega” (saialillega, koirohuga, kummeliga, jms)
– Pavel Kadõkov, OÜ Revitalefekt juhataja
- Kell 12 (vene keeles) “Eesti mee kvaliteedinäitajate analüüsi tulemused” – Arvi Raie, Harju Veterinaarkeskuse juhataja asetäitja
- Kell 13 (eesti keeles) “Eesti mee kvaliteedinäitajate analüüsi tulemused” – Arvi Raie, Harju Veterinaarkeskuse juhataja asetäitja
- Kell 14 (vene keeles) “Uued tervendavad meesegud ravimtaimedega” (saialillega, koirohuga, kummeliga, jms)
– Pavel Kadõkov, OÜ Revitalefekt juhataja
- Kell 15 (eesti ja vene keeles) “Uued taruvaiguõlipreparaadid” – Jevgeni Devoino, Geliant PK OÜ juhatuse liige

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige
n Meepäevad

toimuvad 14.–15. oktoobril kell 10–17.
täiskasvanud 1,60 €, sooduspilet 1 €, perepilet
3.20 €. Loengud, konsultatsioonid ja üritused on tasuta!
n Lisainfo: eestimesi.ee, tel 601 4778, 5566 2649
n Piletid:
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Viimsi kaunis kodu 2017
Ilus ja turvaline kodupaik
on oluline positiivne tervisemõjur. Kodu on koht,
kus saame teha meelepäraseid asju, olla omas
elemendis, taastoota oma
tervist ja maha laadida
stressi, lihtsalt olla – ise
ja koos lähedastega.
Igal kodul on rääkida lugu seal
elavatest inimestest. Viimsi kauni kodu konkursile esitatud kodud on eriti kõnekad – nende
kodude ümbrus on hakanud
kaaskodanikele silma, on jätnud jälje, on rõõmustanud. Järelikult – on parandanud ka
teiste viimsilaste tervist.
Ilusate aedade ja majaümbruste loomine võtab tegijatel
üksjagu aega ja energiat. Korrastatus on kaose vastand, entroopia ehk kaose vähendamiseks on alati vaja panustada
energiat. See on veider, et korratuse tekitamine võtab vähem
(tajutavat) energiat kui sama korratuse korrastamine. Kuid nii
see meie kosmoses on, nii on
see ka Viimsis.
Sel aastal tunnustame kodusid Haabneeme alevikust, Metsakasti, Kelvingi ja Pringi külast.
Tahaks igasse Viimsi külasse ja
alevikku igal aastal tunnustust
jagada, kuid kaaskodanikud on
sel aastal just neist kohtadest
nominente esitanud.
Meil on välja töötatud reglement, millele peab tunnustatud kodu vastama – see saab
alati täidetud. Kuid et iga kodu
on unikaalne kunstiteos, oleme
lisaks omalt poolt püüdnud lisada iseloomustuse, miks just
see kodu eriline on.
Kiidame:
- Teet Margna – kodu kui
kaunis tervik arhitektuuri ja looduse harmoonias;
- Perekund Ulman – armastuse ja hoolivusega rajatud ning
hoitud aed;
- Marju Tark – kaunis liigirohke aed;
- Ivi Meltsa – omapärane
liigirohke aed, objektide ja taimede harmooniline kooskõla;
- Eleri Kerde – looduslähedane kaunis kodu.
Tänusõnad pererahvastele
Viimsi kaunimaks muutmise
eest!
Nii, nagu ei saa kunagi valmis Tallinn, ei saa valmis ka
Viimsi. Kui ka kõik majad on
valmis (no peaaegu vist hakkab saama!), siis on vaja teed
korda teha, seejärel ühiskondlikud hooned, siis avalik ruum
kaunistada ning seejärel otsast
peale seda kõike remontida.
Viimsi saab aga iga aastaga
kodusemaks, ilusamaks ja korrastatumaks. Meie kahel suurel
alevil ei ole veel alevivanemaid,
kes kohalikke soove saaks lihtsamini omavalitsusele edastada.
Nii suurte kogukondade puhul
on keeruline valimisprotseduuri
läbiviimine, kuid ühel valitul
oleks ka raske kohtusi vabatahtliku tööna täita. See on teema,
mis vajab üheskoos läbiaruta-

Haabneeme, Nõmme tee 6, Teet Margna.

Pringi küla, Jaani tee 1a, Eleri Kerde.

Haabneeme, Nurmela tee 3, Marju Tank.

Metsakasti küla, Loomisvälja tee 12, perekond Ulman.

Kelvingi küla, Eha tee 28, Ivi Meltsa.

mist, kuid ei takista ei viimsikatel ega haabneemelastel oma
kodusid kaunistamast.
Külavanemad on meil kõigis külades olemas, tublimad
neist (Kelvingi!) esitavad oma
inimesi tunnustamiseks igal aastal. Meie küladki on ju pisut
teistsugused, kui tavaliselt maakohas – meil on küll valla peale mõned kitsed, paar lehma,
mitu tosinat kana ja ehk veel

mõni tore loomake, kuid oma
tiheasustusega oleme pigem aedlinn. See on meie ühtsus ja
meie kultuuritaust.
Meie väikestest aedadest ja
kasvuhoonetest jagub kraami
nii oma perele kui ka teistele
viimsilastele – Viimsi taluturul
on mitu toredat “veterani” juba
turu avamisest peale oma saadusi pakkumas. Õunad aga, mis
söömisest üle jäävad, saab mah-

laks teha samuti Viimsi taluturul – Rannarahva muuseumi
korraldatud sügisesel ubinapäeval, kuhu kutsutakse kohale mobiilsed mahlameistrid.
Tarbeaedasid on meie kodude ümber juurde rajatud igal
aastal. Milline luksus võtta supiroheine ja salatimaterjal otse
peenralt. Muide, Luxemburgis
elab rikas ärimees, kes kasvatab kõik oma köögiviljad ise ko-

duaias, sest nii on kraam kõige
“ökom” ja värskem!
Oleme meie kaunid kodud
igal aastal – juba üle kümne
aasta – ka pildi sisse püüdnud.
Seekord on näitus “Viimsi kaunis kodu läbi aegade“ esinduslikum ja suurem kui kunagi varem. Kutsume uudistama enda
ja üleaedsete loodud ilu huvikeskusesse 12. oktoobrist 13. novembrini.

Nii mõnigi meie poolt ära
märgitud kaunis kodu on igal
aastal saanud tunnustust ka vabariiklikul konkursil.
Meie inimesed ja nende teod
ongi meie koduvald. Ainult üheskoos tegutsedes, konstruktiivselt
ja positiivselt tulevikku plaanides, omavahel suheldes, eeskujuks ja toeks olles saame luua
parema ja kaunima Viimsi.

Kauni kodu komisjon
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KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED 2017

15. oktoobril on KOV
volikogu valimispäev
Viimsi valla valimiskomisjonile esitasid 15. oktoobril toimuvatel Viimsi
vallavolikogu valimistel
osalevate kandidaatide
nimekirjad 6 erakonda ja
3 valimisliitu. Kokku esitati 190 kandideerimisavaldust. Viimsi valla valimiskomisjon registreeris
8. septembril toimunud
koosolekul neist 184. Neli
kandidaati ei vastanud
kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse § 5 lõikes 5 toodud
nõuetele. Kaks kandidaati loobus kandideerimast.

Hääletamine valimispäeval

15. oktoobril, valimispäeval, algab hääletamine valimisjaoskon-

dades kell 9.00 ja lõpeb kell
20.00, hääletada saab ka kodus.
Kodus hääletamiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saab esitada taotluse ka
oma valimisjaoskonna telefonil kell 9.00–14.00.
Valimisjaoskonda võta kaasa isikut tõendav dokument (nt
isikutunnistus, pass, juhiluba).
Valijakaarti ei ole vaja kaasa
võtta.
Täida hääletamissedel hääletamiskabiinis.
Kandidaadi registreerimisnumbrit, mille kirjutasid hääletamissedelile, ei tohi parandada. Eksimuse korral küsige komisjonilt uus sedel.
Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
Hääletada saab kandidaatide poolt, kes on üles seatud va-

lija rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
Lisainfo valimiste kohta on
avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.valimised.ee.

Valimisjaoskonnad
Valimisjaoskond nr 1:

Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi
alevik
Hääletamisruum: asub I korruse treeningsaalis, sissepääs endise BENU Apteegi välisuksest,
edasi on juba suunavad sildid.
Kontakttelefon: 5887 8093
Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgne jaoskond Viimsi aleviku, Kelvingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla, Rohuneeme küla ja Nais-

saare (Lõunaküla/Storbyn, Väikeheinamaa/Lillängin, Tagaküla/Bakbyn) elanikele.

Valimisjaoskond nr 2:

Asukoht: Randvere tee 8, Haabneeme alevik (Viimsi Kool)
Hääletamisruum: kooli aatriumis. Sissepääs kooli peauksest.
Kontakttelefon: 5887 8095
Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgne jaoskond Haabneeme aleviku ja Pringi küla elanikele.

Valimisjaoskond nr 3:

Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla (Randvere keskuse lasteaed)
Hääletamisruum: Randvere
lasteaia I korruse saal. Sissepääs lasteaia peauksest.

