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Soomlastest misjonärid Leena ja
Pauli Haakana on Viimsis Rand
vere kirikus tegutsenud juba aasta.
Pildil perekond koduõuel.
Loe intervjuud lk 8.

Lõppes konkurss
munitsipaallasteaiale
sobiva kinnistu
leidmiseks

ASi SMR Teed lumesahk teisipäeval Viimsis lund lükkamas.

Viimsi vald on saabunud talveks valmis
Kõik valla teed lükatakse kenasti lahti mõistliku aja jooksul!
2008. aastal saabus talv Eestisse ootamatult, nii ka Viimsi valda.
Meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi andmetel pole vähemalt
1961. aastast pärinevate andmete põhjal novembris veel kunagi nii
palju lund sadanud.
Alati tuleb meeles pidada vanarahva
tarkust, et ega tali taevasse jää. Üle öö
saabunud talv tekitas segaduse ja kao
se kogu riigis. Pealinn Tallinn oleks
isegi välja kuulutanud eriolukorra.
Viimsi vallas ootamatu talve tulek
eriliselt suurt segadust ja kaost kaasa
ei toonud. Rääkimata sellest, et vald
oleks pidanud kaaluma eriolukorra
väljakuulutamist. Lumetõrjet teostati
vallas 24 tundi ööpäevas. Lumetõrje
ga tegelesid kolm baasautot, mis on
varustatud soolapuisturi ja sahaga.
Samuti üks väikelaadur Bobcat ning
üks rataslaadur.

Valla teed on liigitatud
kolmeks
Viimsi vald on sõlminud 25. ap
rillil 2006. a hankelepingu ASiga

SMR Teed, kelle kohustuseks on
vallas teostada nii talvist kui ka
suvist teedehooldust. AS SMR
Teed teeb regulaarset lumetõrjet
193 vallateel ja seitsmes parklas,
kokku umbes 250 kilomeetri ula
tuses.
Vastavalt majandus- ja kommu
nikatsiooniministri 17. detsembri
2002. a määruse nr 45 järgi keh
tivatele tee seisunditaseme normi
dele on valla teed klassifitseeritud
kolme seisunditasemesse:
-	 kolmanda seisunditaseme nõu
ded laienevad ühistranspordi
poolt kasutavatele teedele ja
valla põhiteedele;
-	 teise seisunditaseme nõudeid
kasutatakse valla territooriumil
paiknevate külade ühendusteel

ja esimese tee seisundi taseme
nõude vastavus laieneb külade
sise- ja tupikteedele.
Palume inimestel varuda talihool
de ajal kannatlikkust. Kahjuks ei
jõua lumesahad kõiki valla teid
kohe lahti lükata. Vald on suur
ja lai ning teid, mida lahti lükata,
palju.
Suuremate lumesadude korral
tagame eelisjärjekorras suurema
liiklustihedusega teede läbitavuse
ja alles seejärel tegeleme väikse
mate teedega. Tehnika, mida tali
töödeks kasutatakse, on arvestatud
keskmisest suurema lumesajuga
toimetulekuks.
Kui tegu on sellise suure lu
mesajuga nagu viimasel nädalal,
sooviksime jõuda võrdselt kõigile
teedele samal ajal, kuid kahjuks
nõuaks see kolm korda nii palju
tehnikat, kui praegu meie kasutu
ses on. Rohkem tehnikat tähendaks

ka kordades suuremaid kulutusi
teehooldusele.

24. novembril lõppes eelläbirääkimistega kon
kurss, mille vald kuulutas välja selleks, et leida
munitsipaallasteaiale üürimiseks sobiv kinnis
tu koos hoone ja ruumidega.
Konkurss oli tingitud asjaolust, et ASiga
Esmar lõpeb vallal lasteaia üürileping
31. detsembril 2009. Vald üürib Esmarilt aad
ressil Kaluri tee 10 Piilupesa lasteaiaruume,
kus kümnes rühmas käib kokku 210 last. „Kuna
rendileping hakkab lõppema, otsustasime, et
pakume ka teistele võimalust uuel konkursil
osaleda,” lausus abivallavanem Endel Lepik.
Laekus viis pakkumist. Nüüd algavad kõigi
pakkujatega läbirääkimised, et selgitada välja
üürilepingu tingimused ja pakutava haldus
teenuse mahud. „Vaja on täpsustada tingimusi
ning selgitada välja mõlema poole huvid,” üt
les Lepik.
Uue lepinguga vajatakse umbes samasugust
kohtade arvu nagu praegu Piilupesas. Järgmisel
aastal valmivas Karulaugu lasteaias lisandub
120 kohta. Puudu jääb veel umbes 250–300
kohta.
Tegelik lasteaiakohtade vajadus on siiski
väiksem, sest järjekorda pannakse lapsi kohe
pärast sündi, ehkki ema on lapsega kodus ega
vaja kohta lapse esimesed poolteist eluaastat.
Ka eralasteaedades on praegu umbes 70 vaba
kohta.
Detailplaneeringu järgi on plaanis rajada
nelja rühmaga eralasteaed Tammneeme külla.
Nn Antenniväljaku piirkonda on samuti ette
nähtud lasteaia ehitamise võimalus. „Tänases
majanduskeskkonnas ei usu, et seal lähema
viie aasta jooksul arendaja midagi tegema hak
kaks,” arvas Lepik.
Konkursiga välja kuulutatud munitsipaal
lasteaia üürileandja otsustatakse ära aasta lõpuks.
Vastavalt konkursi tingimustele peavad ruumid
võimaldama vähemalt 80 lapse vastuvõttu.
Üüritavatel ruumidel peab olema lasteaiana
kasutamise luba hiljemalt 1. novembriks 2009.
Tähtajaline üürileping sõlmitakse üürileandja
ga orienteeruvalt 1. novembril 2009.

VT

Kust abi leiab?
Kõik valla teed lükatakse kenasti
lahti mõistliku aja jooksul! Viimsi
vallavalitsus on aidanud lahti lü
kata oma halduspraktikas ka era
teid, mille seadusjärgne hooldamis
kohustus lasub eratee omanikul.
ASi SMR Teed talihooldejuhi,
kellele võib probleemsest lume
rikkast vallatee lõigust kohe teada
anda, telefon on 513 8307.
Valla haldusterritooriumil paik
nevate riigi omandis olevate Rohu
neeme, Randvere, Leppneeme ja
Muuga teede seisunditaseme eest
vastutab Põhja Regionaalne Maan
teeamet, mis on vastava talihool
delepingu sõlminud OÜga Üle
(tel 505 0172).

Jan Trei
abivallavanem

Teadaanne Randvere
külaelanike üldkoosoleku
kokkukutsumise kohta
Laupäeval, 13. detsembril algusega kl 11
kutsutakse Randvere külakeskuses, Kibu
vitsa tee 1 kokku Randvere külaelanike
üldkoosolek järgmise päevakorraga:
1. Randvere külavanema 2008. a töö
aruande kuulamine.
2. Randvere küla arengukava 2005–2015
tegevuskava projekti vastuvõtmine
(tegevuskava projekt on avaldatud
Viimsi valla kodulehel).
3. Randvere külavanema valimised.

Madis Kaasik
Randvere külavanem
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Heategevus on südameasi
Filantroopia juured peituvad juba AntiikKreeka ja -Rooma tavades, samuti piibli
aegades. Ka Eestis tegutsesid edukalt samariitlased kuni 1940. aastani, kes olid
saanud selleks vastava väljaõppe. Abi andsid ka kirikud ja Punane Rist. Juba sõja ajal
korraldati heategevusballe, millest kogutud
tulu läks abivajajatele: lastele, vanuritele,
haigetele.
Hea on tõdeda, et täna on meil Eestis nii hea
tegevusorganisatsioone (Lions Klubi, Rotary,
Unisef, Päästearmee jt) kui ka eraisikuist an
netajaid. Ise kuulun nende viimaste hulka ega
usu, et abiandja käsi oleks sellepärast lühem.
Vastupidi, heategevus algabki isiklikust suhtu
misest. Nagu ütles tuntud filantroopiaekspert
Henry A. Rosso: „Me võime kindlustada oma
vara, auto, maja, kuid me ei saa kindlustada
oma tõekspidamisi ega väärtusi.”
Vaevalt leidub inimest, kes poleks heatege
vusega kokku puutunud. Ei saa ka väita, nagu
oleks see vajalik vaid mahajäänud riikidele,
kus abivajadus iseenesest mõistetav. Üksi ei
saa hakkama keegi, vajame tuge ja usaldust lä
hedastelt või sõpradelt. Heategevus ei pea ole
ma vaid materiaalne, see võib olla väike tegu
igas päevas: hea sõna või tähelepanelikkus lä
hedal oleva inimese vastu. Juba kodus saadud
eeskujud kujundavad meie laste tulevikuhoia
kuid. Vanemate suurim heategu lastele on jaga
da neile aega ja armastust.
Usun, et südamest tulevad unistused saavad
alati teoks. Samuti on vaja julgust, et neid ka
välja öelda, siis viib saatus kokku inimestega,
kes põlevad samast soovist. Just nii viis saa
tus mind 2005. aastal kokku Viimsi tolleaegse
lastekaitseametnikuga, kes oli lugenud mee
diast minu väljaöeldud soovi tegeleda heate
gevusega. Sellest sündis kontserdiidee, millest
esimene toimus pea aasta hiljem.
On võimatu kirjeldada rõõmutunnet, mis
valdas siis, kui asi läks korda ja lastele anti
reaalset abi. Üritus sai võimalikuks tänu neile
headele inimestele, kes koos jõud ühendasid ja

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 lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas
ja Jan Trei
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 5. detsembril.

selle teeraja sisse astusid. Sügavalt
puudutab just see, et kõik kutsutud
lauljad ja kontserdilt osavõtjad on
olenemata oma tihedast esinemis
graafikust alati nõus olnud tulema,
teades, et abi saavad puuetega lap
sed ja nende pered. Südamlik tänu
kuulub ka kõikidele kunstnikele,
kes on väikese osa oma andest kin
kinud heategevuskontserdil toimu
vale oksjonile.
Kontserdil esinevad alati ka
abivajajad lapsed, kes selleks juba
kaua ettevalmistusi teevad. Nen
de lavaetteaste lisab õhtule sära ja
pühalikkust, andes kinnitust usku
musse, et tõeline armastus on oma
kasupüüdmatu.
On eriline, et just praegusel ma
janduslikult raskel ajal on nende
laste ja perede vajadusi märganud
ka meie uus vallavanem Haldo
Oravas, kes lubas meid igati aidata.
Oleme südamest tänulikud ka kõi
kidele firmadele ja nende juhtidele,
kes on meile abistava käe ulatanud
juba mitmendat aastat!
Nii ongi juba traditsiooniks saa
mas heategevusball Viimsi kesk
koolis, millega kogutud raha läheb
puuetega lastele. Kahel eelmisel
aastal said lapsed alternatiivravi
delfiiniteraapiast Krimmis, millega
MTÜ Viimsi Invaühing on liidetud
ülemaailmsesse delfiiniteraapia
projekti. See võimalikuks saanud
unistus on jätnud kustumatu mäles
tuse lastele ja nende vanematele.
Heategevuskontsertide korral
damine koos Viimsi invaühingu
esinaise Jana Skripnikoviga on ol
nud suur rõõm ja privileeg. Tema
pühendumus ja armastus laste
vastu on eeskujuks meile kõigile.
Sellise ühingu tööshoidmiseks on
vaja just tarka, kannatlikku, jul
get, lahket ja ettevõtlikku eestve
dajat, kelle südameheadus ei jäta

Cathy Tullkvist
ükskõikseks mitte ühtegi inimest.
Organiseerimise käigus ette tule
vad raskused on vaid jäämäe tipp,
mille koos ületamine on meid vaid
kasvatanud ja tugevamaks teinud.
Kas heategevus parandab maa
ilma? Usun, et parandab eelkõige
inimest seestpoolt, et siis muutuks
ka ühiskonna suhtumine. Teisi ai
dates aitame ka iseennast.

Siinkohal võiks tsiteerida Geor
ge Bernard Shaw’d: „Mõned näe
vad asju, nagu nad on, ja küsivad,
miks? Mõned unistavad asjadest,
mida pole olnud, ja ütlevad, miks
mitte!”
Usun, et inimene on loomult
hea. Ta on nõus teisega jagama, kui
tal on, mida jagada. Vähe on neid,
kes nagu ema Teresa pühendavad

oma elu teiste aitamisele, kuid sü
damest andmine on suurim and,
sest pühitseb eesmärki. Ehk idea
listlik, aga ilma selleta ei jõuaks
usk paremasse homsesse tegudeni.
Nii nagu muinasjutus, nii peaksid
ka heategevus ja abisaaja elama
õnnelikult elu lõpuni!