Kontakttelefon: 5887 8119
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgne jaoskond Laiaküla,
Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe küla, Randvere küla, Tammneeme
küla ja Äigrumäe küla elanikele.

Valimisjaoskond nr 4:

Asukoht: Idaotsa küla, Prangli
saar, Prangli Põhikool
Hääletamisruum: koolimaja
suures klassis. Välja on pandud
suunavad viidad. Sissepääs koolimaja peauksest.
Kontakttelefon: 5887 8124
Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgne jaoskond Idaotsa
küla, Kelnase küla ja Lääneotsa
küla elanikele.

viimsi valla
valimiskomisjon

nr 103 Kristjan Mark

nr 104 Kea Kruuse

nr 105 Madis Kaasik

nr 106 Alla Taraskina

nr 107 Kaarel-Mati Halla

nr 108 Elina-Lehta Kaasik

nr 110 Artur Kaldma

nr 111 Alvina Maasik

nr 112 Olari Pint

nr 113 Rain Taimre

nr 114 Arvo Kundla

nr 115 Janis Riisalu

nr 116 Harri Lugu

nr 117 Allan Järvine

nr 118 Leho Rehemäe

nr 119 Jaan Üksti

nr 120 Peeter Narusk

nr 121 Erik Antsma

nr 124 Viktoria Tuulas

nr 125 Kristina Kams

nr 126 David Pärnamets

nr 127 Kaja-Reete Jung

Valimisliit
Tuleviku Viimsi

nr 122 Maksim Zolotarjov

nr 123 Eingard Tops

* Fotode õigsuse ja autorsuse eest vastutavad erakondade ja valimisliitude volitatud esindajad.

nr 102 Oksana Šelenjova

q

nr 101 Oliver Liidemann

jätkub pöördel

Eesti
Keskerakond

q

Viimsi vallas ülesseatud kandidaadid*
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nr 129 Viktoria Saat

nr 130 Indrek Jaaksoo

nr 131 Anneli Lahe

nr 132 Illimar Lahe

nr 134 Henrik Põder

nr 133 Regina Vain

Valimisliit
Kogukondade
Viimsi

q

nr 128 Pert Lomp

nr 136 Raivo Hermlin

nr 137 Mare Lehtla

nr 138 Helen Lasn

nr 139 Kairi Kuuse

nr 165 Jan Trei

nr 140 Ivo Rull

nr 141 Ants Erm

nr 142 Mati Mätlik

nr 143 Jelena Kesa

nr 144 Andres Jaanus

nr 145 Lauri Kasemaa

nr 146 Aare Pernik

nr 147 Annika Potter

nr 148 Rein Leipalu

nr 149 Svetlana Kuusing

nr 150 Tarmo Maasel

nr 151 Vilja Oravas

nr 152 Kevin Press

nr 153 Ingrid Käo

nr 154 Andres Poolak

nr 155 Erko Veltson

nr 156 Karmo Korn

nr 157 Martin Kadak

nr 158 Andres Loorand

nr 159 Märt Velleste

nr 160 Toomas Drell

nr 161 Maarius Kuuskmäe

Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit

q

Eestimaa
Ühendatud
Vasakpartei

q

nr 135 Kristiina Böttker

nr 132 Illimar Lahe

nr 162 Ilona Thagazitova

nr 147 Annika Potter

nr 163 Mari-Ann Kelam

nr 164 Toomas Tõniste

nr 165 Jan Trei

nr 166 Priit Robas

nr 167 Meelis Saluneem

nr 168 Rein Madissoon

nr 169 Katrin Markii

nr 170 Kristiina Laura Järve

nr 171 Kairi Uuk

nr 172 Arvi Altmäe

nr 173 Rein Ottoson

nr 174 Raido Oras

nr 175 Lauri Rohtoja

nr 176 Jaanus Lember

nr 177 Ado Viik

nr 178 Arvo Saat

nr 179 Sulev Ennomäe

nr 180 Andres-Jaak Riit
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nr 182 Tanel Lään

nr 183 Antti Ränisoo

nr 202 Aime Estna

nr 184 Urve Palo

nr 185 Annika Vaikla

nr 186 Raimo Tann

nr 187 Ain Pinnonen

nr 188 Ene Lill

nr 189 Anu Kaiv

nr 190 Margus Talsi

nr 191 Valter Puuström

nr 192 Pille Petersoo

nr 193 Piret Simmo

nr 194 Meelis Metsma

nr 195 Jaanus Koni

nr 196 Kristiina Sillaste

nr 197 Marika Saul

nr 198 Ivo Illisson

nr 199 Jevgeni Semjonov

nr 200 Aivar Põlda

nr 183 Antti Ränisoo

nr 201 Väiko Dorbek

nr 202 Aime Estna

nr 203 Raivo Kaare

nr 204 Peedu Kass

nr 205 Elle Kristlep

nr 206 Jüri Kruusvee

nr 207 Darvy Kõdar

nr 208 Ants-Hembo

nr 209 Arvi Piirsalu

nr 210 Andrus Pihel

nr 211 Heidy Rebane

nr 212 Sulev Roosma

nr 213 Vello Saluste

nr 214 Endel Saarepuu

nr 215 Jaan Tagaväli

nr 216 Ülo Taurin

nr 217 Raivo Tomingas

nr 218 Taivo Tõruke

nr 219 Inna-Kersti-Dagmar

nr 220 Marge Veik

nr 223 Hannes Võrno

nr 224 Kristel Menning

nr 225 Jaan Sööt

nr 226 Roland Osa

nr 230 Aarne Jõgimaa

nr 231 Karl Songisepp

nr 232 Anne Luur

nr 233 Lauri Viikna

Eesti
Konservatiivne
Rahvaerakond

nr 221 Mati Viikand

nr 222 Hedy Öpik

nr 227 Kadri Paas

nr 228 Mihkel Saretok

nr 229 Gerli Asmer

Vaga

jätkub pöördel

Lindemann

q

Valimisliit
Rannarahvas

q

nr 181 Helle Hallika
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nr 235 Toivo Urva

nr 236 Aare Tamme

nr 237 Haldo Oravas

nr 238 Rain Pärnaste

nr 239 Vallo Palvadre

nr 240 Indrek Tammemägi

nr 241 Erkki Naabel

nr 242 Tiit Rosin

nr 243 Urmas Mererand

nr 244 Alar Valge

nr 245 Marko Tamm

nr 246 Vladimir Šeripov

nr 247 Ergo Daum

Eesti
Reformierakond

q

nr 234 Roman Moltšanov

nr 248 Lembit Tammsaar

nr 249 Kristian Potsepp

nr 250 Jaan Kolberg

nr 251 Toivo Kanter

nr 252 Madis Saretok

nr 274 Sten Sarap

nr 253 Siim Kallas

nr 254 Riina Aasma

nr 255 Taavi Kotka

nr 256 Märt Vooglaid

nr 257 Alvar Ild

nr 258 Aivar Sõerd

nr 259 Kristiina Kägu

nr 260 Jaak Salumets

nr 261 Enn Sau

nr 262 Atso Matsalu

nr 263 Aarne Saluveer

nr 264 Valdur Kahro

nr 265 Ivo Saarma

nr 266 Marju Mik

nr 267 Tanel Einaste

nr 268 Peeter Vään

nr 269 Jaak Raie

nr 270 Kaja Männiko

nr 271 Robert Lauri

nr 272 Margus Allikmaa

nr 273 Taivo Luik

nr 274 Sten Sarap

nr 275 Rein Frolov

nr 276 Hans Riismaa

nr 277 Enn Teimann

nr 278 Rita Veskimeister

nr 279 Toivo Kuus

nr 280 Reigo Randmets

nr 281 Valdo Randpere

nr 282 Vladas Radvilavicius

nr 283 Janek Murakas

nr 284 Kristjan Jõekalda

nr 285 Sergei

Tšerepannikov
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender
13. –26. oktoober

JUMALATEENISTUSED
15. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus
19. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August
Luusmannist
Rannarahva muuseumis
Näitus “Eesti vormi lugu
1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus jm
Eesti sõjamuuseumis
Kuni 1. november
Ly Lestbergi fotonäitus
“Risti kasvanud“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 13. november
Fotonäitus “Viimsi kaunis kodu
läbi aegade“
Viimsi huvikeskuse aatriumis
November
Näitus “Kirju ühest sajandist”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
Raamatuväljapanek “Hakkame
kuduma ja heegeldama“
Prangli raamatukogus
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
Randvere päevakeskuses

Elise Dobrjanski maalinäitus
“Tuules, päikeses, vihmas“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses

15 €, doTerra liikmele 10 €
Eelregistreerimine: annitriin@
gmail.com, tel 526 5432
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis

20. oktoober ja 3. november
kell 10
Loeng “Ökobeebi loeng:
beebide ja väikelaste uni”
Tasu: 10 €, pere 15 €
Eelregistreerimine: Reet@
okobeebi.ee, tel 523 5639
Viimsi huvikeskuses