Cathy Tullkvist

Kuidas pensioni, toetust
või hüvitist kätte saada
Sotsiaalkindlustusamet saatis välja ligi
145 000 kirja neile riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste saajatele, kes kasutavad
oma raha kättesaamiseks Eesti Posti teenust.
Kiri, mis jõuab adressaatideni novembrikuu
lõpuks, teavitab, et 1. veebruarist 2009 ei
ole enam võimalik postkontorist pensione,
toetusi ja hüvitisi välja võtta.
Kirjas tutvustatakse üksikasjalikult edaspidi
seid raha kättesaamise võimalusi ning palutak
se valida endale kõige sobivam variant. Selleks
on kakskeelsele teavituskirjale lisatud avalduse
blankett ja ümbrik koos tagastusaadressiga.
Sotsiaalkindlustusamet palub täita avalduse
vormi ja saata see postiga hiljemalt 15. det
sembriks elukohajärgsele pensioniametile või
viia see isiklikult pensioniameti klienditeenin
dusse. Määratud tähtaeg on vajalik selleks, et
oleks võimalik kõik pensionid, toetused, hüviti
sed vastavalt taotleja valitud raha kättesaamise
viisile õigel ajal välja maksta.
On väga tähtis, et inimesed, kes kasutavad
pensioni või toetuse kättesaamiseks Eesti Posti
teenust ja kuuluvad seetõttu sotsiaalkindlustus

ameti teavituskirja saajate hulka, kuid hiljemalt
novembri viimaseks päevaks ei ole mingil põh
jusel seda saanud, pöörduksid ise elukohajärgse
pensioniameti klienditeeninduse poole.
Kui inimene ei esita avaldust pensioniame
tile soovitud tähtajaks, siis pensioniamet ei tea,
missugusel viisil pension, toetus või hüvitis
1. veebruaril välja maksta. Rahast aga ilma ei
jää: pärast vastava avalduse ja isikut tõendava
dokumendi esitamist pensioniametile makstak
se saamata jäänud summad välja tagantjärele.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste
kättesaamiseks on inimestel
järgnevad valikuvõimalused:
1. Raha kantakse panka riigi kulul pensioni,
toetuse või hüvitise saaja arvelduskontole.
2. Raha kantakse panka riigi kulul teise isiku
arvelduskontole (ka juriidilise isiku, sealhul
gas kohaliku omavalitsuse arvelduskontole).
Variant sobib juhul, kui inimene ei saa ise
mingil põhjusel oma arvelduskontot kasu
tada või kui see puudub. Avalduse, milles
soovitakse summade väljamaksmist teise
isiku pangakontole, saab vormistada isikut
tõendava dokumendi ettenäitamisel pensioni

ameti klienditeeninduses üksnes avaldaja ise.
Avalduse võib saata ka posti teel, kuid sel ju
hul peab see olema tõestatud notariaalselt.
3. Raha kantakse panka isiku enda kulul, kui
tema arveldusarve asub välisriigis.
4. Raha saab kätte ka posti teel kojukandena,
mille eest saaja maksab Eesti Postile 60 kroo
ni (selle võimaluse saab valida pensionär või
puuetega inimese sotsiaaltoetuse saaja).
5. Pensioni või puuetega inimeste sotsiaaltoe
tuste kojukannet riigi kulul võib taotleda
sügava puudega töövõimetuspensionär või
sügava puudega töövõimetuks tunnistatud
rahvapensioni saaja või vanaduspensioni
ealine isik, ja kui lisaks nimetatuile on tal lii
kumistakistus või kui ta elab hajaasustusalal
ja pangateenus on raskesti kättesaadav (põh
juseks võib olla: üksteisest eemal asuvad
majapidamised – üldjuhul külas –, tervislik
seisund, transpordivõimaluste puudumine,
pangaautomaatide kaugus elukohast, suut
matus kasutada pangaautomaati ja muu, mis
takistab juurdepääsu pangateenusele).

Sotsiaalkindlustusamet
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Altmetsa piirkonnas on
tee-ehitustööd lõppenud
6. novembril avati Viimsi Altmetsa elamupiirkonnas 1,8 km
uusi teid. Teed rekonstrueeris
AS Talter, tööde maksumus oli
4,3 miljonit krooni. Esimest
korda kasutas Viimsi vallavalitsus teedeehituse rajamisel
järelmaksu meetodit.
„Viimsi vald on 2008. aastal ra
janud 5 km uusi teid,” lausus
Viimsi abivallavanem Jan Trei.
„Tänaseks lõppenud Altmetsa
piirkonna teedeehituse käigus
paigaldasime 1,8 km uut teeka
tet, mille tulemusel paranesid
tunduvalt Altmetsa põigu, Taga
käära, Käära põigu, Käära tee ja
Kääraotsa tee olud.”
„Kuna vallal on fiskaalpolii
tiliselt rasked ajad, oleme otsi
nud uusi mõistlikke lahendusi,
et omavalitsus suudaks jätkuvalt
oma infrastruktuurilisi kohustusi
vallaelanike ees täita ning seda
ka olukorras, kus tuleb hakkama
saada napi rahaga,” ütles Viimsi
vallavolikogu liige Peeter Oja.

Viimsi muusikakoolis oli reedel, 21. novembril järjekordne, selle aasta viimane Viimsi valla
uute kodanike vastuvõtt.

Linti lõikavad ASi Talter osakonnajuhataja Margus Praks, Viimsi vallavolikogu liige
Peeter Oja, volikogu esimees Aarne Jõgimaa, abivallavanem Jan Trei ja MTÜ Altmetsa I
juhatuse esimees Jaak Raie.

Uus võimalus – järelmaks määra suurusjärguks ca 2%”, üt
Jan Trei sõnul rakendati Altmet
sa teede ehitusel uut lähenemist:
teed rajati viieaastase järelmak
suga. „Pikaajalise järelmaksuga
teedeehitus võimaldab piiratud
rahaliste ressurssidega võimali
kult palju valla teid rekonstruee
rida ja välja ehitada, hajutades
samas maksekohustusi.
Altmetsa piirkonna teetööde
eest on Viimsi vallavalitsusel õi
gus ehitajale maksta tervikuna
või osaliselt ning samuti enne täht
aega. Enne tähtaega tagasi maks
tud summalt intressi ei arvestata.
Riigihanke pakkumuse käigus
kujunes pakkumise aasta intressi

les Jan Trei.
Abivallavanema Jan Trei sõ
nul on järgmisel aastal Viimsi
valla teedeehituse prioriteet ra
jada kergliiklusteed. „Eesmärk
on rajada Viimsi valla ühtne
kergliiklusteede võrgustik, mis
ühineks Tallinna kergliiklusteede
võrgustikuga. Tuleval aastal on
plaanis välja ehitada ka Pärnamäe
tee valgustatud kergliiklusteed,
mis viiks välja Tallinna Ecolandi
hotellini,” märkis Jan Trei.
„Ehitajana on mul hea meel,
et õigel ajal tee valmis saime,”
sõnas ASi Talter osakonnajuha
taja Margus Praks. Tema sõnul
oli valla lepinguprojekt erakord

MTÜ Viimsi Invaühing, Lions Klubi ja Viimsi Kool

kutsuvad Sind

Aastalõpu Heategevusballile
mis toimub 06. detsembril kell 19.00 Viimsi Koolis
Publiku ette astuvad mitmed lauljad ja tantsijad

Tantsuks mängib Rock Hotel
Õhtu tippsündmusteks oksjon ning üllatusesineja
Balli kava vaata Viimsi Kooli kodulehelt
Heategevusballiga kogutakse raha Viimsi erivajadustega lastele
ürituste organiseerimiseks
Ballikutse hind kuni 30. novembrini 300 krooni (kehtib ühele),
alates 1.12 pilet 400 krooni. Võimalik teha annetusi
Ballikutsed müügil Viimsi Vallavalitsuse infoletis ja
Viimsi Koolis (Sirje Sakkov, tööpäeviti 9.00-17.00).
Võimalik tasuda ülekandega (Hansapank, a/a 221026358968,
MTÜ Viimsi Invaühing, selgituseks märkida: ball, maksja nimi).
Info ja müük ka telefonil: 50 59 388 (Jana).
MTÜ Viimsi Invaühing kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Aitame üheskoos neid, kes seda väga vajavad!
Viimsi Lihatööstus AS

VIIMSI MARKET

Uute
kodanike
vastuvõtt

Altmetsa probleemi ajalugu
Viimsi vallavolikogu otsustas 10. juunil 2008 tasuta omandada MTÜlt
Altmetsa Üks järgmised Altmetsa I elurajoonis asuvad transpordimaa
kinnistud koos sinna kuuluvate rajatistega: Käära tee, Käära tee 7a,
Käärametsa tee, Käärametsa tee I, Käärametsa tee 12a, Tagakäära tee,
Käära põik, Käära põik I, Käära põik III, Käära põik IIIa, Altmetsa põik.
„MTÜ Altmetsa Üks on Viimsi vallas Laiakülas Altmetsa I elurajooni
elanike asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on Altmetsa elura
jooni arengule igakülgselt kaasa aidata. Praeguseks on ühingu liikmeteks
üle 50 umbes 90st elurajoonis alaliselt resideerivast leibkonnast, kelle
suurimaks mureks on jäänud teede seisukord ning mittevastavus detail
planeeringus ettenähtule. Põhjuseks oli asjaolu, et arendaja ei teostanud
lubatud kohustusi Altmetsa piirkonna elanike ees. Appi tuli vald, kes
võttis kruusateed valla omandisse ning läbi pikaajalise järelmaksuga riigi
hankelepingu lasi Altmetsa piirkonna teed lõplikult tänapäeva tingimus
tele vastavalt asfaltida,” ütles abivallavanem Jan Trei.
Altmetsa elurajooni teedeprojekti järgi asfalditi Altmetsa põik, Ta
gakäära tee, Käära põik, Käära tee ja Kääraotsa tee mahus 13 703 m²
(teede kogupikkus 1861 m), taastati haljastus (tööde käigus rikuti
murupind) ning jooniti teed.
Viimsi vallavalitsusel on tahe katsetada uut lähenemist teedeehitu
ses: rajada asfalditud teid pikaajalise järelmaksu meetodil. Pikaajalise
järelmaksuga korraldatava teedeehituse riigihanke mõte ja eemärk
seisneb selles, kuidas olemasolevate piiratud rahaliste ressursside
pinnalt võimalikult palju vallateid rekonstrueerida ja välja ehitada,
hajutades samas maksekohustusi.

Jan Trei
selt karm, kuid Praks kiitis val
da konstruktiivse koostöö eest.
Tema sõnul tuli kasuks ka see, et
probleemide lahendamisel osales
aktiivselt elanike esindaja.

Kodanikualgatus ja
kogukonnatunne
Peeter Oja rõhutas selle projekti
puhul kodanikualgatust. „Kõik
sai alguse kodanikuaktiivusest ja
järjepidevusest,” ütles Oja. „Kui
inimestel on konstruktiivset ta
het, siis on ka vallal tore midagi
teha,” lisas Oja. Ta rääkis, et sel
les külas on ta esimest korda näi
nud Viimsis kogukonnatunnet.
Oja sõnu toetas kohalike ela
nike esindajana MTÜ Altmetsa I
juhatuse esimees Jaak Raie. Nel
ja aastaga on tema sõnul tekki
nud külakogukond. „Raskused
on liitnud,” lisas Raie, viidates
muredele, millega kinnisvara

arendaja külaelanikud omapead
jättis. MTÜsse Altmetsa I kuulub
küla 90 perest 55 aktiivset peret.
Jaak Raie kiitis ehitajat konst
ruktiivsete muudatuste eest, mis
elanike soovil tehti.
Taalri varahalduse ekspert Jüri
Tali tunnustas koostööd abivalla
vanem Treiga. „Olen püüdnud
vallahuvisid kaitsta möödunud
aastal kahel, tänavu kolmel objek
til,” rääkis Tali. „Meil pole vallaga
olnud ühistöös mingeid tõrkeid.”
Tali lisas, et pole ammu näi
nud sellist head projekteerijat,
kes nii palju objektil viibib,
elanikega vestleb, nende soo
videga arvestab ning projektis
muudatusi teeb. „Tulemus on
suurepärane,” lausus Tali. Alt
metsa teed projekteeris Andrus
Heno.

VT

Uusi kodanikke tervitab Viimsi vald, korraldades pidu
liku vastuvõtu kohvilaua ja muusikakoolilaste esinemi
sega. Vastuvõtule kutsutakse korraga umbes paarküm
mend beebit koos vanematega. Iga uus ilmakodanik
saab vallalt kingiks vallavapiga hõbelusika. Reedesel
vastuvõtul osales vallavolikogu aseesimees Mari-Ann
Kelam, kes omalt poolt kinkis kõigile raamatu.
„Üks riik, üks linn, üks pere ei ole kunagi valmis.
Väga palju on vaja teha,” kõneles Kelam. Ta pani va
nematele südamele, et nemad saavad palju oma laste
heaks teha, pühendades neile piisavalt aega.
„Kõik päevad ja tunnid, millal oleme lastega, kui
saame nendega rääkida, koos metsas käia, tammetõ
rusid veeretada – kõik jääb lapsele meelde,” rääkis
Kelam. Lapsele jääb meelde ka see, kui emal-isal pole
tema jaoks aega. Kelam rõhutas terve ja tugeva pere
konna tähtsust iseseisvas riigis.
„Oleme väga heas olukorras, meil on rahu, meil
pole looduskatastroofe,” sõnas Kelam. Ta toonitas
kainuse tähtsust ning selle mõiste laiemat tähendust,
mis hõlmab ka kainet mõtlemist ja ajude kasutamist.
Oma sõnavõtu lõpetas Kelam meenutusega, et
kõige tähtsam kingitus, mida mees saab oma lastele
teha, on armastada nende ema ja ka vastupidi.
Viimsi vallas sünnib aastas 250 last. Vallakoda
nike pidulikku vastuvõttu korraldatakse sotsiaal- ja
tervishoiuameti juhataja Reet Aljase sõnul juba väga
ammust aega.

VT

Väikese Sanderi vanemad saavad
vallavolikogu aseesimehelt Mari-Ann Kelamilt
hõbelusika ja raamatu ning sotsiaal- ja
tervishoiuameti juhatajalt Reet Aljaselt nelgid.

Valla ettevõtlike
inimeste klubiõhtute
sari jätkub
Valla ettevõtjad on koos käinud mitu aastat, selle
sarja raames alates 2007. aasta talvest. Möödunud
kahte aastasse on mahtunud igakuised üritused
Viimsi peokeskuses ja Jussi Õlletoas (2007. aastal)
ning Harmoonikumis ja Athenas 2008. aastal.
Teemad on vallaelanike jaoks aktuaalsed: räägime
lasteaiakohtade puudusest, vee- ja kanalisatsiooni
majandusest, raha taotlemise võimalustest. Külas on
käinud ka tuntud inimesi.
Järgmine klubiõhtu toimub 11. detsembril algu
sega kl 18 Athena seminariruumis, külas on Kiili
ettevõtjate liidu esindus. Kuuleme, kuidas korral
dab kohalik aktiiv oma ühisüritusi Kiilis, vahetame
kogemusi. Lisaks teeb maakonna arenduskeskuse
konsultant ettekande koostööprojektide võimalus
test ettevõtjatele EASi toetusprogrammide raames.
Üritusest osavõtt on tasuta, eelregistreerimine ei ole
vajalik. Olete oodatud osalema!

Aare Ets
508 8959



28. november 2008
vallaametnik Vastab

Keskkonnaameti
juhataja Eleri Riks
duste tegemiseks. Kui üldise
malt rääkida, siis on hea meel
tõdeda, et inimeste keskkonna
teadlikkus on kõvasti kasvanud,
ja see on kindlasti üks põhjus,
miks ettevõtjad on hakanud
rohkem keskkonnanõuete täit
misele tähelepanu pöörama.
Nutikamad on viimast osavasti
oma mainekujunduselemendi
na ära kasutanud.

Kuidas sai teist keskkonna
ametnik, kuidas Viimsisse
sattusite, kust pärit olete?

Viimsis on keskkonna
teema päris tundlik vald
kond, vahel jõuavad need
küsimused ka üleriigilisse
meediasse. Juhtub seda
gi, et teema on rohkem
üle paisutatud, kui asi
tegelikult väärt. Kas on
võimalik hinnata Viimsi
keskkonnaseisundit kui
tervikut või on igas kohas
olukord selleks liiga eri
nev?
Ei tahaks tõesti siinkohal ül
distusi teha. Viimsi vald on
pika rannajoone ning arvuka
te väikesaartega omavalitsus.
Näiteks poolsaarel paiknevad
elamualad peamiselt ranna
aladel, keskosas laiuvad met
samassiivid ning problemaa
tilisem tööstus on koondunud
ennekõike Muuga sadamasse.
Igal piirkonnal on omad eripä
rad, rõõmud ja mured. Seetõttu
eelistaksin igasse üksikjuhtu
misse eraldi süveneda, välja
uurida põhjused ning leida la
hendused.

Uue kooli ehitusest kirju
tasite põhjalikult eelmises
lehes. Millised on praegu
need kohad või projektid,
millel kõige hoolsamalt
tuleb silm peal hoida?
Lasteaia-algkooli ehitusplatsil
hoian jooksvalt silma peal ka
edaspidi. Samuti Muuga sa
damas toimuval. Tegelikult on
kõik küsimused tähtsad, kuid
üheks kõige olulisemaks pro
jektiks pean venima jäänud
miljööväärtuslike alade ja rohe

võrgustiku teemaplaneeringu
lõpuleviimist. Tööst keskkon
naametis puudust ei tule ning
rutiini karta pole vaja, sest iial
ei tea, mida uut võib endaga
kaasa tuua järgmine päev.

Kuidas sujub koostöö teiste
keskkonnaküsimustega
tegelevate asutustega, kas
on mingeid vastuolusid näi
teks valla ja riigi tasandil?
Siiani on koostöö olnud väga
hea ning märkimisväärseid
lahkarvamusi teiste keskkonna
asutustega pole ette tulnud.
Ilmselt seetõttu, et meil on ühi
ne eesmärk: kaitsta keskkonda
inimeste eest inimeste jaoks.
Vastuolud tekivad aeg-ajalt
teiste nn keskkonnaressursse
tarbivate valdkondadega. Sel
ge on see, et kogu ressurss pä
rineb ühel või teisel moel loo
dusest ning viimase liigkasu
tamisel probleemid tekivadki.
Keskkonnaameti ülesanne on
sasipundar lahti harutada ning
tasakaal leida. Kindlasti oleks
see palju lihtsam, kui õigus
likud regulatsioonid ei oleks
lünklikud ja seadusemuudatu
sed ei võtaks nii kaua aega.

Kas on põhjust välja tuua
mõned ettevõtted Viim
sis, kellega tuleb pidevalt
kana kitkuda, kes ei taha
keskkonnanõudeid täita?
Või ka vastupidi, on neid
eriti hoolikalt täitnud, nii
et lausa lust vaadata?
Olen vallas töötanud umbes
kaks kuud. See on liiga lühike
aeg niivõrd laiaulatuslike järel

Loodust selle ilus, võlus ja
mitmes tahus õpetas mind mär
kama, armastama ja austama
vanaisa. Kasvasin maal ja juba
väikse tüdrukutirtsuna jõlkusin
alalõpmata vanaisal sabas ning
kuulasin suure põnevusega
tema pajatatud looduslugusid.
Eriliseks lemmikuks olid pu
tukad!
Miks just keskkonnakor
raldus? Erinevalt teistest loo
duskeskkonnaga seotud vald
kondadest on see ainus, kus
kohaliku omavalitsuse tasandil
saab aktiivselt kaasa rääkida
nii tänase kui ka tulevase eluja looduskeskkonna kujunda
misel. Pealegi mulle meeldib,
kui saan anda panuse silmaga
nähtava ja vahel ka käega kat
sutava lisaväärtuse loomisesse.
Viimsisse tulin naaberval
last Jõelähtmest, kus tegelesin
sisuliselt samade tööülesan
netega, kuid seda keskkonna
peaspetsialistina.
Keskkon
naameti juhataja töökuulutust
sattusin lugema juhuslikult.
Samas tundsin kohe, et see on
täpselt minu jaoks! Nüüd ma
siin olengi.

Millega Eleri Riks oma
päevi rõõmsamaks muu
dab, kui tööga on mingiks
hetkeks asjad paika liiku
nud ning aega leidub ene
se jaoks?
Kui vähegi võimalik, sõidan
vanavanemate koju Järvamaale
ühte väikesesse külasse, kus on
ainult kaks talu, kuid see-eest
palju põlde ja metsasid. See on
mõnus koht, kus mõtteid mõl
gutada ja nokitseda.
Lisaks ammutan energiat
oma kahe lühikarvalise kääbus
taksiga tegeledes. Koertel on
alati hea tuju ning nad on valmis
seda iga kell minuga jagama.
Veel võiks mainida foto
graafiat: pildistan iseendale.
Mida aeg edasi, seda vähem
on niisama klõpsutamist ning
üha rohkem aparaadi haaramist
üksnes siis, kui näen midagi
tõeliselt paeluvat. Kahjuks on
sellised kompositsioonid tihti
peale hetkelised ning pilt jääb
ki tegemata. Kuid seda väär
tuslikumad on jäädvustatud!
Ahjaa, veel jumaldan moo
torrattaga sõitmist, seda fiilin
gut pole võimalik kirjeldada.

Küsis Jüri Leesment

Viimsi valla pensionäride
jõulupidu toimub 13. detsembril
kell 13–18 Viimsi koolis.

Esineb Trio Naturale.
Tantsuks muusika,
söögiks-joogiks
suupisted ja kohv.
Korraldaja: Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuamet, kultuuri- ja spordiamet

Laupäeval, 13. detsembril kell 18.30
Viimsi kooli saalis

Viimsi valla
erivajadustega laste
jõulupidu
Külla tuleb lasteteater Trumm ja jõuluvana.
Oodatud on nii MTÜ Viimsi Invaühingu liikmed
kui ka kõik teised valla erivajadustega lapsed.
MTÜ Viimsi Invaühing http://inva.viimsivald.ee ja Viimsi valla sotsiaalamet
Registreeruda palume hiljemalt 01.12.2008 telefonil 525 4674 (Angelika) või
e-posti aadressil inva@viimsivald.ee.



28. november 2008

Rändrahnud Viimsis
Eestit on igati õigustatult
nimetatud gigantsete rändkivide maaks. Nimelt geoloogist looduskaitsja Herbert Viidingu (06.04.1929–
25.09.1988) hinnangul on
ligi 90% Euroopa jäätumisalal jääga levinud hiidrahnudest koondunud Eestisse.
Enamik rändrahnudest paikneb ning ilmestab maastikku ennekõike Põhja-Eestis
ning on kantud siia mandrijää poolt Soomest.
Rändrahnud jagatakse ümber
mõõdu alusel kolme rühma: üle
25 m on hiidrahnud, 10–25 m
on suured rahnud ning alla 10 m
on väikesed rahnud. Hiidrahne
on Eestis alla saja, suuri rahne
tuhatkond ning väikeste arvu ei
oska keegi täpselt öelda.
Eesti geoloogiliste eluta
loodusmälestiste andmepanka
„Eesti ürglooduse raamatus
se” on kokku koondatud nii
looduskaitsealused kui ka tä
helepanuväärsed kaitsestaatu
seta rändrahnud. Viimastel on
sellisel juhul teaduslik, maas
tikuline, kultuuriline, ajaloo
line, esteetiline või pedagoo
giline väärtus. Viimsi vallas
paikneb neli kaitsealust ränd
rahnu koos neid ümbritsevate

kivikülvidega: Muuga külas
Kabelikivi, Naissaarel Leht
metsa rändrahn ja Põlendiku
kivi ning Rohuneeme külas
Maisiniidi kivi ehk Rohunee
me rahn.
Tähelepanuväärseid Eesti
ürglooduse raamatusse kantud
kaitsestaatuseta rändrahne on
Viimsi vallas kokku 36. See
juures on mitmel juhul ühe
objektina arvestatud paljudest
kividest koosnevat kivikülvi.
Omaette huvitav vaatepilt on
Tammneeme külas kivil kas
vav umbes 120 aasta vanune
Tädu kuusk.
Muuga Kabelikivi on Bal
timaade suurim rändrahn,
mille ümbermõõt on 58 m,
pikkus 19,3 m, laius 14,9 m
ja kõrgus 6,4 m. Katusekuju
liselt pinnasesse laienev ra
bakivist rahnu üldmaht pole
teada, kuid maapealsel osal
on see mõõdetud 728 m³.
Maisiniidi kivi ehk Ro
huneeme rahn on teine üks
Eesti suurim hiidrahn, mille
ümbermõõt on 30 m, pikkus
12,1 m, laius 9,7 m ning kõr
gus 7,4 m. Tegu on kõrgete
püstseintega
rabakivirah
nuga, mis alt aheneb. Kivi
paikneb laugelt ida suunas
madalduval nõlval niiskes
kuusikus ning on peaaegu

tervikuna maapinnal nähtav.
Rohkesti esineb korrapära
tult paiknevaid lõhesid. Abi
vahendita kivile tõusta pole
võimalik.
Lehtmetsa rändrahn paik
neb tee ääres Taani kuningaaia
lähistel.
Põlendiku kivi on rabakivi,
mille pikkus on 10,6 m, laius
7,4 m, kõrgus 7 m ning ümber
mõõt 28,8 m. Kivi asub Nais
saare lõunaosas endise NLi
miinilao lääneosas hõredas
männikus.
Lisaks maastiku mitmeke
sistamisele ja ilmestamisele
on rändrahnudel ka teaduslik
väärtus. Nimelt saab nende
abil uurida, kuidas mandrijää
liikus ja endaga ühest kohast
teise purdmaterjali kaasa kan
dis. Samuti aitavad selgitada,
kuidas toimusid settimisprot
sessid ja tekkisid pinnavor
mid.

Eleri Riks

 Lehtmetsa kivi
Naissaarel

Viimsi vallavalitsuse
keskkonnaameti juhataja

 Tädu kuusk
Tammneeme külas

Artikli kirjutamisel on kasuta
tud EELISi andmebaasi info
süsteemides sisalduvat mater
jali.



Muuga kabelikivi

 Põlendiku kivi
Naissaarel
Kõik fotod: Uudo Timm
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Viimsi mõisa lugu
Koduloohuvilised kogunesid novembrikuu esimese laupäeva hommikupoolikul jälle Rannarahva muuseumi. Eesti sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri muuseumi töötaja Marika
Reintam rääkis kokkutulnuile seekord põnevast Viimsi mõisa
ajaloost.