ÕPI- JA JUTUTOAD
13. oktoober kell 18.30
Loeng “Kuidas toitumine
mõjutab enesetunnet, meeleolu, kehakaalu ja tervist“
Koolitaja Evelin Märtson-Nava
Osalustasu 8 €
Eelregistreerimine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
II korrusel
14. oktoober kell 12
Tüdrukute disainitöötuba
Osalustasu 30 €/2 h
Eelregistreerimine: kadri.veisner@gmail.com, tel 512 3415
Viimsi huvikeskuse Päikesepesas I korrusel
15. oktoober kell 12
Loeng “Toitumine naha heaks”
Peale loengut valmivad
smuutid, toormahlad
Osalustasu: 15 €
Eelregistreerimine: kaditoompere@gmail.com, tel 501 3289
Viimsi huvikeskuse kohvikuruumis II korrusel
17. oktoober kell 18
Kohtumine kirjanik ja maailmarändur Tiit Pruuliga
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
kell 19
Leivaküpsetamise õpituba
Meetod, kultuuri ja tervise seosed
Koolitaja MAG tervisedendaja
Ene Lill
Eelregistreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis
18. oktoober kell 18
Töötuba “Immuunsust ja tuju
tõstvate eeterlike õlide õpetus,
kätemassaaž“
Valmib värskendav kätekreem
Tasu: 20 €, eelregistreerides

KONTSERDID, ETENDUSED
15. oktoober kell 14
“Kuni päike ärkab. Saami“
Malle Maltise kontsertinstallatsioon
Iris Oja (hääl), Merle Jääger
(hääl), Olga Voronova (viiul),
Leho Karin (tšello), Kristi
Mühling (kannel), Diana Liiv
(harmoonium), Leonora Palu
(flööt), Jandra Puusepp
(saksofon) Tammo Sumera
(elektroonika), Malle Maltis
(elektroonika), Sander Tuvikene
(video)
Pilet: 10/8 € müügil kohapeal
Viimsi vabaõhumuuseumis
kell 19
Varietee-etendus “Teid kutsub
kabaree”
Pilet: 16/14 € müügil Piletilevis
Lisainfo: showstoppers.ee
Viimsi huvikeskuses
17. oktoober kell 19
Komöödiateatri etendus
“Hollywoodi filmitähed”
Katrin Karisma ja Helgi Sallo
Pilet: 16/14 € müügil Viimsi
huvikeskuse kontoris,
Piletimaailmas ja Piletilevis
Viimsi huvikeskuses
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
13.–15. oktoober
Crafters weekend
Viimsi Kuulsaalis
13. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Soome POP-BAND The OHO/
DJ Märt Rannamäe
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

14. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Wismari poisid
Tasuta!
Jussi õlletoas
20. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Airi Ojamets & FUNTIME/
VJ Allan Peramets
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
21. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Ansambel Kapriiz
Tasuta!
Jussi õlletoas
LASTELE JA NOORTELE
Kuni 31. oktoober
Leivaprogramm lasteaia,
I–II kooliastme gruppidele
“Põllult põske“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Alates 1. november
Mardi- ja kadripäevaprogramm;
lasteaia ja I kooliastme gruppidele
“Mardid mustad, Kadrid valged“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
Aastaringselt
Keskkonnaprogramm lasteaia,
I–II kooliastme gruppidele
“Olen mere sõber“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

13. oktoober kell 19
Külla tuleb Martin Reim
Viimsi noortekeskuses
16. oktoober kell 16
“Teeme ise!“
Valmistame helkureid
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Lotomäng Janega
Randvere noortekeskuses
17. oktoober kell 10.00,
11.15 ja 12.30
Lasteteatri Sõber etendus
“Kui lapsed magavad“
Lasteaialastele
Eelregistreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
kell 17
Lauamänguklubi
“Otsime aardeid: Isla Dorada“
Viimsi noortekeskuses
18. oktoober kell 16
Hispaania keel algajatele
Randvere noortekeskuses
19. oktoober
kell 10.00, 11.15 ja 12.30
Lasteteatri Sõber etendus
“Kaks päeva maal“
Algklassidele
Pilet 4 €
Eelregistreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
kell 15–18
Cashflow lauamängu tutvustus
ja mängimine
Randvere noortekeskuses
kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud!”
kokandusklubi – küpsisetort
Osalemine tasuta!
Registreerimine: Viimsi
noortekeskuses või jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
23. oktoober kell 14
“Teeme ise!” meisterdamine –
joonistamine
Viimsi noortekeskuses
24.–26. oktoober kell 10–16
Rahvusvaheline koolivaheaja
programm Hispaania vabataht-

liku Claudia, Saksa praktikandi
Talia ja noorsootöötaja Kertuga
Registreerimine: Kertu@
huvikeskus.ee
25. oktoober kell 11–17
Koolivaheaja matk Viru rabasse
Osalustasu 5 €
Registreerimine: Viimsi noortekeskuses või jane@huvikeskus.ee
EAKATELE
18. oktoober kell 20
Tutvumisõhtu
Peeter Thomson
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
19. oktoober kell 16
Hõimupäeva kontsert
Andreas Lend (tšello)
Agni Hallik (kitarr)
Korraldaja: PLMF
Sissepääs vaba!
Eesti sõjamuuseumis
21. oktoober kell 19
Estonia teatri etenduse
“Bajadeer“ külastus
Viimsi Pensionäride Ühingu
liikmetele
25. oktoober kell 20
Mati Karm
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
25. oktoober kell 11
Turvalisuse päev
Eakad liikluses
Viimsi päevakeskuses
26. oktoober kell 15
Hõimupäev
Rahvamuusika – Tarmo Kivisilla
Randvere päevakeskuses
VARIA
14. oktoober kell 18
Põhja Konna trepi avamine
Trepijooksu võistlus jpm
Põhja Konna kuju juures
18. oktoober kell 19
Viimsi mälumängu V etapp
Hooaja lõpetamine
Rannarahva muuseumis
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kultuur

Viimsi kiriku oreli ime

KINOVEERG

Uued filmid
Ilmad jahenevad, päevad lühenevad ja pimedad
õhtutunnid vajavad sisustamist. Miks mitte siis
telekas märksa suurema ekraani vastu vahetada.
Mida siis oktoobris Viimsi kinos näha saab?
Aastal 1985 käis võimuvõitlus kosmoses täie hooga. Ameeriklastel olid küll korduvkasutatavad kosmosesüstikud,
kuid mehitatud orbitaaljaamadega võisid kelkida vaid me
idanaabrid. Ühest sellisest, Saljut 7 nime kandvast jaamast
jutustabki käesoleva nädala esimene uustulnuk. Nimelt
avastatakse eelpoolnimetatud aasta 11. veebruaril, et sel
hetkel mehitamata jaamaga on kaotatud igasugune ühendus. Kui olukorda kontrolli alla ei saada, kukub hunnik
metalli teadmata kohas Maale ning tagajärjed võivad olla
vägagi traagilised. Egas muud, kui skafandrid selga ja
kosmosesse kadunud jaama otsima. Film jutustabki kahe
kosmonaudi ennastsalgavast tegevusest, mille tagajärjel
suudeti päästa orbitaaljaam ning mis nii mõnegi asjatundja
sõnul on kõigi aegade keerukaim päästeoperatsioon, mis
eales kosmoses läbi viidud.

Katariina Tamm filmis “Keti lõpp“. Kaader filmist

Kinodesse jõuab sel sügisel teine kodumaine linateos
“Keti lõpp”. Loo tegevustik leiab aset burgerirestoranis
nimega “Kett” ning nagu ka filmi nimi mõista annab, keskendub see einela viimasele lahtiolekupäevale. Peategelane, krapsakas ettekandja, kohtub plejaadi erinevate karakteritega, kel kõigil “Ketis” oma asi ajada. Osades Maiken
Schmidt, Henrik Toompere Jr, Evelin Võigemast jt.
27. oktoobril aga jõuab kinodesse film, mis juba praegu, enne linastumist, on skandaalsem kui kõik hallid varjundid kokku. 40 miljonit dollarit maksma läinud teose
pealkirjaks on “Matilda” ning räägib see priimabaleriin
Matilda Kšessinskaja ja Nikolai II armuafäärist enne, kui
viimane tsaariks krooniti. Bolševike poolt mõrvatud valitseja ja ta perekond kuulutati 1990ndate keskel kiriku poolt
pühakuteks ning nii ongi teos Venemaal põhjustanud proteste, süütamisi ja ähvardusi nii filmitegijate kui ka filmi
näidata plaanivate kinode aadressil. Filmi on kritiseerinud
nii kirik kui ka poliitikud ning Vladimir ise oli sunnitud
filmiga seoses sõna võtma. Usufanaatikud on lubanud
alustada lausa kodusõda, nii et kas Venemaal ka mõni kino
oktoobri lõpus alles on, seda näitab aeg. Lavastas Aleksei
Utšitel, peaosades on sakslane Lars Eidinger ja poolatar
Michalina Olszanska.
Nii nagu “Saljut 7” põhineb tõsielusündmustel, teeb
seda ka “Vaid vapratele”. 4 aastat tagasi põhjustas Arizonas, Yarnelli väikelinna lähistel välk mastaapse metsapõlengu, mida teiste seas saabus tõrjuma Granite Mountain
Hotshotsi nimeline eriväljaõppega tuletõrjujate brigaad.
Tulest ja veest läbi käinud vennaskonna õnnetuseks aga
tõusis keset operatsiooni tuul, mis lõikas läbi meeste tagasitee ning nii läkski 30. juuni 2013 ajalukku kui kurb päev,
mil hukkus 19 tuletõrjujat. Peaosades Jeff Bridges, Josh
Brolin ja Jennifer Connelly.
See oli siis vaid käputäis filmidest, mis oktoobris Viimsi kinno jõuavad. Täpseima ülevaate kinost toimuvast saab
alati kino kodulehelt viimsikino.ee. Olete oodatud!