Esimesed Harjumaa mõisad
rajati tõenäoliselt juba 13. sa
jandi keskel või lõpus. Need
kujunesid Taani kuninga välja
jagatud läänimaade keskusteks.
Mõisaid asutati ka kloostrite,
seekide ja muude sellelaadse
te institutsioonide maavaldus
te majandamiskeskustena. Ei
tähendanud ju mõiste „mõis”
ainult härrastemaja, vaid li
saks sellele muid sinna juurde
kuuluvaid hooneid, põldusid,
heinamaid, karjamaid, met
si, veekogusid ja palju muud.
Mõisatele kuulusid samuti üm
berkaudsed külad koos sealsete
maade ja elanikega.
Viimsi poolsaar oli varase
mal ajal jagatud peamiselt kahe
mõisa vahel: idapoolsed külad
kuulusid Maardu mõisnikule
ja läänepoolne ala oli Viimsi
mõisa omanduses. Väiksemad
Saha ja Nehatu mõisate valdu
sed jäid nende vahele. Kui Piri
ta jõest linna poole jääv ala oli
juba väga kaua kuulunud Tal
linna linnale, siis Viimsi mõisa
maad ja külad algasid kohe tei
sel pool jõesuuet ning laiusid
kuni Rohuneeme tipuni. Mõi
sale kuulusid ka Aegna, Kräsu
li, Kumbli ja Pandju saared.
Viimsi mõisa omanduses on
olnud ajaloolised Pirita, Kaasi
ku, Miiduranna, Haabneeme,
Pringi, Rummu, Püünsi, Rohu
neeme, Lubja ja Pärnamäe kü
lad. Ka tänapäevaste Tallinna
linna Pirita linnaosa Merivälja
ja Mähe asumite ning Viimsi
valla Kelvingi küla maad on
mõisale kuulunud.
Mõisa eellugu algas juba
13. sajandi I poolel. Pärast
muistset vabadusvõitlust on
1241. aastal ainsa siinkandi
kohana Taani Hindamisraama
tus nimetatud Viimsit (algselt
Uianra > Vianra).
Ajaloolased on arvanud, et
see küla asus kusagil praeguse
Pärnamäe küla alal. Viimaste
andmete alusel on aga tekkinud
uus oletus, et võib-olla oli selle
aegne asustus hoopis Viimsi
mõisa härrastemaja asukohas.
Pärast taanlaste vallutu
si 13. sajandil kuulus hilisem
Viimsi mõisa ala tõenäoliselt
Tallinna linnusele. Esimesed
kohalike külade elanikud olid
valdavalt alates 13. sajandi lõ
pust siia sisserännanud roots
lased. Jüriöö ülestõusu järel
1346. aastal müüs Taani Ku
ningriik oma Põhja-Eesti val
dused Saksa Ordule ning see
andis need juba järgmisel aas
tal Liivi Ordu käsutusse.

ja keskosas loovutanud Pirita
kloostrile ning viimane oli sel
leks ajaks asutanud varasema
küla maadele oma mõisa. Sel
lest alates ürikutes Viimsi küla
enam ei nimetata. Oletatakse,
et endised külaelanikud asus
tati ümber naabruses asuvasse
Miiduranna külla.
Viimsi mõis oli algaasta
tel tihedalt seotud Birgitta
kloostriordu tegevusega ning
Pirita kloostri rajamisega.
Seega võiks mõisa asutamise
tegelik aeg olla veidi varasem
ning jääda 15. sajandi I poolde.
Mõis kuulus kuni Vene-Liivi
maa sõjani Pirita kloostrile,
kuid 1577. aasta veebruaris
piirasid Vene väed teist korda
Tallinna ning samal ajal kloos
ter purustati.
Sel ajal oli mõisavalitse
jaks kloostri ilmikvend Otte
Gylsen. Pärast Vene-Liivimaa
sõda läks Viimsi mõis Rootsi
kuninga valdusse. 17. sajandi
algusaastatel eraldati mõisast
Lubja karjamõis. 1620. aastail
rentis Viimsi mõisa Tallinna
lossifoogt Gerd von Enthen,
kuid 1629. aastal kinkis Rootsi
kuningas mõisa Tallinna linna
bürgermeistrile Johan von De
renthalile. Tingimuseks oli, et
kui mõisamaid peaks vaja ole
ma Toompea lossi majapidami
se tarvis, siis võetakse need ta
gasi. Nii 1643. aastal ka sündis.
Sellest ajast alates kuni Põhja
sõjani oli Viimsi Eestimaa
kindralkuberneri lauamõis. 17.
sajandi lõpupoole asutati osa
mõisamaade eraldamise teel
Haabneeme mõis. Aegna saare
le rajati väike karjamõis.
1689. aastast on olemas root
si kartograafi Johan Holmbergi
koostatud Viimsi mõisa kaart,
kus on ära näidatud härrastema
ja ja selle lähedal asuv tuulik.
Kaardil on näha mõisa lõuna
poolsed külad: üheksa taluga
Pirita ja 19 taluga Miiduranna.
Samast aastast on säilinud ka
Johan Holmbergi tehtud Tal
linna linna ja selle lähiümbruse
ülevaatekaart, millel on märgi
tud 13 talust koosnev Püünsi
küla ning 11 talu ja poolsaare
põhjatipus asunud kabeliga
Rohuneeme. 1689. aastal sama
kartograafi joonistatud Aegna
saare kaardilt on näha kümnest
talukohast koosnev küla.
Johan Holmbergi 1688. aas
tal koostatud Haabneeme mõisa
kaardil on kujutatud viie taluga
Haabneeme küla, mõisahoone,
tuuleveski ja küla lõunaosas
vesiveski. Pringi külas oli üks
talu ja Rummu külas neli talu.
Samalt kaardil leiame Lubja
küla kaks majapidamist.

Viimsi mõisa esimesed
sajandid

Viimsi mõis pärast
Põhjasõda

Esimesed ja suuresti hilinenud
kirjalikud andmed Viimsi mõi
sa kohta on pärit 1471. aasta
suvest ning nende järgi oli Liivi
Ordu oma peamised valdused
Viimsi poolsaare läänekaldal

Eestimaa 1725.–1726. aasta
adramaarevisjoni spetsifikat
sioonide järgi kuulusid Viim
si mõisale järgmised maad:
11 talu ja 44 elanikuga Pirita
küla, 19 talu ja saja elanikuga

Mõisate rajamine
Harjumaal

Viimsi mõisa vaade 19 sajandi I poolel (Eesti ajaloomuuseumi kogu).
Miiduranna küla, 12 talu ja 60
elanikuga Püünsi küla ning
kolm talu ja 20 elanikuga Aeg
na saar. Rohuneeme küla ei ole
selles revisjonis millegipärast
nimetatud.
Sama adramaarevisjoni ko
haselt oli Haabneeme mõisa
omanduses olevas Haabneeme
külas ainult üks talu ja seitse
elanikku, Pringi küla kohta
andmed puuduvad ning Rum
mu külas oli kolm talu ja 14
elanikku. Lubja külas oli kaks
talumajapidamist ja kuus ela
nikku.
Aastatel 1782–1858 koosta
tud hingeloendite järgi oli Pirita
külas kaheksa talu, Miiduranna
külas 13 talu, Püünsi külas ke
haksa talu, Rohuneeme külas
seitse talu ning Aegna saarel
neli talu. Haabneeme mõisa
Haabneeme külas oli sel ajal
kaheksa talukohta, Pringi külas
kaheksa talu ja Rummu külas
neli talu. Lubja mõisa hinge
loenditest enam ei leia – arva
tavasti oli see vahepeal liidetud
Viimsi mõisa külge.
Põhjasõjast saadik on Viim
si mõis kuulunud erinevatele
omanikele. 1758. aastal kinkis
keisrinna Jelizaveta Petrov
na mõisa Peter August Fried
rich von Holstein-Beckile.
Maanõunik Karl Magnus von
Stenbock oli mõisaomanikuks
aastatel 1760–764. Väikesed
Haabneeme ja Lubja mõisad
omandas ta 1763. aastal ning
edasipidi oligi kolmel mõi
sal sama peremees. Järgmised
mõisaomanikud olid Stenboc
ki järeletulijad. Hiljem kuulus
mõis järgemööda kindralmajor
Vassili Gortšakovile, Carl Ernst
von Silfwerharniskile, Berend
von Uexküllile, Alexander von
Buxhoevedenile, Theodor von
Buxhoevedenile, Constantin
von Buxhoevedenile ja Victor
von Maydellile. Viimane oma
nikuvahetus leidis aset 1882.
aastal, kui Viimsi mõisa ostis
Peterburi tööstur Felix Julius
von Schottländer.

Tänini säilinud mõisa kivist
peahoone on ehitatud 19. sajan
di algupoole. Pärast 1865. aasta
tulekahju taastati hoone varase
mast veidi teistsugusel kujul.

Viimsi vald ja Viimsi
mõis
Kuni 1891. aastani moodusta
sid Viimsi, Haabneeme ja Lubja
mõisatele kuulunud külad Viim
si mõisavalla. Poolsaare idakal
da külad olid Maardu mõisavalla
koosseisus. Talude päriseksost
mine toimus Viimsi poolsaarel
valdavalt 1880–1890. aastatel.
1891. aastal liideti ümbruskon
na mõisavallad kokku ning kõik
kohalikud külad läksid Nehatu
valla koosseisu. 1919. aastal
asutati Nehatu vallast eraldumi
se teel Viimsi vald, kuhu hakka
sid peale endiste Viimsi, Haab
neeme ja Lubja mõisate külade
kuuluma ka Maardu mõisa
omanduses olnud Leppneeme
ja Tammneeme.
19. oktoobril 1919 võõran
dati Eesti Vabariigi maarefor
miga seniselt omanikult ka
Viimsi mõis ning viimasest sai
algul riigimõis. Aastatel 1921–
1923 tegutses mõisa härraste

majas Viimsi kool ning samas
majas elasid õpetajad. 1923.
aastal kingiti mõis Vabadus
sõja kangelasele kindral Johan
Laidonerile. Uus omanik laskis
korrastada põllud ja pargi ning
härrastemaja. Siin võeti sageli
vastu välisriikide esindajaid.
1924. aastal planeeriti Viim
si mõisa kunagisele lagedale
karjamaale 303 krunti hõlmav
59 ha suurune Merivälja aed
linn. 1939. aastal liideti Viimsi
ja Nehatu vallad kokku ning
uueks nimeks sai vallamaja
asukoha järgi Iru vald. Meri
välja oli kuni 1945. aastani Iru
valla koosseisus, pärast seda
läks see ala Tallinna linnale.

Viimsi mõis ja
nõukogude võim
1940. aasta juulis võeti Laido
neride pere vahi alla ning

peagi muudeti mõis Viimsi
sovhoosiks. Hiljem sai sellest
Eesti NSV ministrite nõukogu
abimajand, mis 1962. aastal
liideti Pirita aiandussovhoosi
ga.
Alates 1944. aastast kuni
1992. aasta oktoobrikuuni
asus Viimsi mõisa hoonetes
Nõukogude mereväe raadio
luurekeskus. Kui sõjavägi oli
lahkunud, siis algasid tasapisi
hoonete korrastustööd. Viim
si muuseumi juurde asutati
1993. aastal filiaalina Kindral
Laidoneri muuseum ning see
avati külastajatele 1994. aas
tal. Alates 2001. aastast tegut
seb muuseum kui Eesti sõja
muuseum – Kindral Laidoneri
muuseum.

Jaan Tagaväli
Viimsi kultuuriloo selts

Kodulooringi järgmine kogunemine on
6. detsembril algusega kell 11 Rannarahva
muuseumis Pringi külas, Nurme tee 3. Teemaks on
mälestuste kogumine ja uurimine, millest räägib
Jaan Tagaväli. Kõik huvilised on oodatud.

Tiimari avab uue kaupluse 1.detsembril
Viimsi Kaubanduskeskuses, Randvere tee 6.

Avamisnädalal hinnaüllatused!
Selle kuulutuse esitamisel saad Viimsi Tiimaris
avamisnädalal normaalhinnaga toodetelt
-15% allahindlust!!
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Randvere külast ja elanikest
külavanema pilguga
26. septembri Viimsi Teatajas
avaldatud usutlus Harjumaa
omavalitsuste liidu esimehe
Urmas Arumäega pealkirja
all „Külavanemad tõusevad
au sisse” ärgitas mind seda
teemat jätkama ja mõningaid tähelepanekuid, mis
on kujunenud selles ametis
kuueaastase praktilise töö
käigus, teistega jagama.
Kui 2003. aasta algul külava
nema ülesandeid täitma asusin,
oli vaja selgusele jõuda, mis
ühendab Randvere küla inime
si. Oli tarvis teada saada, mille
järele tuntakse külas puudust
ja mida oleks vaja teha kohe
ning mida hiljem, millised on
elanike kultuurilised huvid, va
jadused avalike teenuste järele,
kuidas ja millisel teel oleks
võimalik elanike taotlusi, soo
ve ja eesmärke asuda ühiselt
ellu viima.
Teisisõnu püüdsin enesele
selgeks teha Randvere küla kui
sellise identiteeti, mille hoid
jaks ja eestvedajaks peaks kü
lavanem olema. Tõsi küll, küla
identiteeti ei ole defineeritud ja
sel ei ole ka seaduslikku tähen
dust. Ometi on igal külal oma
ajaloolised juured, traditsioonid
ja tavad, mida tuleks tänapäe
va muutunud oludes säilitada,
avalikustada ja edasi arendada.
Iseasi on, kui kergesti on need
leitavad ja praegusajal avalikes
huvides aktsepteeritavad.
Küsimust oleks üsna lihtne
lahendada, kui tegu oleks sise
maal, linnadest eemal paikneva
kompaktse külaga, kus muutu
sed elanike arvus ja koosseisus
on väikesed, kuhu ei ulatu lin
nastumise mõjud ega uusasu
nike juurdevool, kus inimesed
tunnevad üksteist ja suhtlevad
omavahel.
Kuid Randvere küla iden
titeedi leidmine ei ole sugugi
nii lihtne. Kohanimi Randve
re viitab mererannale ja sõna
lõpp „-vere” tähendab, et tegu
oli mingi suurema ja tähtsama
piirkonna ääre- või veerealaga,
kust ajapikku üks e-täht ära
jäeti. Ilmselt loeti seda piir
konda ajalooliselt kunagi Pirita
kloostri valduste, Maardu mõi

sa või Tallinna seegi maade
veerealaks.
Teatud esialgne pilt kujunes
küla esimest arengukava koos
tades. Selle koostamise algatas
külaaktiiv eesmärgiga saavu
tada ühtne nägemus Randve
re küla tuleviku arengus ning
saavutada selles elanike vahel
kokkulepe. Töö käigus korral
dati küsitlus lahendamist vaja
vatest probleemidest, mille alu
sel koostati arengukava tege
vuskava aastateks 2005–2010,
mis külaelanike üldkoosolekul
2005. aasta suvel ka heaks kii
deti.
Tänavu võime tõdeda, et
vaatamata sellele, et osa tege
vuskavas püstitatud ülesandeid
ei ole veel täidetud, andis aren
gukava küla sihipäraseks aren
guks siiski tugeva impulsi.