Viimsi kino

Aastanumbriks oli 2010,
kui EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus alustas ettevalmistusi selleks, et mõne
aasta eest valmis saanud
kirikusse ehitada orel.

Kuna kirikut planeerides ei osatud oreli ehitamisest veel mõelda, siis ei olnud kirikusse ka
planeeritud kohta, kuhu see paigutada. Nii sündis arutelude ja
erinevate võimaluste kaalumise käigus otsus, et orel tuleb rajada altari kõrval asuvasse ruumi ning selleks, et heli kirikusaali kostaks, tuleb sein avada.
Kui koht selge ja paigas ka
idee, kui suur orel antud ruumi
mahub ja oleks ka kiriku saali
jaoks kõlaliselt sobilik, asuti Põhja-Saksa kiriku orelikonsultant
Hans-Martin Peterseni abil otsima meistrit, kes oleks võimeline sellist pilli ehitama. Valik
tuli langetada kolme orelimeistri hulgast, kes kõik on pärit Saksamaalt, valmistanud väga erinevaid, suuri ja ka väikseid oreleid ning viimsilaste valik langes Mühleiseni orelifirmale.
Mööda oli saanud juba mitu aastat ning algusest peale oli
olnud mõttes unistus, et orel
võiks valmida ja tööks pühitsetud saada 25. juulil 2017, mil
kogudus tähistab kiriku pühitsemise 10. aastapäeva. Kui alguses tundus see mõte ka ulme
valdkonnast olevat, siis Jumal
lubas sellel plaanil teoks saada
ning nii võisimegi juulikuus oreli pühitseda. 2. septembril andis orelil avakontserdi organist
Arvid Gast Saksamaalt.
Seda kõike võibki kokku võtta ühe seitsme aasta jooksul teoks
saanud imena, sest lisaks tähtajale tundus alguses ulmelisena
ka oreli maksumus. Kuid 2015.
aasta lõpus, kui kogudus kaalus oreli ehitamise edasilükkamist, sest vahendite kogumine
edenes väga visalt, juhatas Jumal meie juurde ühe tubli Viim-

si mehe, kes andis ettevõtmisele taas hoo sisse – nii, et 2016.
aasta maikuus võisid meistrid
alustada Viimsi kiriku oreli projekteerimise ja ehitamisega.
Ja nii saabuski selle aasta
23. mai varahommikul kiriku
juurde koormatäis väga erinevaid, peeneid ja suuremaid detaile, millest meistrid seadsid
3 nädala jooksul kokku oreli
– pillide kuninga meie Viimsi
Püha Jaakobi kirikusse. Orelihelisid tuli küll siis veel veidi
oodata, sest detailide ja vilede
paikapanemisest on oreliehituse juures vähe abi, sest kõik viled vajavad intoneerimist ja häälestamist, ning peale jaanipäeva kulus sellekski veel 2 nädalat.
Orelihelid meie kirikus kõlasidki nii esmakordselt kogu-

dusele 25. juuli õhtul, mil piiskop Einar Soone pühitses oreli
teenima kõiki viimsilasi.
Orel on suure imena valmis
saanud, kuid ettenägematutel asjaoludel tekkis juulikuu alguses olukord, kus oreli kogumaksumusest 173 409 eurost oli puudu umbes 70 000 eurot. Siiski
juhatas Jumal orelit toetama paljusid inimesi nii, et praeguseks
on see summa vähenenud umbes 24 000 euroni. Nii ongi endiselt avatud võimalus toetada
oreli ehitust kõigile, kes ei ole
jõudnud oma panust oreli valmimiseks veel anda, sest võlg
orelimeistri ees tuleb kogudusel
tasuda oktoobrikuu jooksul.
Oreli ehitust saab toetada,
soetades nimelisi orelivilesid ehk
teisisõnu annetades oreli ehitu-

se toetuseks seotakse toetaja nimi konkreetse orelivilega. Orelis on kokku 888 vilet ning vabu vilesid on veel alles päris mitu. Seega: kellel veel ei ole olnud senise seitsme ime sündimise aasta jooksul mahti oma
panust anda, siis nüüd on selleks parim võimalus!
Parim viis annetada oreli
ehituse toetuseks on teha seda
läbi e-poe lahenduse koguduse
kodulehel www.viimsijaakobikirik.ee, kus on valikus vilesid
hinnaga 30–2000 eurot.
Puuduoleva summa kokkukogumiseks on vaja 800 viimsilase panust, kui igaüks panustab 30 eurot, kuid kõigest 12
viimsilase panust, kui on heldemaid toetajaid. Nii nagu kiriku
ehitamisel on olnud inimestel
võimalus omapoolse toetamise
läbi jäädvustada oma nime Viimsi ajalukku, nii on see võimalik
ka oreli toetamise läbi.
Kogudus on südamest tänulik igale annetajale, sest üksnes
üheskoos oleme suutnud kokku koguda nii suure osa vajalikust summast. Kuid eriliselt
tänulikud oleme heldele suurtoetajale, kes andis oreli valmimisele hea hoo, ning Viimsi
vallavalitsusele, kes on läbi aastate olnud meile nõu ja jõuga
abiks. Samuti täname Eesti Kultuurkapitali ja riiki omapoolse
panuse andmise eest! Ja üle kõige täname Jumalat, kes on lubanud sel imel Viimsis sündida!
Juba novembris on võimalik kuulda orelit väikestel kontserditel lisaks pühapäevastele
teenistusele. Ning kindlasti saavad selle aasta jõuludki olema
me kirikus erilised, sest kõigele heale, mida kirikus tunda
võime, lisavad orelihelid juurde rohkelt kõlavärve ja soojust.
Tänulikus meeles,

EELK Viimsi
Püha Jaakobi kogudus
õpetaja Mikk Leedjärv
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Uus korvpalli esindusmeeskond
Viimsi Sportlandis 27. septembril KK Viimsi/Kesklinna KK esindusmeeskonna esitlusel tehti ajalugu kahel moel: Viimsi
korvpall pole kunagi esiliiga tasemel mänginud ja
ükski esiliiga meeskond
pole varem taolist üritus
korraldanud.
Esindusmeeskonna mõte on olla
püramiidi kroonijuveel, seda nii
sportlikus kui ka platsivälises
mõttes. Ehk iga laps ja noor
peab saama neile poistele alt
ülesse vaadata ning saada sellest innustust, et iga päev veelgi usinamalt harjutada, et kunagi ka ise esindusmeeskonna
vormi kanda. Esimene eesmärk
on pakkuda kogukonnale elamust ehk algaval hooajal tuua
saali 200 kuni 300 inimest. Tulevikuplaan on aga meeskond ja
noortetöö kolida valmivasse Karulaugu spordihoone korvpallisaali, kuhu mahub kuni tuhat
huvilist. Siis saame tõsiselt

Alates sellest hooajast mängib KK Viimsi/NoTo esiliigas ning
esimene võit on juba koju toodud.

rääkida ka Alexela Korvpalli
Meistriliigast. Samas ei ole meistriliiga eesmärk omaette, vaid
peab teoks saama klubi arengu
loogilise jätkuna, samm-sammult. Oleme pigem nooruslik,
vihane ja sportlik esiliiga võistkond, kust igal aastal teeb kakskolm mängijat järgmise sam-

mu Eestisiseselt või siit välja,
selmet rahakoti toel minna üle
oma võimete mängides meistrisarja.
“Meil on hea sünergia noortest ja kogenumatest mängijatest nii ees- kui ka tagaliinis,
kuid puudub klassikalises mõttes pikk mängija. Seega on

meie eesmärk mängida kiiret ja
agressiivset korvpalli. Hea meel
on, et kõik mängijad on meie
klubiga seotud, ehk kas klubi
omakasvandikud või tegutsevad
klubis noortetreenerina,” iseloomustas meeskonna peatreener
Valdo Lips koosseisu.
Meeskonna kapten Kristjan
Evarti sõnul on vaja nüüd harjutada kokkumängu ning õppida teineteist tundma.
Lisaks meeskonna ja eesmärkide tutvustamisele uuendas klubi koostöölepinguid toetajatega: Nike esindaja Baltimaades AS Jalajälje, AS Sportland Eesti ning AS Fifaaga, kes
kõik on klubi arengusse panustanud alates klubi loomisest. Lisaks sõlmis klubi koostöölepingu Sisustusekspert AS-iga, kes
uue partnerina asub esindusmeeskonna toetajaks.
KK Viimsi/NoTo esimeseks
proovikiviks Saku I Liigas oli
kodumäng, kus seisuga 81:78
alistati BC Kalev/Cramo I.