Kes elavad Randvere
külas?
Randvere küla Muuga lahe
äärsel rannaalal elavad nn põ
liselanikud, kes moodustavad
omaette kogukonna, mida ar
vuliselt võib hinnata 30–35
„suitsu” ringis, kelle esivane
mate taludes tegeleti ranna
äärse kalapüügiga ja kasvatati
vähemal määral ka karja. Nõu
kogude võimu ajal oli elu siin
üsna stabiilne, sest piiritsooni
režiimi tingimustes pääsesid
võõrad ja külalised siia vaid
sellekohaste lubadega. Elanike
maad olid Pirita aiandussov
hoosi käes ja kasutuses.
Suur muutus külaelus toi
mus aga eelmise sajandi kuue
kümnendatel ja seitsmeküm
nendatel aastatel, kui eraldati
maad aiandus- ja suvilakoope
ratiividele, mis tõi enesega kaa
sa arvuka võõraste, enamasti
linnainimeste migratsiooni ja
võrdlemisi intensiivse suvilate
ehitamise. Neid kooperatiive
oli algselt külas kahekümne
ringis, millest suurem osa te
gutseb ühistutena tänaseni.
Ühistud rajasid külas oma liik
mete jõudude ja vahenditega
kohalikud teed, pinnase- ja sa
demevee ärastamise süsteemid,
elektrivõrgud ja veevarustuse.
Nii moodustus ühistute liikme
test külas omaette kogukond,

Tee ise oma kallitele kingitusi!
Viimsis Kaluri tee 3 on avatud
käsitöövahendite kauplus

PISTE

Kõik vajalik kudumiseks,
heegeldamiseks, tikkimiseks,
viltimiseks, ehete valmistamiseks
ja rõivaste kaunistamiseks (litrid,
pärlid ja swarovski kristallid).
Töötoad.
Vajadusel teeme käsitöö sinu
eest.

Kauplus avatud:
E-R 10.00-19.00
L 11.00-17.00
Telefon: 608 4113

Asume endises Maa kaupluses.

Randvere küla lapsed, õde-vend Kreete-Karoline (9 a) ja Taavi (10 a) Pleiats kontserdil esinemas. Süntesaatoril
saadab Rein Sagar.
keda ühendasid samad prob
leemid ja huvid. Nende ühis
tute kogukond ületas inimeste
arvukuselt juba mitu korda
nn põlisasukate elanike arvu.
Põliselanike suhtumine uus
asukatesse oli võrdlemisi jahe,
sest viimastele eraldati maad,
mis varem kuulusid enamasti
siinsetele rannaäärsetele talu
pidajatele. Ja see on inimlikult
ka mõistetav: olid ju võõrad
tulnud nende põlistele maade
le, mida loodeti siiski kunagi
riigilt tagasi saada, kuid see
võimalus saabus alles hiljem
ja siis ka ainult nende maade
osas, mis olid veel ühistutele
või muuks otstarbeks eralda
mata ja hoonestamata.
Viimaste aastate ehitus
buumiga hoogustus külas ka
kinnisvaraarendus. Endistele
põldudele ja karjamaadele hak
kasid kerkima arvukad elamud
ja nende valmimise järel saa
bus külla jällegi uus laine ini
mesi ning nende tulek jätkub,
sest kõik alustatud hooned ei
ole veel valmis ehitatud ning
paljusid arendusi ei ole veel
alustatud.
Seega on külla saabunud ja
saabumas järjekordne arvu
kas uusasukate seltskond, kes
moodustab juba kolmanda nn
elanike kogukonna. Tõsi küll,
seda kogukonda seob praegu
vaid ühine elamupiirkond, tun
takse vaid vahetut naabrit, kuid
mitte enamat, rääkimata küla
kui terviku probleemidest ja
ühishuvidest. On ju need uued
inimesed ostnud oma kinnis
tud, kus reeglina on olemas
tehniline infrastruktuur, ning

kõik see, mis toimub külas väl
jaspool kinnistut, on huvitanud
neid vähe. Küll aga on tuntud
huvi selle üle, kus asub laste
aed, kuhu ehitatakse kool ning
miks sinna ei saa lapsi kohekohe viia ja miks kauplust ei
ole ega tule.
Praeguseks on elanikearv
viimase kümne aastaga kasva
nud kümnekordseks ja on rah
vastikuregistri andmetel juba
üle 1200. Seega on Randvere
kasvanud suurimaks Viimsi
valla külaks ja ilmselt on ta
seda ka kogu Harjumaal.
Mis ühendab selle küla arvu
kat elanikkonda, mis jaguneb
kolme väga erineva koosseisu
ja huvidega kogukonnaks? Kas
on võimalik leida seda ühisosa,
kaugemat eesmärki, mille ellu
viimiseks oleksid inimesed val
mis vabatahtlikult käed külge
lööma ja üheskoos tegutsema?
Loomulikult on see ühisosa
olemas, kuid selleni jõudmine
vajab aega.

Areng on olnud kiire
Täna on meeldiv tõdeda, et
külasse on kerkinud külakes
kuse hoone, kus asub kuue
rühmaline lasteaed, töötavad
perearstikeskus, noortekeskuse
ja päevakeskuse filiaalid. Siin
leiavad meelepärast tegevust
noored ja täiskasvanud, ka see
niorid. Tunneme rõõmu selle
üle, et päevakeskuse filiaalis
töötab energiline, rõõmsameel
ne ja sõbralik juhataja Aime
Salmistu, kes on lühikese ajaga
suutnud ellu kutsuda mitu ringi,
nagu käsitöö-, tantsu- ja laulu

Randvere külakeskus.
ringi. Üheskoos oleme tähis
tanud hingedepäeva Randvere
Peetri kirikus, kontsertidega
oleme alustanud sügishooaega,
samuti isadepäeva. Lisaks on
siin korraldatud palju näitusi.
Elanikud on väga rahul, et
valmis sai Randvere valgus
tatud kergliiklustee, kus saab
ohutult rulluisutada, jalgrattaga
sõita, lapsevankriga jalutada.
Sugugi vähem tähtis ei ole
see, et külas on nüüd koht, kus
ühistud, MTÜd jt saavad teha
koosolekuid, mida varasemal
aastatel tuli pidada lausa lage
da taeva all või erandjuhtudel
isegi kirikus.
Kui siia lisada, et käimas on
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ehitustööd, mis võimaldavad
juba lähiajal paljudel elanikel
süsteemiga liituda, siis veendu
me, et küla areng on viimasel
kolmel aastal olnud tõesti kiire
ja rõõmustavate tulemustega.

Aga kõik vajalik ei ole veel
sugugi valmis. Teha on veel
küllaga. Selleks on valminud
Randvere küla arengukava te
gevuskava aktualiseeritud pro
jekt aastateks 2005–2015, mis
tuleb arutusele 13. detsembril
külakeskuses kell 11 algaval
üldkoosolekul. Tegevuskava
projektiga saab tutvuda Viimsi
valla Randvere küla kodule
hel.
Siinjuures kutsun randvere
lasi üles juba varem teatama
oma mõtteid ja seisukohti meid
kõiki puudutavas projektis. On
ju külavanema esimene kohus
tus esindada ja kaitsta küla
elanike huve. Selleks, et seda
oleks võimalik teha, on küla
vanemal tarvis teada, millised
on elanike ühised huvid.

Madis Kaasik
Randvere külavanem
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Soome misjonärid aitavad
leida esivanemate kirikuteed
Kristlikud misjonärid seostuvad inimeste teadvuses peamiselt kaugete maadega,
kus valitseb meie arusaamade järgi hoopis teistsugune
keskkond ja kultuur. Vähesed
ehk oskavad nimetada ühte
esimest eesti soost misjonäri
Evald Oviiri, kes noore mehena Aafrikasse läkitati ja seal
märtrina elu kaotas.
Eestist pärit luterliku kiriku
lähetusega misjonärid on tei
nud ja teevad siiani kuulutus
tööd ning aitavad rajada uusi
kogudusi meie hõimurahvaste
juures Venemaal. Seetõttu on
vahest üllatavgi teada, et mis
joni sihtmaaks võib olla ka
Eesti. Oleme ju harjunud end
pidama kristliku tagapõhja
ga rahvaks, ehkki visalt püsib
arusaam, mille järgi on ristiusk
toodud meile peamiselt tule ja
mõõgaga. Pigem on hägustu
mas just seesama kristlik taust,
sest vähemalt paar põlvkonda
on ateistliku kasvatuse viljana
kirikust võõrdunud.
Soomlastest misjonärid −
abielupaar Leena ja Pauli Haa
kana – on Viimsis Randvere
kirikus tegutsenud juba terve
aasta. Eesmärgiga harida krist
likule sõnumile kõvaks muu
tunud pinnast ja aidata ümb
ruskonna inimestel taasleida
esivanemate usk.

Kuidas toimub misjonä
ride lähetamine, kui palju
arvestatakse seejuures
töötegijate endi soove?
Meie tööandja on Soome mis
joniselts, vanim ja suurim Soo
mes tegutsev luterlik misjoni
organisatsioon.
Nii
nagu
Eestist, läkitati ka Soomest
esimesed misjonärid Aafrikas
se. Soome misjoniselts alustas
tegevust 1870. aastal praeguse
Namiibia alal. Tänapäeval on
seltsil üle maailma ligikaudu
200 töötajat nii tervishoiu ja
hariduse valdkonnas kui ka ko
gudusetööl. Töötegijaid ei saa
deta kuskile juhuslikult, vaid
ainult koostööpartneri palvel.
Saime kutse EELK misjo
nikeskuselt, kus leiti, et selli
se ettevalmistusega − Leena
on teoloog ja pastor, Pauli
eripedagoog ja diakon − on
meist kasu Eesti kirikule. Meie
ülesandeks on seatud laste- ja
noortetöö arendamine Rand
vere koguduses. Ka isiklik elu
mõjutas Eestisse kolimist. Lee
nat hakkas Peterburis vaevama
astma ja arst soovitas puhtamat
keskkonda. Kohavalikul oli
tähtis ka see, et lapsed saaksid
käia soomekeelses koolis.

Enne Eestisse tulekut
olete olnud kirikutööl Tai
Kuningriigis ja Venemaal.
Kas sisseelamine uude
keskkonda on raske või
peavadki misjonärid ole

ma eriliselt kohanemisvõi
melised inimesed?
Misjonitööle siirduvad inime
sed läbivad esmalt pooleaasta
se ettevalmistuskursuse. Koo
litusele pääsemiseks on aga
vaja sooritada psühholoogili
sed testid, kus hinnatakse ka
kohanemisvõimet. Meile pole
väliste oludega kohanemine ol
nud kuigi raske, uus keskkond
on olnud meeltmööda. Uute
sõprussuhete ja sotsiaalse võr
gustiku loomine on siiski kee
rulisem, samuti algetapp, kui
kohalik keel veel omandama
ta. Keel on tähtis osa inimese
identiteedist, kui seda ei oska,
on raske olla omas elemendis
ja rakendada ametioskusi täiel
määral.

Mõne kuuga omandasi
te eesti keele ja suhtlete
praegu kohalikega üsna
vabalt. Teie jutust tu
leb siiski sageli välja, et
inimesed võõristavad
teid. Kas selle põhjuseks
võib-olla teie päritolu või
väldivad nii-öelda tavali
sed eesti inimesed pigem
kokkupuuteid usklikega?
Vabadus on ju Eestisse
toonud mitmete kirikute
läkitatuid, kes tihtipeale
võivad paista liialt peale
tükkivana ja heita halba
valgust kõigile misjonäri
dele.
Ehk on inimesed meiega su
heldes pinges, sest oleme vä
lismaalased. Teisalt võib umb
usku põhjustada ka meie amet
ja lihtsalt teadmatus. Ise soovi
me olla igati avatud ja usalda
vad, kooskõlas kiriku olemuse
ga, nagu meie seda mõistame.
Kristluses pole midagi varjatut
ega hämarat. Oleme tavalised
inimesed, kelle jaoks usk on
osa igapäevasest elust.

Pühapäeviti, kui pole
just tegu mõne suurema
pühaga, on paljudes kiri
kutes pingiread hõredad.
Kas Randvere kirik ja
kogudus on teie arvates
ümbruskonnas nähtavad,
kas inimesed on sinna oo
datud?
Oleme kindlad, et uued inime
sed on Randvere kirikus tere
tulnud, sest meidki võeti seal
väga soojalt vastu. Kirikutorn
paistab keset küla kodusena ja
on pimedalgi ajal valgustatud.
Loodame siiski, et inimesed ei
vaataks kirikut ainult väljast
poolt, vaid astuksid julgesti
sisse, et tutvuda koguduse liik
mete ja töötegijatega.
Kogu tegevus ei toimu siis
ki kirikus: rõõmu teeb alanud
koostöö Randvere päevakes
kusega. Saame kasutada nende
ruume, näiteks kursuste korral

Haakanate perepilt
damiseks. Ehk teeb ka see kiri
ku lävepaku madalamaks.

Mida peaks tegema, et ini
mesed leiaksid taas oma
esivanemate sissetallatud
tee kirikusse?
Usume, et inimestel Eestis te
kib veel igatsus esiisade kiri
kutee üles leida. Nõukogude
Liidu lagunemise järel on ma
terialism saanud paljude ini
meste jumalaks. Seda on kerge
mõista, sest paljude aastaküm
nete järel on viimaks kõike
saada ja võimalus majandusli
kult kosuda.
Ometi usume, et inimesed
märkavad selle n-ö hetkekaifi
järel, et materiaalsed asjad ei
annagi neile tõelist rahuldust
ja eluõnne ning vaimsed asjad
hakkavad taas huvi äratama.
Ainult kirikul on pakkuda ela
vat vett, mis annab tegeliku ra
hulolu.

Üsna levinud on arvamus,
et kirik on väetite ja vai
must vaeste varjupaik.
Miks on tänapäeva inime
sele vaja rääkida Kristu
sest?
Rikkus ja edu ei kaitse inimest
surma ja kannatuste eest. Iga
ühe elus on hetki, mil tuleb
mõelda põhiküsimustele: mis
on elu mõte, mis juhtub minu
ga pärast surma. Piibel räägib,
et inimene on loodud Jumala
näo järgi. Igas inimeses on pei
dus igavese elu seeme, see on
inimese sügavas olemuses, mis

annab teada, et peale nähtava
maailma eksisteerib veel mida
gi enamat. Kui seda täpselt ära
ei tunta, teeb inimene jumalaks
kas mõne õpetuse, uskumuse
või eseme. Kiriku ülesanne
ongi olla suunanäitaja, kuhu
poole tõeliselt kummardada.
Õige aadress on Jeesus Kristus,
kes tunnistab endast: „Mina
olen tee, tõde ja elu.”

Palun kirjeldage oma nä
dalakava.
Esmaspäeviti teeme tööd ko
dukontoris. Teisipäeva hommi
kuti õpime eesti keelt ja õhtul
on meil päevakeskuses püha
päevakooli tund, mille järel
Pauli õpetab soome keelt. Kol
mapäeviti osaleme koosole
kutel EELK misjonikeskuses.
Neljapäeva õhtuti toimub päe
vakeskuses ristiusu algtõdesid
tutvustav Alfa-kursus, püha
päeval aga käime Randvere ki
rikus ja vajaduse korral aitame
jumalateenistust läbi viia.
Need on praegu regulaarsed
tegevused. Lisaks sellele on
meie kalender täis projektidega
seotud nõupidamisi, osaleme
muu hulgas kiriku ilmikliik
mete koolitust kavandavas
töörühmas. Ka eestikeelsete
materjalide ettevalmistamine
võtab praegu veel palju aega.
Reede ja laupäeva püüame
hoida vabana, kuid siingi tuleb
aeg-ajalt erandeid ette. Näiteks
ühel laupäeval kutsuti meid
Valka lasteüritusele, sellele
eelneval nädalal aga Kosele
praostkonna laste- ja noortetöö
tegijate koosolekule.

Kas olete korraldanud ka
suuremaid üritusi või on
teil selliseid plaanis?
Leena: Soomes töötasin leeri
kooli teoloogina ühes keskmise
suurusega koguduses, kus aas
tas oli 400 leerilast. Ise õpeta
sin igal aastal 14 leerirühmast
kolme. Õpetajate ja õpilaste
ajakava sobitamine nõudis
suurt
organiseerimisvõimet.
Hiljem ühes teises koguduses
lastetööd juhtides vastutasin
ürituste korraldamise eest.
Pauli: Loodan, et saame Ees
tiski korraldada üritusi „Kid’s
Action Night”, mis on Soomes
väga populaarsed. Lapsed ja
noored saavad proovida mit
mesuguseid tegevusi, näiteks
meisterdamist, näomaalinguid,
batuudihüppeid,
saalihokit,
mitmesuguseid mänge. Õhtu
programmi kuulub ka vaimulik
sõnum, näiteks mõni piiblilu
gu.

Olen sageli tajunud sellist
suhtumist, et aastas kord
või paar kirikusse jõud
mine ja nimelise liikme
annetuse tegemine on
kogudusse kuulumiseks
piisav. Mida saaks iga
koguduseliige teha, et ko
gudus vaikselt ei hääbuks,
vaid kasvule pööraks?
Leena: Ingeri kirikus töötades
toimus palju arutelusid kiriku
kasvamise üle. Pidasime sel
teemal sageli koolitusseminare
Venemaa eri paigus. Kasvava

tel kirikutel on teatud ühised
jooned. Nendeks on näiteks
hästi toimivad väikerühmad,
inspireeriv jumalateenistus, ko
guduses toimivad struktuurid,
evangeliseerimisvisioon ja vo
litav juhtkond.
Pauli: Tais elades õppisime
hindama vastastikust koos
tööd, ühistegutsemist. Kogu
dus liikmed veetsid kirikus
terve päeva. Pärast jumalatee
nistust einestati koos ja jagune
ti väikerühmadesse. Kirik oli
nende jaoks nagu teine kodu.
Oleks hea, kui igaüks tunneks
end kirikus nii hästi, et kellelgi
poleks koju kiiret!
Kirikus võib käia ka kord
või paar aastas, aga loodame
väga leida inimesi, kes on val
mis end siduma regulaarselt ja
võtma vastutust. Koguduse toi
mimiseks on tingimata vajalik
laste- ja noortetöö. Siinkohal
on hea meeles pidada, et ki
rikus tehtav kasvatustöö pole
õnnistuseks pelgalt iseenda
le ja kogudusele, vaid tervele
ühiskonnale.

Mida peate kiriku tulevi
kuks kõige tähtsamaks?
Kirik peab olema julgem. Tuleb
seljast heita nõukogudeaegne
valehäbi ja hirm ning vaadata
ettepoole. Kirikuuksed peavad
ikka olema avatud uutele tuli
jatele. Samas ei tohi pühakoda
unustada oma põhiülesannet:
evangeeliumi kuulutamist. Ki
rik kuulutab sõnumit, mida ei
pea häbenema!

Küsis Andres Jaanus.
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 avikindlustuskaitse
R
tööandja poolt
kindlustatud isikuna
Eesti haigekassa kindlustuskaitse tekkimiseks ei piisa
üksnes
maksukohustuste
täitmisest, nagu sageli ekslikult arvatakse. Kindlustuskaitse tekkimiseks tuleb
haigekassa
piirkondlikule
osakonnale esitada vajalikud
dokumendid. Kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks
ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes
sisalduvate andmete koosseis on kehtestatud sotsiaalministri 18. augusti 2004. a
määrusega nr 101.

Töölepingu ja avaliku
teenistuse alusel töösuhtes olevad töötajad
Peame vajalikuks ka selgita
da, et kõik töötajad, kellega
tööandja on sõlminud üle ühe
kuulise tähtajaga või tähtajatu
töö- või ametilepingu, või üle
kolme kuu tähtajaga või täht
ajatu võlaõigusliku lepingu,
tuleb haigekassas arvele võtta
seitsme kalendripäeva jooksul
pärast töötaja tööle või teenis
tusse asumist või lepingu sõl
mimist. Nimetatud kohustus
ja kindlustuskaitse algamise
ja lõppemise tähtajad on sätes
tatud ravikindlustuse seaduse
§-is 6, 8, 9 ja 13.
Kui tööandja esitab ravi
kindlustuse
andmekogusse
kande tegemiseks vajalikud
dokumendid
haigekassasse
isiku kehtiva kindlustuse ajal,
jätkub kindlustuskaitse uuel
alusel ilma katkemiseta.
Kui vajalikud dokumendid
jõuavad kindlustamata inime
se kohta haigekassasse seitsme
kalendripäeva jooksul alates
isiku tööle asumise päevast,
tekib isikul kindlustuskaitse
tööle või teenistusse asumisest
arvestatava neljateistkümne
päevase ooteaja möödumisel.
Kui tööandja esitab vajali
kud dokumendid hiljem, tekib
kindlustuskaitse ravikindlustu
se andmekogusse kande tege
misest, kuid mitte varem kui
tööle või teenistusse asumisest
arvestatava neljateistkümne
päevase ooteaja möödumisel.
Ravikindlustuse andmekogu
kanne tehakse viie kalendripäe
va jooksul pärast kande tegemi
se aluseks olevate nõuetekoha
selt vormistatud dokumentide
jõudmist haigekassasse.
Juhul kui tööandja on hi
linenud töötaja arvele võtmi
sega, st töötaja on haigekas
sas arvele võetud hiljem kui
seitsme päeva jooksul, algab
töötaja ravikindlustus ajutise
töövõimetuse hüvitise saami
seks sellest kuupäevast, millal
tööandja esitas vajalikud doku
mendid isiku arvele võtmiseks.
Siin peab silmas pidama seda,
et haigekassal ei ole võimalik

tekitada ega taastada ravikind
lustuskaitset tagasiulatuvalt.
Kui juhtub, et tööandja ei
ole töötajat haigekassas arvele
võtnud ja töötaja jääb haigeks
ning ajutise töövõimetuse pe
rioodil puudub töötajal ravi
kindlustus töövõimetushüviti
se saamiseks, siis haigekassa
keeldub hüvitise maksmisest.
Isik ei saa ajutise töövõimetu
se hüvitist, sest tööandja ei ole
teda haigekassas arvele võtnud.
Selle eest vastutab vastavalt
ravikindlustusseaduse § 14 lõi
kele 1 tööandja.
Ajutise töövõimetushüvitise
määramiseks ja maksmiseks ei
piisa muudel alustel ravikind
lustuse olemasolu (õpilane,
töövõimetuspensionär, vana
duspensionär, lapsehooldustasu
saav isik jne), ajutise töövõi
metuse hüvitise saamiseks peab
töösuhet omaval isikul olema
tööandja kindlustuskaitse.

Töö- või teenistussuhte
lõppemine
Töö- või teenistussuhte lõppe
misega lõpeb ka sotsiaalmaksu
maksmise kohustus lahkunud
töötaja eest. Tööandja peab tea
tama töösuhte lõppemisest hai
gekassale kümne kalendripäeva
jooksul alates töölepingu lõp
pemisest. Kindlustatud isikutel
kehtib kindlustuskaitse veel kaks
kuud ehk nn garantiiaeg pärast
töö- või teenistussuhte lõppemist.
Garantiiajal alanud töövõimetus
lehe alusel ei ole isikul õigus saa
da ajutise töövõimetuse hüvitist.
Ravikindlustusseaduse § 50 lõige
1 ütleb, et ajutise töövõimetuse
hüvitis on rahaline kompensat
sioon, mida haigekassa maksab
töövõimetuslehe alusel kindlus
tatud isikule, kellel jääb majan
dus- või kutsetegevusest ajutise
vabastuse tõttu saamata isikusta
tud sotsiaalmaksuga maksustatav
tulu.
Kindlustuskaitse lõppemise
kohta ei ole vaja teadet esitada
juhul, kui isik asus tööle täht
ajalise lepingu alusel ja tööandja
esitas vastavad andmed (lepingu
lõppemise kuupäeva) juba isi
kut kindlustatuna arvele võttes,
kindlustatute nimekirjas. Kui
tähtajaline tööleping pikeneb või
muutub tähtajatuks, tuleb sellest
informeerida haigekassat.

haigekassat jällegi seitsme ka
lendripäeva jooksul alates isiku
tööle või teenistusse asumist. Pä
rast peatumise lõppemist jätkub
kindlustuskaitse ilma ooteajata
(nt naine jääb lapsehooldus
puhkuse ajal uuesti lapseootele.
Selleks et tal tekiks õigus rase
dus- ja sünnitushüvitisele, tuleb
lapsehoolduspuhkus katkestada.
Tööandjale tuleb esitada avaldus
tööle asumise kohta. Tööandja
peab seejärel informeerima hai
gekassat töö- või teenistussuhte
peatumise lõppemisest seitsme
kalendripäeva jooksul).

Võlaõigusliku lepingu
alusel töötavad isikud
Kui inimesega, kes ei ole füüsi
lisest isikust ettevõtja, on sõlmi
tud üle kolmekuulise tähtajaga
või tähtajatu võlaõigusliku le
pingu (nt maaklerlepingu, töö
võtulepingu, agendilepingu jm)
ja selle lepingu alusel makstakse
talle töö- või teenistustasusid iga
kuu vähemalt 2700 krooni, peab
sotsiaalmaksu maksja tema koh
ta samuti esitama haigekassale
vajalikud dokumendid.
Vajalikud dokumendid tuleb
haigekassale esitada seitsme
kalendripäeva jooksul pärast
lepingu jõustumist. Kindlus
tuskaitse algab pärast kolme
kuulise ooteaja möödumist.
Ooteaega hakatakse arvestama
dokumentide esitamisest hai
gekassale. Kui isikul on doku
mentide esitamise ajal kehtiv
kindlustuskaitse, siis jätkub
kindlustus ooteajata.

Juriidilise isiku
juhtimis- ja
kontrollorgani liikmed
Juriidilise isiku juhtimis- ja
kontrollorgani liikmed, kelle
le juriidiline isik on kohusta
tud iga kuu tasuma vähemalt
2700 krooni ja maksma sellelt
tasult iga kuu sotsiaalmaksu,
tuleb haigekassas arvele võtta
seitsme kalendripäeva jooksul
pärast teenistuslepingu jõus
tumist. Kindlustuskaitse tekib
ravikindlustuse andmekogusse
kande tegemisest arvestatava
kolmekuulise ooteaja möödumi
sel. Kui dokumendid esitatakse
isiku kehtiva kindlustuskaitse
ajal, jätkub kindlustuskaitse
uuel alusel ilma katkemiseta.

Töö- või teenistussuhte
Kindlustuskaitse
peatumine
puudumine tööandja
Kui tähtajatu töölepingu alusel süül
sõlmitud töösuhe tööandja juures
peatub ja tööandja ei maksa an
tud perioodi eest sotsiaalmaksu
(nt töötaja võtab palgata puhkust,
astub ajateenistusse, läheb lapse
hoolduspuhkusele jne), tuleb töö
andjal sellest haigekassale teata
da kümne kalendripäeva jooksul.
Kindlustuskaitse peatub kahe
kuu möödumisel töö- või teenis
tussuhte peatumisest, kui tööand
ja ei maksa peatumise aja eest
sotsiaalmaksu. Pärast peatumise
lõppu tuleb sellest informeerida

Kui tööandja on jätnud eespool
nimetatud isikutele kindlustus
kaitse tekitamata ja isikul oleks
olnud õigus saada ravikindlustus
hüvitist, peab kindlustuskaitset
taotlevale isikule hüvitama ravi
kindlustushüvitiste saamata jää
misest tekkinud kahju tööandja.
Kui tööandja ei ole teatanud
eespool nimetatud isikute kind
lustuskaitse lõppemisest ja en
dine töötaja, juhtorgani liige või
tööd teinud / teenust osutanud

isik saab ravikindlustushüvitisi,
on haigekassal õigus teha ette
kirjutus koos hoiatusega ning
nõuda kohustuste rikkujalt sisse
ravikindlustushüvitised, mida
haigekassa on isiku või isikute
eest tasunud, kelle kindlustus
kaitse jäi õigel ajal lõpetamata.