KK Viimsi

Viimsi valla spordikalender
TENNIS
13. oktoober kell 20
Reedesed üksikmängud
tennises (osavõtutasu 30 €)
Registreerimine on lõppenud
Viimsi tennisekeskuses
20. oktoober kell 20
Paarismängu ajatennis – Viimsi
Unetus. Osavõtutasu 25 €.
Registreerimine kuni 19. oktoobrini reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
KORVPALL
27. oktoober
KK Viimsi/NoTo – Tamsalu
Los Toros/Karud
Viimsi Kooli spordikeskuses
27.-29. oktoober kell 11
Korvpallivõistlus Viimsi Sügisturniir 2017 (Poiste Balti

Korvpalliliiga)
Viimsi Kooli spordikeskuses
3. oktoober
KK Viimsi/NoTo – SK Torma
Sport/Kuremaa Spordikool
Viimsi Kooli spordikeskuses
24. november
KK Viimsi/NoTo – G4S Noorteliiga II
Viimsi Kooli spordikeskuses
1. detsember
KK Viimsi/NoTo – Eesti Maaülikool
Viimsi Kooli spordikeskuses
8. detsember
KK Viimsi/NoTo – Tartu Kalev/
Estiko
Viimsi Kooli spordikeskuses

MALE
28.–29. oktoober kell 11
Viimsi valla malefestival
Viimsi Kooli aatriumis
JALGPALL
20. oktoober kell 16
Viimsi JK – JK Tallinna Kalev
U21
Viimsi staadionil
22. oktoober kell 12
Viimsi JK II – FC Kuressaare II
Viimsi staadionil
5. november kell 16
Viimsi JK – JK Sillamäe Kalev U21
Viimsi staadionil
KÄSIPALL
2. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket –
Viljandi HC

Viimsi Kooli spordihoones
9. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket –
Põlva Coop
Viimsi Kooli spordihoones
23. november kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket –
HC Tallinn
Viimsi Kooli spordihoones
7. detsember kell 19
HC Viimsi/Tööriistamarket –
SK Tapa
Viimsi Kooli spordihoones
PILJARD
4. ja 5. november
Piljardi Eesti Esiliiga VIII etapp
Lisainfo ja registreerimine:
registreerimine@eestipiljard.ee
Viimsi Kuulsaalis

Teatejooks on joostud
28. septembril toimus Viimsi mõisapargis kindral
Johan Laidoneri XVIII olümpiateatejooks.
Alates 2000. aastast igal sügisel – septembrikuu neljandal neljapäeval (esimestel aastatel septembrikuu kolmandal
laupäeval) – on Eesti Spordiselts Kalev koos Kindral Johan Laidoneri Seltsi ja Eesti
Olümpiakomiteega korraldanud olümpiateatejooksu, milPalju õnne, Tallinna Reaalle algus on kindrali koduõuel
kooli meeskond! Foto rms
Viimsi mõisas.
Randolf Reiljan (Staabi- ja
Sel aastal juba 18. korda
sidepataljon)
toimuv teatejooks joosti läbi
Viimsi mõisapargi ning kokku osales tänavu 39 meeskonda.
Võistlusel saavutas 8-liikmeliste võistkondade seas I
koha Tallinna Reaalkooli poiste võistkond, II koha Team
LYNX, III koha 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljon.
Põhikooli laste võistkondadest sai I koha Tallinna
Reaalkool, II koha Viimsi Kool, III koha Harju noorkotkad.
Gümnaasiumi poiste võistkondade seas saavutas I
koha Tallinna Reaalkool, II koha Jakob Westholmi Gümnaasium, III koha Sisekaitseakadeemia.
Kaitseväe ja kaitseliidu võistkondade seas sai I koha
Team LYNX, II koha 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljon, III koha Staabi- ja sidepataljon.
Sõpruskondade arvestuses sai I koha CFC Jaak Mae
Suusakool I, II koha Viimsi Vallavalitsus, III koha CFC
Jaak Mae Suusakool II.
Tutvu tulemustega: championchip.ee/results/806. Teatejooksu korraldas Eesti Spordiselts Kalev koostöös Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Eesti Kaitseväe, Kaitseliidu ja
Viimsi vallaga

Viimsi Teataja

Palju õnne!
JKS Estonia koondis osales 1.–3. septembril Belgias, Hasseltis, Jaapani Karate Shoto Föderatsiooni Continental Cup
2017 võistlusel, kus võideti Euroopa meistri tiitel.
Erinevates võistluskategooriates võistles kokku 659 inimest
20 riigist. JKS Estonia saavutas riikide konkurentsis 10. koha.
JKS Euroopa karate meistri tiitlid said: Eha Rikberg (Tengu)
1. koht naiste (40+ aastaste vanusegrupis) kumite; Eliise Lind
(Nüke) 1. koht naiste (16–17-aastaste vanusegrupis) kumite;
Erko Tölpt (Nüke) 2. koht (16–17-aastaste vanusegrupis) kumite; Katrin Kukk (Nüke) 3. koht (16–17-aastaste vanusegrupis)
kumite; Mihkel Mets (Nüke) 3. koht (14–15-aastaste vanusegrupis) kumite.

Karateklubi Tengu
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Elul on värvid igas eas
Nii nagu iga sügis üllatab
meid ikka ja jälle kauni
värvirohkusega, saame
me kõik ise oma elule
värve lisada. Saame
rõõmustada sellegi üle,
et eluiga aina pikeneb,
aga väärtuslikud on ikka
tervena elatud aastad.

Et nii aga läheks, tuleb selle
eest hoolitseda juba varakult.
Rõõmus meel on teatavasti hea
tervise tagamiseks väga oluline. Et elul oleksid värvid ka pärast aktiivse tööelu lõppemist,
on hea ennast turgutada aktiivse liikumise ja treeningutega,
avastada oma võimeid loovusringides, tegelda hobidega ja
veeta aega meeldivate inimeste
seltsis. Viimsi päevakeskuses
nii Randveres kui ka Haabneemes leidub palju võimalusi eneseteostuseks.

Liikumistreeningud

Et luud-liikmed ikka vormis püsiksid ja oma funktsioone täidaksid, tuleb neid teadliku liigutamisega toetada. Liikumistreeningud on väga populaarsed. Haabneemes tegutseb kaks
võimlemisrühma, treeningtunnid toimuvad kaks korda nädalas. Randveres toimub tervisevõimlemine esmaspäeviti. Võimlemismatid on päevakeskuses
kõikide jaoks olemas. Kui tervisevõimlemine on rajatud lihaste venitustele ja liigeste tööle,
mis ühtlasi ergutabki verevarustust ning aju tagamist hapnikuga, siis aeroobikatundides toimub sama, aga aktiivsemalt ja

tantsusammude saatel. Aeroobikatreening on samuti kaks korda nädalas Elina-Lehta juhendamisel.
Kolmapäeval ja reedel toimuvad joogatunnid Haabneemes, juhendab Žanna Mutt. Ka
Randveres avatakse uus joogagrupp. Parim mälu ja keha treening on aga tants. Õiged sammud, õiges rütmis ja õigel ajal
– seeniortantsuringi juhendab
Eve Jänes. Aktiivne liikumine
ja hea tantsumuusika paneb põsed õhetama ja silmad särama.
Ootame tantsuringi uusi liikmeid. Randveres juhendab seeniortantsurühma Ivi Talimäe.
Tenniseklubis saab palli kõksida oma lõbuks, aga võib ka
turniire korraldada. Klubipäevad on teisipäeval ja neljapäeval alates kella 17-st.

Loovusringid

Kunstiringis võib avastada endas võimeid, millest varem aimugi polnud – Karin Kalmani,
Lehte Jõemaa ja Kristina Markii (Randveres) juhendamisel.
Käsitööd meil armastatakse ning
sellesse ringi tullakse ja seal ollakse kaua. Asjalikku nõu annab
alati käsitöö- ja õmblemisõpetaja Lea Pärna. Olemasolevaid
riideid saab parajaks tuunida just
nii nagu vaja: kord kitsamaks
ja kord jälle suuremaks. Kapp
riideid täis, aeg-ajalt tuleb neid
ka värskendada. Vanast tegumoest ja kvaliteetsest kangast
saab moekaid uusi asju teha.
Sõnakunstiring tegutseb
Viimsi raamatukogu saalis Helle Tomingase juhendamisel. Sõ-

nade seadmine on kunst, mis
mõjub ajutegevusele hästi. Lauluringil on sel aastal uus õpetaja, kes teeb laulmise juba oma
repertuaarivalikuga huvitavaks
ja rõõmsaks. Randvere lauluansambel on Rein Sagari juhendamisel koos laulnud all juba kaua.
Et hääl vormis püsiks, tuleb teha hääleharjutusi.

Õpiringid

Teame ju, et mida Juku ei õpi
seda Juhan ei tea. Meil on neid
Juhani teadmisi küll elu jooksul kogunenud, aga Juku teadmistest jääb vajaka. Randveres
arvutiringis saadakse kokku kolmapäeviti, juhendajaks Harri
Lensen. Arvutiõppeks otsime
Haabneeme keskusesse alles õpetajat ning seepärast võib selle
ringi algusaeg nihkuda avanädalast kaugemale. Meie väärikad kurdavad, et keeleõpe on
koolipõlves kesiseks jäänud ja
võõrkeeled on olnud meie jaoks
nn “surnud keeled”. Nüüd, kus
maailm avatud ja reisimine võimalik, tuleb see puudujääk tasa
teha. Viimsi päevakeskuses on
avatud inglise keele ringitunnid kaks korda nädalas algajatele ja edasijõudnutele. Nii kaua,
kui võõrkeelsed sõnad ikka pähe jäävad ja peas püsivad, on
asjad mäluga korras. Midagi aga
ei sünni iseenesest, ikka tuleb
veidi pingutada ka.

Klubiline tegevus

Aktiivse hoo on sisse saanud
meesteklubi, mida juhib Enn
Teimann. Siin on mehi igasugustelt elualadelt ja ideid, mida

teoks teha, jätkub. Klubi külastab huvitavaid meeste malli kohti, teeb väljasõite ja kutsub külla
vahvaid inimesi. Randvere reisklubi korraldab Viimsi eakatele
kodu- ja välismaareise. Klubis
kõneldakse reisimuljetest ja plaanitakse uusi. Bridžiklubi on enamasti meeste pärusmaa, vähemalt viimasel ajal. Vestlusklubis püüame kutsuda vestlusringi huvitavaid inimesi, aga meie
memmede-taatide endi elukäigud ja kogemused on nii huvitavad, et võimaldavad põnevaid vestlusteemasid käsitleda.

Kultuuriüritused

Koostöös Pille Lille muusikute
fondiga oleme saanud nautida
väga toredaid klassikakontserte. Kontserdid on olnud külastajatele tasuta ja seda projekti
on rahastanud Viimsi vallavalitsus, aga toetust on andnud ka
Eesti Kultuurkapital. Kontserdid on toimunud peale päevakeskuse Laidoneri mõisas ja
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus, kus klassikamuusika särab eriti pidulikult. Klassikamuusika sõbrad võivad kindlad olla, et sel sügisel projekt
jätkub.
Loomulikult ei jää meil tähistamata rahvakalendri tähtpäevad: mardi- ja kadripäevatrall tuleb kindlasti. Jõuluootust alustame juba jõulukuu alguses ja nagu ikka on see loovusringide korraldada. Eesti 100
väärib aga kindlasti uhket tähistamist ja kõik ideed, esialgu
ka ebareaalsed tunduvad, on teretulnud. Iga vahva unistus on-

gi ju selleks, et selle nimel on
põhjust pingutada ja mõtted
teoks teha.
Kõikidest tegemistest saab
ülevaate valla kultuurikalendrist ja päevakeskusest. Korraldame ka teatrikülastusi, muuseumipäevi ja väljasõite Eestimaa kaunitesse paikadesse. Viimsi huvikeskuses toimuvatele teatrietendustele müüme sooduspileteid juba hooaja avamise päeval. Kultuuriüritusi toetab ka
Viimsi Pensionäride Ühing, kes
valib etendusi ja viib eakaid sageli teatrisse. Tulemata ei jää ka
VPÜ sügisene tantsupidu. See-

niorid saavad külastada kaks
korda nädalas soodustingimustel Tallinn Viimsi SPA ujulat ja
vesiaeroobikatunde. Ujula külastust toetab ning pääsmeid
jagab Viimsi vallavalitsus.
Kui Viimsis on veel eakaid,
kes pole varem päevakeskustes
käinud, tasub meid üles otsida
ja kaema tulla. Päevakeskus on
hea paik suhtlemiseks ja kui
oled uustulnuk ning sõpru veel
Viimsis pole, siis siin leiad kindlasti kedagi, kellega suhelda ja
sõprust pidada.
Tere tulemast!

Viimsi päevakeskus

Ühekordne toetus pensionäridele
Viimsi Vallavalitsuse 25.04.2017 korralduse nr 288 alusel makstakse toimetuleku parandamiseks ka käesoleval
aastal täiendavat toetust pensionäridele.
Toetust 60 eurot makstakse vanadus-, rahva-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates
1. jaanuarist 2017.
Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormikohane taotlus
Viimsi vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse toetus üle 2016. aasta toetuse väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel.
Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 20. oktoobriks 2017
allolevatel telefoninumbritel või e-posti aadressil info@viimsivv.ee.
Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel, alates 25. oktoobrist kahe nädala jooksul. Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 25. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2017. Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E kell 14–17 ning N kell 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 602
8825 ja 602 8867.

Viimsi vallavalitsus

Randvere päevakeskus sai 10-aastaseks
Randvere küla on
620-aastane – külakivisse
on raiutud aasta 1397,
auväärne aastaarv.
14.06.1997 alustas Randvere külas tegevust Rannamemmede
selts, mille asutajateks olid Aini-Reet Robas, Hilje Maar ja
Tiiu Pallo. Koos käis 13 tegusat naist, kes lahendasid mitmesuguseid küla probleeme. Nad
uurisid ka küla ajalugu, pidades kroonikat.
14.12.2002 toimus Randvere kirikus külaelanike koosolek, kus loodi külaselts. Oli
tekkinud vajadus koha järele,
kus külarahvas saaks koos käia.
Viimsi vald, nähes Randvere
küla kasvamist, leidis võimaluse ja nii saigi teoks Randvere
küla maja avamine 17. juunil
2007. Kirikuõpetaja õnnistas
sisse maja ja kolm lippu – perearstikeskuse, lasteaia ja Randvere küla lipu. Koos istutati
vahtrapuu, mis praegu elujõuliselt kasvab.
Päevakeskuse avamise eest
seisis endine VPÜ esinaine Viiu
Nurmela, kes leidis, et seenioridel peab olema koht, kus kokku tulla ja meelepäraseid tegevusi arendada. Alates 2007. aasta augustikuust tegutseb käes-

Randvere päevakeskuse lauluansambel Kibuvitsalill. Foto erakogu

Palju õnne ja head isu!

oleva ajani päevakeskuse tegevjuhina Aime Salmistu.
Ilusal päikesepaistelisel sügise esimesel päeval 23. septembril tähistas Randvere päevakeskus oma 10. sünnipäeva.
Avakõnega esines Aime Salmistu. Pärast seda juhatas kontserdi sisse Viivika Viickberg lauludega sügisest, saates ennast
ise kitarril. Sõna sai endine külavanem, kes rääkis Randvere
küla maja ehitamisest ja päevakeskuse tegevuse alustamisega
seotud muredest ja rõõmudest.
Aime Salmistu tänas rühmajuhendajaid, rühmavanemaid,

kõiki asutaja liikmeid, toetajaid,
abilisi ja aktiivseid ringides ja
üritustel osalejaid tänukirja ja
lilledega. VPÜ juhatuse esimees
Lembit Allingu ütles oma sõnavõtus, et Randvere küla maja ehitati nii hilja, kuna leiti,
et külas pole piisavalt lapsi ja
seeniore. Tänaseks on Randvere valla suurim küla oma rahvaarvult. Avatud on lasteaed,
päevakeskus, noortekeskus ja
kool.
Päevakeskuste juhatus koos
vallavalitsusega kinkis sünnipäevalapsele muusikakeskuse
ja projektori, mida oligi väga

vaja. Anti üle ka tänukiri Aimele 10 aasta eduka töö eest
päevakeskuse tegevjuhina. Õnnitlemas oli ka Haabneeme päevakeskuse tegevjuht Lehte Jõemaa.
Eesmärk on üks – tuua seenioride ellu positiivsust ja rõõmu. Selleks toimuvadki huviringid ja korraldatakse huvitavaid üritusi. Ikka sõbralikku
koostööd kahe päevakeskuse vahel. Toimus ka suveperioodi sünnipäevalaste õnnitlemine, mis
on kujunenud pikaajaliseks traditsiooniks. Kedagi ei unustata, kõiki peetakse meeles lillede ja sünnipäevalauluga.
Sünnipäevapidu jätkus väikese teatrietendusega. Kohale
oli kutsutud Jõelähtme vallast
Neeme Nogia teater. Kavas oli
Oskar Lutsu jutustuse järgi seatud sõnalis-muusikaline etendus “Viis väikest pakikest”. Juhendajaks oli Merike Kahu.
Etendus oli meeleolukas ja võeti hästi vastu.
Ees ootas veel üks üllatus.
Voldikseina avanemisel ilutses
keset saali kaetud laud suupistetega ja juubelitordiga –
Randvere päevakeskus 10.

Helle Tomingas
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SISUTURUNDUS

Hea sushi saab alguse värskest toorainest
Jaapani traditsiooniline
suupiste sushi on ka
Eestis leidnud sooja vastuvõtu ning pisikesed riisipallid, mida serveeritakse
koos ingveri, soja, wasabi
ja erinevate mereandide
või juurviljadega, on
paljude lemmikuks.

2
3

Uurisime Viimsi Keskuses asuva Sushi Plaza omanikult Maksim Kartševkilt selle maitsva
roa kohta täpsemalt.
Mis toit on sushi ning millal ja
kus seda esmalt tegema hakati?
Sushi ajalugu pole keegi kindlalt jäädvustanud. Kuulujuttude järgi oli jaapanlaste jaoks
kõige kättesaadavamaks tooraineks riis ja seda söödi seal juba ammu ning kombineeriti ka
teiste toorainetega. Üks naine
otsustas kunagi kala kivi alla
äädikasse marineerima panna
koos fermenteeritud riisiga ja
pärast seda, kui kala oli oma
aja ära seisnud (1 kuu), oli tädike näpu vahele riisi võtnud ja
kalatüki peale pannud. Sellisel
viisil kala ja riisi söömine oli
suureks proteiiniallikaks, tervislik, toitev ja maitsev ning sushi
hakkas levima ja ajapikku arenema.
Millised on hea sushi valmistamise saladused?
Kõige tähtsam on toidu valmistamisel õige suhtumine ja
armastuse jagamine. Hea sushi
sõltub heast riisist ja värskest
toorainest.
Millised on kõige levinumad sushid?
Hosomaki: on peen silindriline rull, mis koosneb ühest värskest täidisest, milleks on kala,
mereand või köögivili.
Nigiri: peotäiesuurune vormitud riis, mille peale on ase-

teetsed pulgad, millel tulevad
pulgakarvad eemale.
Sushide soja sisse kastmine käib tegelikult ainult kala poolega. Sushi riis peab säilitama oma maitse, soolatakse
ainult kala.
Õigem viis sushit süüa on
kätega ning viisakuse ja hügieeni mõttes pulkadega. Kahvliga sushi söömine on suur ebaaustus.
Wasabi soja sisse panemine ei ole vajalik, vaid maitse-eelistus – wasabit kasutatakse siis profülaktikaks ja kalast
mikroobide eemaldamiseks.
Ingver on alati pärast sushiampsu võtmist maitsete
puhastamiseks ning uute maitsete paremaks tundmiseks.
Sushi “parim” enne on tema
ideaalses seisus heal juhul
10 minutit ja maksimaalselt 15
minutit. Sushi ei ole kindlasti
kiirtoit, vaid lihtsalt kiiresti ja
kergelt valmiv ning delikaatne
toit.
Kui kerge on kodus ise sushit valmistada? Mida peaks kindlasti teadma?
Kui oled ühe korra teinud,
siis järgmine kord on lihtsam,
täpselt nagu iga teise rooga.
Kindlasti peaks oskama sushiriisi keeta ja äädikat valmistada ning neid omavahel õigesti
kokku segada.
Kas eestlased on suured
sushiarmastajad?
Usun, et eestlased on suured sushisõbrad, kuid see sushi, mis me Eestis teeme, on
ikka väga erinev traditsioonilisest sushist. See on aga piiratud meie värske kala valikuga,
mis on veel väga väike.
Millised sushid on kõige
populaarsemad viimsilaste hulgas?
No ikka tempurad on kõige
lemmikumad – kana tempura,
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Sushi Plaza asub Viimsi Keskuses ning on avatud E-P kell 11-22. Fotod Viimsi Keskuse arhiiv

Sushit saad tellida ka koju ja kontorisse! Ettetellimine veebis
sushiplaza.ee või telefoni 5884 8889.

tatud suutäiesuurune kala, mereand või muna.
Tempura: toit, kus on fritüüritud kala, mereannid või köögiviljad tempurajahuga ja vahel ka kaetud panko riivsaiaga.

Futomaki: rikkaliku täidisega tihedalt rullitud sushi, kus on
kaks või rohkem lisandit. Iga
tükk on väga suur, futomakist
on erinevaid variante.
Sashimi: Jaapani delikatess,

mis koosneb värskest toorest lihast või kalast ning on lõigatud
õhukesteks viiludeks.
Kushiyaki: isuäratav Jaapani roog, milles on varda otsa
pandud ja maitsestatud grillkala või liha.
Milline on sushisöömise etikett?
Jaapani traditsiooniline etikett on väga range ja detailne,
alates sellest, kuidas kliente sisse lastakse, kuni selleni, et toidu eest tänamist sushikokk ei
vaja ja see pigem solvab.
Meile euroopalikud ja tuttavad etiketinormid on ka täitsa paigas ning väga paljud teevad nii nagu nende maitse-eelistus on, mitte päris nii nagu
etikett ütleb.
Pulkade lahtivõtmine ja nende omavahel rullimine – ei
ole tegelikult vajalik ja tehakse
sellisel juhul, kui on ebakvali-

1

Värsked tuuled kosmeetikatööstuses
Tõenäoliselt on enamus
ilutrendidega kursis
olevaid inimesi kuulnud
happekoorimisest. Naha
koorimine happega toimib väga efektiivselt
mitmete erinevate nahaprobleemide vastu nagu
pigmendihäired, akne,
aknearmid, rosaatsea,
tuhm jume. Samuti vähendavad koorivad hoolitsused naha ealise muutuse ilminguid nagu naha
lõtvumine, peened kortsud või päevitamisest
tingitud naha fotovananemine.

Reeglina vajab nahk happekoorimise järgselt pikka taastumisperioodi, mille ajal ei tohi
viibida päikese käes, teha trenni, ujuda või käia saunas. Kuid
nagu igas valdkonnas, nii ka ilumaailma laborid ei puhka, vaid
otsivad üha uusi võimalusi, kui-

das muuta protseduur klientidele mugavamaks ja efektiivsemaks. Senised kogemused
on aidanud põhjalikult aru saa-

da, kuidas happed nahal toimivad ja millega kombineerides
on võimalik saavutada paremaid tulemusi koheselt, ilma

taastumisperioodita.
Täna on Prantsuse professionaalse brändi Guinot’ laboratooriumil heameel tutvusta-

da uut kompleksset happekoorimisega näohoolitsust Hydra
Peeling. Hoolitsuse teeb eriliseks see, et siin kasutatakse küll
koorivaid happeid, kuid taastumiseks ei ole vaja pikka perioodi – päikesest, basseinist,
trennist ja saunast on siiski vajalik hoiduda vähemalt ühe ööpäeva jooksul. Õnneks ei ole
see pikk aeg, võrreldes sellega,
kui kaua saab nautida taas siledat ja säravat nahka. Kogu protseduur on väga nauditav. Guinot hoolitsuse rõhuasetus ei ole
ainult koorival, vaid eelkõige
nahka taastaval ja uuendaval toimel – näohoolitsuses kasutatakse rohkelt taastavaid toimeained toetamaks hapete positiivset mõju nahale.
Alustatakse nahadiagnostikast koos naha tundlikkuse hindamisega, mille järgselt spetsialist määrab sobiva kooriva
toote. Peale happekoorimist taastatakse nahka hellitava näo-

lõhe tempura ja vegan tempura
on favoriidid.
Millised on kõige erilisemad sushid, mida olete ise näinud/maitsnud?
Meresiiliga sushi. Otse minu eest võeti selline must okkaline merisiilike, lõigati lahti
ja võeti selline kollane tarretise moodi asi ja pandi riisipätsi
peale. Väga maitsev oli – proovime seda varsti järele teha.
Kui tihti Sushi Plaza menüü uueneb?
1–2 korda aastas vastavalt
trendide muutustele.
Mida sushiga koos võiks
juua?
Julgustame proovima saket.
Eestlased arvavad, et see on
kuum alkohoolne riisiviin. Aga
tegelikult ainult tavapärast ja
mitte kõige kvaliteetsemat saket soojendatakse. Õiget kvaliteetset saket serveeritakse külmana ning veinipokaal on üks
headest viisidest. Sake on pigem liigitatud riisiveiniks kui
kangemaks alkoholiks.
Millised on teie uudistooted, mida võiks kindlasti
proovida?
Vegantooted on meil uued
ja inspireeritud Iisraeli traditsioonilisest köögist. Neid soovitame proovida ka mitteveganitel, sest need ei ole ainult veganismi arvestades loodud, vaid
pakuvad ka suurepärast maitseelamust.
Kas sushi on kasulik?
Sushi on väga toitev – ta on
kasulik tänu rohkele süsivesiku- ja valgusisaldusele. Kindlasti ei ole ta vähese kalorisisaldusega nagu paljud arvavad. Jaapanlased söövad talvel
rohkem tempurasid ehk sooja
ja suvel rohkem sashimit ehk
tooreid mereande.

Viimsi Keskus

massaaži ja jahutava maskiga.
Hoolitsuse igas etapis kasutatakse rakkude ainevahetust ja
uuenemist stimuleerivaid toimeaineid nagu C-vitamiin, Dermostimulin, Acticalm ja tudraõli.
Jahutavat maski on rikastatud
Jaapanist pärit seene poria cocosa ekstraktiga, mis on koheselt rahustava ja siluva toimega.
Guinot uut näohoolitsus on
abiks kõigile, kel probleemiks
pigmentatsioonihäired, liigne
rasueritus, tuhm jume ja vananemismärgid. Hoolitsust saab teha kuurina või ühekordse hoolitsusena, kui on soov saavutada kiiresti värske ja särav jume.
Nahk muutub kirkamaks, jume
ühtlustub, pigmendilaigud vähenevad, poorid muutuvad vähem märgatavaks ja naha toonus paraneb. Ja, mis kõige olulisem – hoolitsus aitab kaasa
naha uuenemisele.

Stella Lembra

Guinot koolitaja
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Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
asjaliku ja tööle pühendunud

JÄRELEVALVEINSPEKTORI
leidmiseks

Järelevalveinspektori peamised ametiülesanded on Viimsi valla haldusterritooriumil riikliku järelevalve teostamine teede, liikluse, kaevetööde, kommunikatsioonide (kraavid) ja heakorra valdkondades. Lisaks välireklaamide kontroll ja kohalike maksude maksuhalduri töö, ettekirjutuste koostamine, väärteomenetluste läbiviimine
ja muud järelevalvelise iseloomuga ülesanded.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitatavalt erialane – korrakaitse, politsei, väärteomenetleja valdkond);
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks tuleb vähemalt 2-aastane väärteomenetluse alane
töökogemus;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes
ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele (soovitatavalt vene keele) oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
• väga hea meeskonnatöö oskus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning
teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
• nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikirja;
• elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 25. oktoobriks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Järelevalveinspektor” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar.Mik@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave personalijuht Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

MLA Viimsi Lasteaiad on kaheksast Viimsi munitsipaallasteaiast koosnev asutus.
Pakume tööd:
• MUUSIKAÕPETAJALE (Uus-Pärtle majas; 0,5)
Tööülesanded: laste muusikatundide läbiviimine
• MUUSIKATERAPEUDILE (Uus-Pärtle majas; 0,2)
Tööülesanded: muusikateraapia tundide läbi viimine erivajadustega lastele
• LOGOPEEDILE
Tööülesanded: laste verbaalse väljendusoskuse arendamine; lapsevanemate ja rühmapersonali nõustamine logopeedilistes küsimustes
Nõudmised kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; soov töötada eelkooliealiste lastega
Lisainformatsioon: võimalik töötada erinevatel töökoormustel
• ÕPETAJALE (1,0)
Tööülesanded: õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine vastavalt koostatud õppeplaanile;
laste arenguks soodsa kasvukeskkonna loomine; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine
Nõudmised kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase; soov töötada
lastega; valmisolek meeskonnatööks; loovus; rõõmsameelsus
• ÕPETAJA ABILE
Tööülesanded: õpetaja abistamine erivajadustega laste rühma igapäevatöös; rühmaruumide korrashoid
• ÕPETAJA ASSISTENDILE
Tööülesanded: õpetaja abistamine õppetöös; lapsevanematega suhtlemine; rühmaruumide korrashoid
• TUGIISIK
Tööülesanded: erivajadustega lapse abistamine igapäevaselt rühmas
• TERVISHOIUTÖÖTAJA (tähtajaline leping)
Tööülesanded: dokumenteerib laste tervisekaarte; annab esmaabi äkkhaigestumise või
vigastuse korral; viib läbi laste profülaktilised läbivaatused; jälgib hügieeninõuete täitmist; koostab töökeskkonna riskianalüüsi
Nõudmised kandidaadile: varasem töökogemus lastega; auto kasutamise võimalus;
erialane haridus
Lisainformatsioon: Töö toimub kaheksas Viimsi lasteaia majas. Töötaja asub tööle
lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana
Omalt poolt pakume: kaasaegset töökeskkonda, toetavat meeskonda ja puhkust suvisel ajal.
Lisainfo kandideerimise ja tööülesannete kohta: tel 5622 0121 ja e-posti aadressil mirje
@viimsilasteaiad.ee (Mirje Trei), www.viimsilasteaiad.ee

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:
• ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta);
• ÕPETAJA ABI LASTEAEDA (1,0 ametikohta).
Tööle asumine kokkuleppel.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 20. oktoobriks aadressile Püünsi Kool,
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile
jekaterina@pyynsi.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5671 8630 ja e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Viimsi talisuplusklubi JääRing kutsub
neljapäevasele jääsuplusele!
Head vanad ja uued talisuplejad! Olete oodatud koos Viimsi
talisuplusklubi JääRingiga neljapäevastele suplustele kodurannas
Haabneemes.
Kogunemine rannakohviku Puri juures. Soe müts ja rätik kaasa!
Järgmised jääsuplused: 19. oktoober, 26. oktoober, 2. november,
9. november, 16. november
Hoia end kursis talisuplusklubi JääRing tegemistega Facebookis.
Lapsed võivad talisuplusest osaleda vanemate vastutusel.
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REAKUULUTUSED
TEENUS
Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n

me eraldi ratastõstukiga hoovi, mitte ei jäta tänavale. Telli kohe! Tel 520 0093, 600 0136 või vaata
kodulehelt lisa: Puu24.ee.

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-

n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.

ti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.

n Aia,

Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

n

Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine.
Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n

n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee,
tel 5348 7318.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.

Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

n

TERRASSIDE
EHITUS

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

Kontakt:
info@terrass.eu
Tel 5333 3381,
5151 935

Katuste süvapesu
ja värvimine.
Veerennide
puhastus ja akende
pesu.
Täpsem info:
tel 5638 8994,
e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteinerirent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.

Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

n

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

Ökobeebi loengud
Viimsi huvikeskuses algab oktoobris Ökobeebi
loengusari.
Loengusarja juhib MTÜ Ökobeebi looja lektor
Reet Post, kes on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna proviisorina ja õppinud juurde
refleksoloogiat, imetamisnõustamist ja eelkooli pedagoogikat. Lisaks on ta nõutud beebide ja
väikelaste ujumistreener ja võimlemisõpetaja.
Lapsed võivad kaasas olla.
Loengud on tasulised: 10 € inimene / 15 €
pere (2 täiskasvanut). Ühe loengu pikkus 1,5-2
h. Info ja registreerimine: Reet@okobeebi.ee;
tel 523 5639.
20. oktoober kell 10 “Beebide ja väikelaste uni”
Kui palju peavad beebid magama? Kas võtta
beebi enda kõrvale voodisse? Õhtused uneritu-

n

aalid. Mida teha öiste söötmiste vähendamiseks? Kuidas muuta uinumise assotsiatsioone?
Mis vanuseni võiks laps vanemate kaisus magada?
n 3. november kell 10 “Ohutus ja esmaabi”
Miks iga teine-kolmas laps jõuab traumapunkti? Kuidas käituda, et lapsega ei juhtuks õnnetusi: kukkumisi, põletusi, olmekeemia- ja taimemürgistusi jne? Lihtne esmaabi.

17. november kell 10 “Väikelaste toitumine”
Kuidas ja mida pakkuda tervislikuks toiduks väikelastele? Räägime, kuidas prantslased oma lapsi tervislikult sööma õpetavad. Kui palju peab
laps sööma piimatooteid, kala, liha jm?

n

Viimsi huvikeskus

n Müüa puitbrikett, premium pellet 6 ja 8 mm, 40 l
kottides: lepp, kask ja kütteklotsid, kivisüsi (lahtine
ja pakitud), multš, 3 t kalluriga toome killustikku,
mulda, liiva, paekivisõelmeid, graniitkillustikku.
Laost saab osta ka paki kaupa! www.leilibrikett.ee,
tel. 5692 4924, 637 9411.

Müüa küttepuu (hall lepp 33 €/rm, must lepp
35 €/rm, kask 37 €/rm). 30 cm puidule lisandub
+ 2 €/rm. Veoteenus kalluriga. Harjumaa. Kontakt:
tel 5697 5216.
n

TÖÖ
Ideaalne töövõimalus kohusetundlikule ja krapsakale pensionärile Viimsist! Tallinn Viimsi SPA otsib osalise tööajaga nõudepesijat. Tööaeg graafiku
alusel. Lisaboonusena pakume kõikvõimalikke majasiseseid soodustusi. Info tel 5621 6151.

n

Otsime toredat ja lapsesõbralikku hoidjat 3-aastasele poisile Viimsis. Võta meiega ühendust tel
5666 2627, ootame kõnesid E–R hommikuti ning
õhtuti.

n

n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, soome, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd hästi ja
põhjalikult. Kogemust 17 aastat, olemas ka soovitajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404.

Kogemustega lapsehoidja/kodukoristaja võtab
uusi kliente. Pikaajalisel koostööl tasu 5.6 € tunnis,
ekspresshoid 8 €/h Viimsi poolsaare piires. Olen
saadaval ka õhtuti, öösiti. Tel 508 7943.

OST JA MUU
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.

n Annan

n

n Individuaaltunnid lugema ja kirjutama õpetamiseks. Parandusõpe lugemis- ja kirjutamisraskustega
õpilastele. Tel 505 9605.

n Prantsuse

järeleaitamistunde reaalainetes põhikoolija gümnaasiumiõpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

“Riietering”

n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

n Liiva,

n

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

värava, tõstukse ja automaatika lahendused
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni
4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot.
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

n Üldehitus,

remont. Tel 5629 3653.

n Plaatimis-

ja torutööd. Tel 5877 3387.

MÜÜK
Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 eurot, 15 t – 220
eurot, mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel
5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.

n

Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
keele eratunnid. Info tel 5344 4808.

n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, riided, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik,
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

n

n Meilt

saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel
507 9362.

n

Kõik ühest kohast! Kuivad ja toored küttepuud
konteineris, võrkkotis või lahtiselt, brikett, pellet ja
litsentseeritud korstnapühkijad. Alusel kauba toon

n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Viime

minema tasuta vanametalli, ostame ka ära
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.

n Ostan teie sõidukõlbuliku, remonti vajava või
seisva sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457
5055, e-post alka515@hotmail.com.
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Lõpuks ometi keratiinihooldus Viimsis!

Keratiinihooldus on unikaalne juuksehooldus, mis
muudab juuksed siidiselt läikivaks ja pehmeks, andes neile tagasi elastsuse ja muutes kahused, säbrulised juuksed kergesti käsitletavaks.
Oktoobrikuus eripakkumine -30%.

Broneeri aeg kohe täna helistades +372 535 68947
või saates kirja keratiiniteraapia@gmail.com
Asume Viimsi Spa esimesel korrusel ilusalongis Venus.
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