Andmete esitamise
viisid
Kindlustuskaitse tekkimiseks,
lõpetamiseks ja peatamiseks
vajalikke dokumente võib hai
gekassa piirkondlikule osakon
nale esitada:
-	 läbi elektroonilise andmeva
hetussüsteemi, mis võimal
dab töötajaid ravikindlusta
tuna arvele ja arvelt maha
võtta ning saada jooksvalt
infot oma töötajate ravi
kindlustuse kohta. Elekt
roonilise andmevahetusega
liitumiseks peab tööandja
sõlmima elektroonilise and
mevahetuse lepingu. And
mete elektroonilise edas
tamise lepingu sõlmimise
kohta lähemalt vaata: www.
haigekassa.ee/tooandjale.
Haigekassa ravikindlustuse
haldamise teenus on juriidi
listele isikutele ja Äriregist
ris registreeritud FIEdele
kättesaadav aadressil www.
eesti.ee/est rubriigis „X-tee
teenused ettevõtjatele”;
-	 e-posti teel, saates digitaal
selt allkirjastatud dokumen
did haigekassa piirkondlik
ku osakonda;
-	 posti teel, saates dokumen
did haigekassa piirkondlik
ku osakonda;
-	 isiklikult haigekassa piir
kondlikku osakonda tuues.
Vajalikud dokumendiblanke
tid leiab haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee. Olenemata
sellest, millises haigekassa piir
konnas on isikud kindlustatud,
võib tööandja esitada dokumen
did talle sobivasse haigekassa
piirkondlikku osakonda. Kui
kindlustatud isik soovib vahe
tada kindlustuspiirkonda, tuleb
tal kirjutada avaldus, mille võib
haigekassale esitada tööandja
või kindlustatu ise.
Kõik kindlustatud isikud, kes
on internetipanga kliendid või
kellel on ID-kaart, saavad inter
netipanga e-teenustest või koda
nikuportaalist (www.eesti.ee/est)
kontrollida oma ravikindlustu
se kehtivust, perearsti nime ja
töövõimetushüvitiste laekumist
ning esitada avalduse täiendava
ravimihüvitise või Euroopa ravi
kindlustuskaardi saamiseks. Li
saküsimustele vastab haigekassa
infotelefon 16363.

Eda Annuk
EHK Harju osakonna vanemjurist

KUI JÕULUAEG ON UKSE EES,
SIIS AMETIS ON JÕULUMEES.
TA NUPUTAB JA MURRAB PEAD,
KAS ON KÕIK LAPSED OLNUD HEAD.
14. detsembril kell 16
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

Lepatriinu teatri vahva
muusikaline jõuluetendus

„LOOMADE
TALVELAUL”
Etendus kestab
40 minutit ja pärast
seda tuleb külla
jõuluvana!
Lapsele pääse
koos kommikotiga
100 krooni.
Etenduse pääse
lapsevanemale
75 krooni.
Tellimusi võetakse
vastu 11. detsembrini.
Info: tel 606 6838, Viimsi huvikeskus
e-post viimsi@huvikeskus.ee
tel 510 3458, Ita-Riina Pedanik
tel 505 9043, Kalle Erm
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Miks on helkur vajalik?
Mida kohustab seadus?
Liikluseeskiri § 22. Kahesuu
nalisel asulavälisel teel, kus
puudub kõnnitee, peab jalakäija
liikuma ainult vasakpoolsel tee
peenral, viimase puudumise või
käimiseks sobimatuse korral
aga sõiduteel selle vasaku ääre
lähedal, kusjuures halva nähta
vuse korral või pimeda ajal val
gustamata teel tohib sõiduteel
liikuda ainult ühes reas.
Liikluseeskiri § 25. Halva
nähtavuse korral või pimeda ajal
kõnniteeta ja valgustamata teel
liikudes peab jalakäija kasutama
helkurit või süüdatud laternat.

Kui kaugelt autojuht
pimedas liikuvat
jalakäijat näeb?
Kuigi jalakäija näeb tuledega
autot juba kaugelt, eristab juht
ilma helkurita jalakäijat lähitu
lede valgusvihus alles 30–40 m
kauguselt. Pimedas sõites häi
rivad juhti veel vastusõitvate
autode tuled, kriimustused ja
mustus esiklaasil või vihm ja
udu. Halb ilm võib peaaegu
poole võrra vähendada seda
teepikkust, millel autojuht
helkurita jalakäijat märkab.
Halvemal juhul on see vaid
15–20 m, mis ei ole piisav, et
juht suudaks pidurdades jala
käijale otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto
peatumisteekond kuival teekat
tel ligikaudu 70 meetrit. Märjal
või lumisel teekattel on peatu
misteekond märgatavalt pikem.
Seega, suure kiirusega sõi
tes on lähituledest valgustatud
teelõik palju lühem peatumi
seks vajalikust.

Kui kaugelt näeb
autojuht helkurit?
Korralik helkur on auto lähi
tulede valguses nähtav juba
130–150 m kauguselt. Autoju
hile jääb seega piisavalt aega, et
reageerida ja mööduda helkurit
kasutavast jalakäijast ohutult.
Seega, helkur on vajalik, et
autojuht pimedas liikuvat jala
käijat juba varakult märkaks
ning reageerida jõuaks.

Kuidas helkurit kinnitada?
On olemas nii riietele püsivalt
kui ka ajutiselt kinnitatavaid
helkureid. Püsivalt kinnitatav
helkur on tavaliselt kangale
õmmeldud või liimitud juba
vabrikus. Samas on igaühel või
malik riietele kauplusest ostetud
helkurpaela ise õmmelda või
kuumkinnitusega helkurmater
jal triikraua abil kleepida. Rip
puv helkur kinnitatakse riietele
haaknõela ja paela abil, veniv
helkurpael lihtsalt tõmmatakse
varruka või püksisääre peale.
Helkur tuleb riietele kinnitada
nii, et see oleks nähtav võimali
kult mitmest suunast. Kuna maan
teel peab kõndima vasakpoolsel
teepeenral, tuleb rippuv helkur
paela ja haaknõelaga kinnitada
enda riiete paremale, sõidutee
poolsele küljele, näiteks tasku
serva külge, nii et helkur jääb
rippuma umbes põlve kõrgusele
(umbes samal kõrgusel asetsevad
ka sõidukite tuled). Päeval, kui
helkuri kasutamine ei ole vajalik,
saab sel moel kinnitatud helkuri

panna taskusse. Tähtis on jälgida,
et helkur jope või mantli ääre alt
välja paistaks. Veniva helkurpae
la võib samal põhimõttel parem
poolse varruka peale tõmmata.
Mitme helkuri olemasolul on
kõige turvalisem kasutada kahte
helkurit korraga, ühte paremal ja
teist vasakul küljel.
Õmmeldavast või kleebi
tavast helkurmaterjalist ku
jundeid või ribasid tuleks
kinnitada rõivaste sobivatesse
kohtadesse arvestusega, et hel
kurid oleksid nähtavad nii eest,
tagant kui ka küljelt.
Pimedas liikudes suurendab
jalakäija märgatavust ka hele
riietus. Helkuri toime põhineb
tema ehitusel: helkur peegeldab
temas olevatele peegelpindade
le langenud valguskiire tagasi
valgusallika suunas. Kui helkuri
pind on kraabitud või kulunud,
tuleks helkur uue vastu vaheta
da, sest valgust peegeldav toi
me on märgatavalt väiksem kui
tervel ja puhtal helkuril.
Seega, helkur tuleb riietele
kinnitada nii, et see oleks näh
tav võimalikult mitmest suu
nast. Maanteel tuleb kõndida
alati vasakpoolsel teepeenral,
st autode sõidusuunale vastu
pidises suunas.

Mida räägib liiklus
õnnetuste statistika?
Jalakäija ja jalgratturi risk sat
tuda liiklusõnnetusse on pime
da ajal mitmekordne, võrreldes
hea nähtavusega päeva ajal.
Aastate lõikes võib täheldada,
et liiklusõnnetuste tagajärjel
üle poolte jalakäijate ja iga
viienda jalgratturi vigastumine
või surmajuhtum leiab aset pi
medal või hämaral teel. Viimas
te aastate statistika andmeil
kasutasid helkurit vaid üksikud
õnnetusse sattunud inimesed.
Iseloomulik on see, et suu
rem osa pimedal ajal jalakäija
tega toimunud õnnetustest on
aset leidnud asulavälisel teel,
samuti täiskasvanud inimes
tega. Ligikaudu kolmveerand
asulavälistel teedel hukkunud
jalakäijatest on aktiivses töö
eas, vanuses 25–65. Sõidukite
suure sõidukiiruse tõttu lõpe
vad asulavälisel teel toimunud
otsasõidud kas jalakäija surma
või üliraske vigastusega. Sa
geli on õnnetused seotud vales
teeservas kõndimisega (sõidu
kite liikumise suunas samal tee
poolel, kus jalakäija ei näe ta
gant lähenevat sõidukit), sõidu
teel hääletamisega või ootama
tu sõidutee ületamisega.
2008. aasta üheksa kuuga
on pimeda ajal asulavälisel teel
toimunud
liiklusõnnetustes
hukkunud juba 14 inimest.

Kas helkurit kasutatakse?
Tänu helkuri kasutamisele
suunatud teavitustööle on hel
kuri kandmine aasta-aastalt
suurenenud nii laste kui ka
täiskasvanute seas. Helkurite
kandmist ja kampaania tule
musi on mõõdetud ASi Emori
küsitlusuuringutega ning pa
ralleelselt on jälgitud muutusi
liiklusõnnetuste statistikas.
Eesti tervisekasvatuse kes
kuse tehtud täiskasvanud ela
nikkonna
terviseuurimuse

andmetel kandis 1995/1996. a
seisuga helkurit vaid 6% ees
ti täiskasvanud elanikkonnast
(võrdluseks Soomes 37%).
2003. aastal Emori tehtud
küsitlusuuringu andmetel kan
dis helkurit reeglina või sage
li juba 45% täiskasvanutest ja
85% lastest, mis on täiesti võr
reldav Põhjamaades saavutatud
vastavate näitajatega.
Järgnevatel aastatel on helku
ri kandmine (reeglina või sageli)
kasvanud veelgi, ulatudes 2007.
aasta detsembris Emori tehtud
küsitluse andmetel 63%ni täis
kasvanutel ja 91%ni lastel.

Millistele nõuetele
peab helkur vastama?
Selleks et helkur teda kandvat
inimest kaitseks, peab see olema
autojuhile selgelt nähtav küllaltki
pika vahemaa tagant. Seepärast
on helkurile kehtestatud kvali
teedinõuded nii valguspeegeldu
se, pinna suuruse kui ka mitmete
muude parameetrite kohta.
Paraku on Eesti turul igal
aastal liikvel helkureid, mis
kehtestatud nõuetele ei vasta,
mis omakorda tähendab seda,
et sellised helkurid ei paku neid
kandvatele isikutele piisavat
kaitset. N-ö libahelkurite avas
tamise teeb keeruliseks asjaolu,
et mittekvaliteetset helkurit
on korralikust helkurist palja
silmaga väga raske, kui mit
te võimatu eristada. Helkuri
kontrollimiseks võib igaühele
soovitada katset pimedas auto
tulede valguses, teades, et kor
ralik helkur on auto lähitulede
valgusvihus selgelt nähtav juba
130–150 meetri kauguselt. Hel
kurite laboratoorset kontrolli on
Eestis võimalik teha Tartu Üli
kooli füüsikainstituudis.
Helkurile esitatavates nõuetes
peab silmas pidama järgmist:
• Jalakäijahelkur on ELi di
rektiivi 89/686/EMÜ koha
selt isikukaitsevahend.
• Helkur, mida kasutab jala
käija, peab vastama standar
di EVS-EN 13356 „Nähta
vust parandavad vahendid
mitteprofessionaalseks ka
sutamiseks. Katsemeetodid
ja nõuded” nõuetele.
• Helkuril või selle pakendil
peab olema CE-märgistus
koos viitega helkuri standar
dile EN 13356:2001 vasta
vuse kohta ja muu nõueteko
hane informatsioon (helku
rite valmistaja ja maaletooja
andmed), ning pakendil peab
olema või pakendisse peab
olema lisatud helkuri riigi
keelne kasutusjuhend.
• Pakutavate helkurite kohta
peab olema esitatud sertifi
kaat, mis tõendab helkuri
te vastavust standardis EN
13356:2001 esitatud nõue
tele.
• Helkuri kvaliteedile, paken
damisele ja tähistamisele
esitatud nõuetest peavad
kinni pidama kõik jalakäija
helkurite tootjad, müüjad ja
mis tahes muul moel nende
levitajad.
• Helkurite kvaliteedi üle
teostab järelevalvet koos
töös Maanteeametiga Eesti
tarbijakaitseamet.

LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...
Kui teil katlas ahjuküte otsa saab,
helistage Alexela kütusetaksole

KÜTUSETAKSO

Tellimine: tel. 650 8508

www.alexela.ee
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Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 24. november 2008

Viimsi valla kultuurikalender
28. november – 21. detsember

Tere tulemast!
 Eva-Kristina Millil ja
Allan Ilvesel sündis
13. oktoobril tütar
Emma Eliise.
 Gerli Janina ja Andreo
Tannil sündis 4. novemb
ril poeg Robin Mike.
 Margot Kahestil ja Ott
Sillaotsal sündis 6.
novembril poeg Kevin.
 Helena ja Tanel
Veetõusmel sündis 7.
novembril tütar Grace.
 Anneli Svarvalil ja

Toomas Talvikul sündis
11. novembril tütar
Mariette.
 Pille Pärnpuul ja Raul
Rikansonil sündis 12.
novembril poeg Rando
Raul.
 Jekaterina Baklinal ja
Seppo Tanielil sündis
14. novembril poeg
Lauri.
 Meret Kanguril ja Karol
Kõrmil sündis 14. no
vembril tütar Anna-Liisa.

jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner – Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Eesti ja külm sõda
Eesti Piirivalve fotonäitus „Riik
algab piirist”
„Solidaarsuse” näitus. Gdansk
1845–2005
Avatud: K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis
kuni 30. november
Raamatunäitus „Vanad eesti
rahvakombed”
Prangli raamatukogus
kuni 1. detsember
Raamatunäitus„Eesti Vabariigi
juubeliaasta. Eestile pühendatud raamatud”
Viimsi raamatukogus
kuni 1. detsember
Noorte fotokonkurss „Noorte
Viimsi”
Info: www.huvikeskus.ee
kuni 15. detsember
Marja Matiiseni tööde näitus
Päevakeskuse saalis
28. november kell 15
Jõelähtme rahvavaipade näituse „Lendav vaip ja kaheksakand” avamine
Näitus avatud: 28.11.2008–
02.02.2009, E–R 12–17
Rannarahva muuseumis
28.–29. november kell
19.00–10.30
Laste pidžaamapidu (vanuses
7–10 a)
Mängime, küpsetame ja vaatame filme.
Eelregistreerimine:
tel 606 6826, e-post
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
29. november kell 12–16
Suur sügislaat
Laias valikus käsitöötooteid,
aiasaadusi, keraamikat,
loodustooteid. Esinevad:
rahvamuusikaansambel Pirita,
tantsuklubi Viira, naisansambel Sirjelind. Töötab kohvik.
Korraldajad: MTÜ Viimsi Päevakeskus, MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
Viimsi huvikeskuses

Bussid:
6-kohaline VW Multivan
18-kohaline Iveco Daily
20-kohaline Iveco Daily

info@aanelreisid.ee
www.aanelreisid.ee

Juubilarid DETSembris 2008

Palju õnne!
Terese Avila

90

Aare Lillevars

70

Elmar Talisaar

80

Ants Jõulup

70

Ivan Rubtsov

80

Vally Püssa

80

Tiiu Järva

70

Helgi Jaanus

75

Erich Puuström

70

Jaanus Lindsaar

75

Raissa Puzõreva

70

Eevi Treufeldt

75

Rein Borkmann

70

Oskar Lõhmuste

75

Elve Urm

70

Virve Joonuks

75

Johannes Kiirats

75

Vladislav
Lapouhov

70

Lilia Prunsvelt

75

Lehte-Mai Tavel

70

30. november kell 11
I advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
kell 18
Peregrupp „Suhtlemine abielus”
Juhib Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus
30. november kell 13
Jumalateenistus armulauaga.
I advent ja leeripüha
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
30. november kell 14.30
1. advendi perejumala
teenistus
EELK Randvere Peetri kirikus
30. november kell 17
Advendiaja vastuvõtmine ja
jõulurahu väljakuulutamine
Viimsi vabaõhumuuseumis
Sellele järgneb jõuluetendus
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. november
Viimsi valla meistrivõistlused
korvpallis (meeskonnad)
Korraldaja: korvpalliklubi
Viimsi
Eelregistreerimine: e-post
kkviimsi@kkviimsi.ee; tel
522 6609, 504 8422
Viimsi keskkooli spordisaalis
1. detsember – 6. jaanuar
Näitus. Viive Noor
„Talvemuinasjutt”, killuke
jõulutunnet ja talvemeeleolu
Viimsi kooli raamatukogus
1.–29. detsember
Raamatunäitus „Jõuluraamat”
Viimsi raamatukogus
1.–31. detsember
Raamatunäitus „Jõulutoidud”
Prangli raamatukogus
1. detsember
Advendihommik
Püünsi koolis
2. detsember kell 20
Komöödia „Vabameelne
abielu”
Mängivad Rita Raave ja Jüri
Aarma. Pilet 200 krooni.
Jussi Õlletoas
3. detsember kell 18
Leivaküpsetamise õpituba
Harmoonikumi Teetoas, Pargi
tee 8
4. detsember kell 19
Viimsi valla parimate sportlaste pidulik aastalõpu vastuvõtt
kell 17
Treenerite ja spordiklubide
esindajate ümarlaud
Viimsi huvikeskuses
5. detsember
Mängib ansambel Finder
Rockers
Sissepääs tasuta.
Jussi Õlletoas
6. detsember kell 10
Viimsi V mitmereketiturniir
Korraldajad: Viimsi vallavalitsus, Viimsi spordihall
Viimsi spordihallis
6. detsember kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi koduloouurijate ringi kokkusaamine
Teema: mälestuste kogumine
ja uurimine
Ettekandja: Jaan Tagaväli
Rannarahva muuseumis
6. detsembril kell 13
Emmause missa erivajadustega inimestele
Vaimulikud Elve Bender ja Tiiu
Hermat
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. detsember kell 19
Aastalõpu heategevusball
Tantsuks mängib Rock Hotell.
Korraldavad: Viimsi keskkool,
Viimsi Lions Klubi, MTÜ Viimsi
Invaühing
Viimsi keskkoolis
7. detsember kell 11
Viimsi advendiprogrammi kuuluv II advendi jumalateenistus
leivamurdmisega
Jutlustab Raido Oras. Jõulu
laulude ühislaulmine, jõulujook ja piparkook.
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. detsember kell 13
Jumalateenistus armulauaga.
II advent
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 15
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
kell 17
Kontsert: Kalevi kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. detsember kell 14.30
II advendi jumalateenistus
armulauaga. Laulab segakoor
Tuljak.
EELK Randvere Peetri kirikus
8. detsember
Advendihommik
Püünsi koolis
8.–12. detsember kell 16–19
Jõulukohvik-laat Piilupesa
lasteaias
Tule kogu perega! Saab osta
jõuluasju, maitsta küpsetisi.
Õnneloos!
Lasteaias Piilupesa
12. detsember kell 10.30
Tantsuansambli Lee kontsert
Püünsi koolis
12. detsember kell 20
Viimsilaste tervisetund. Kogu
perega ujuma! (vesiaeroobika)
Eelregistreerimine: 609 0980
või tiia@viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas
13. detsembril kell 12
Kontsert: Viimsi muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. detsember kell 13–18
Eakate jõulupidu
Esineb ansambel Trio Naturale.
Kaetud on kohvilaud, tantsuks
muusika.
Viimsi keskkoolis
14. detsember kell 11
III advendi jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Pühapäevakool. Tasuta lastehoid teenistuse külastajatele.
Viimsi vabakoguduse kirikus
14. detsembril kell 13
Jumalateenistus armulauaga.
III advent
Vaimulik Mikk Leedjärv, laulab
naiskoor Ex Tempore.
kell 17
Kontsert: Piirivalveorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
14. detsember kell 14.30
Viimsi advendiprogrammi kuuluv III advendi jumalateenistus
Jutlus Aare Kimmel, laulab
Viimsi segakoor. Jõululaulude
ühislaulmine, jõulujook ja
piparkook. Koguduse täiskogu
koosolek ja valimised.
EELK Randvere Peetri kirikus
14. detsember kell 16
„Loomade talvelaul”, Lepatriinu teatri jõuluetendus
Lapsele pääse koos kommikotiga 100 krooni, lapsevanemale 75 krooni.
Eelregistreerimine: 606 6838,
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

15. detsember
Advendihommik
Püünsi koolis
15. detsember kell 15
5. ja 7. klassi ajaloolis-muusi
kaline etendus „Johani ja
Katariina lugu”
Püünsi koolis
15. detsember – 15. jaanuar
Graafikanäitus
Päevakeskuse saalis
16. detsember kell 18.30
I klassi õpilaste kontsert
Viimsi muusikakoolis
17. detsember kell 18.30
II klassi õpilaste kontsert
Viimsi muusikakoolis
17. detsember
Püünsi kooli lasteaia jõulupidu
Püünsi koolis
17. detsember kell 20
Laulab Margarita Voites
Pilet 200 krooni
Viimsi Antiigi- ja Vanavara
galeriis, Mõisa tee 2
18. detsember
Jõulupuu Randvere eakatele
Randvere päevakeskuses
18. detsember
Suur jõulukontsert
Esinevad Viimsi kooli, Püünsi
kooli ja Viimsi muusikakooli
õpilased.
Viimsi keskkoolis
19. detsember
Jõuluhommik koos jõulu
vanaga
Püünsi koolis
19. detsember kell 13
Päevakeskuse jõulukontsert
Päevakeskuse saalis
19. detsembril kell 18
Kontsert: Teaduste Akadeemia
meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
21. detsember kell 11
IV advendi jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras, tasuta
lastehoid teenistuse külastajatele.
Viimsi vabakoguduse kirikus
21. detsember kell 13
Viimsi valla taasasutamise 18.
aastapäeva tänujumalateenistus koos vastuvõtuga
IV advent
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Jõululaulude ühislaulmine, jõulujook ja piparkook.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Rannarahva muuseumis
21. detsember kell 14.30
IV advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Randvere Peetri kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Sport
Harjumaa
meistrivõistlustel kiirmales on maakonna
meistrid oma medalid kaela
saanud. 18. oktoobril selgitati meistrid üksikmängus ja
15. novembril võistkondlikus
arvestuses.
Võistkonna koosseisus oli
kolm meest ja üks naine, män
giti turniirisüsteemis 15 minu
tit mõlemale mängijale. Eelmi
se aastaga võrreldes oli osale
jaid tunduvalt vähem, tulemata
jäi ka mullune võitja Maardu
Maleklubi esindus.
Viimsi nelik – Margus Sööt,
Ain-Valdo Müütnik, Jüri Kuu

sik ja Kristiina Ehala – said
kohe avavoorus kaotuse osali
seks. Saku võistkond, kes oma
ridu tugeva mängija Toomas
Valgmäega tugevdanud, said
meie vastu võidu 2,5 : 1,5. Pä
rast seda jäi meil üle vaid tõusu
joones mängida, mida sai ka
tehtud. Saue Maleklubi I võist
kond ja Kose valla võistkond
alistati tulemusega 3 : 1 ja Saue
Maleklubi II 3,5 : 0,5.
I laual olid parimad võrdselt
3,5 punkti kogunud ja üksik
mängus maakonna meistriks
tulnud viimsilane Margus Sööt
ning Toomas Valgmäe Sakust.
Samapalju punkte kogusid ka II
laual esikohta jaganud Ain-Val

Spordiüritustest tulemas
do Müütnik ja Martin Velling
Saue Maleklubi I võistkonnast.
Kuna kolm esimest võistkonda
teenisid matšipunkte võrdselt
6, said otsustavaks partiipunk
tid, mis tõi Viimsi valla võist
konna 11 punktiga Harjumaa
meistriks, teisele kohale 10
punktiga Saku Maleklubi ja
kolmandale 9 punktiga Saue
Maleklubi I võistkonna. Kose
valla võistkond jäi neljanda
le kohale ja Saue II võistkond
viiendaks ehk viimaseks.

Tiia Tamm

30. november 10.00
Viimsi valla meistrivõistlused
korvpallis (meeskonnad)
Viimsi kooli spordisaal
Korraldaja: korvpalli
klubi Viimsi
4. detsember
Viimsi valla paremate
sportlaste pidulik aastalõpu vastuvõtt
17.00 treenerite ja
spordiklubide esindajate
ümarlaud
19.00 vastuvõtt

Viimsi huvikeskus
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
5. detsember 10.00
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
teateujumises
Keila
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit
11. detsember
TV 10 olümpiastarti,
2008. a finaalvõistluste
I etapp

Tallinn
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit
12. detsember 20.00
Viimsilaste tervisetund:
kogu perega ujuma!
(vesiaeroobikaga)
Viimsi SPA
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Eelregistreerimine:
609 0980 või
tiia@viimsivald.ee

Viimsi valla spordikoordinaator

Viimsi Veeklubi võitis Eesti lühiradade
meistrivõstlustelt kokku 11 medalit
20.–21.11.2008 toimusid Kalev SPA veekeskuses XV Eesti
lühiradade meistrivõistlused
ujumises. Kaks pikka võistluspäeva tõid Viimsi Veeklubile nii isiklikke rekordeid
kui ka meistritiitleid.
Kõige suurema panuse andis
Viimsi Veeklubi medaliarves
tusse Kaspar Raigla, kes võitis
kokku koos teateujumistega
kaheksa eri värvi medalit. Kas
parile omistati Eesti meistritii
tel 100 m kompleksujumises
ajaga 57.50, kolm hõbeme
dalit (50 m selili ajaga 25.94,
100 m selili ajaga 57.18 ja
200 m kompleks ajaga 2.07,19)
ja kaks pronksi (200 m selili
ajaga 2.06,61 ja 400 m komp
leks ajaga 4.36,66).
Klubi teine esinumber Johan
Rohtla tuli pedestaalile kahel

korral: hõbe (200 m selili ajaga
2.04,61) ja pronks (100 m selili
ajaga 57.47). Klubi parim nai
sesindaja Liina Laul tõi koju
hõbemedali 200 m krooliuju
mises ajaga 2.13,89.
Viimsi Veeklubi oli lähedal
veel mitmele meistritiitlile,
kuid kahjuks oli konkurenti
del ehk sedakorda natukene
rohkem õnne ja kullad lipsasid
käest kõigest sajandiksekun
diliste mahajäämustega ning
leppida tuli hõbemedalitega,
mis on ka muidugi suurepärane
tulemus. Tihedaks rebimiseks
läks nii 100 m ja 200 m komp
leksujumises meestel kui ka
200 m krooliujumises naistel.
Veel mängisid medalijaga
mistel kaasa meie teatemees
konnad kooseisus Kaspar
Raigla, Johan Rohtla, Deniss
Solonin, Sten Berezin ja Jür
gen Jänese. Mehed suutsid

edestada kahel korral tervelt
kümmet klubi, ainult Kalevi
Ujumiskoolile tuli jääda alla
ning vastu võtta hõbemedal nii
4 x 50 m krooliteateujumises
ajaga 3.34,54 kui ka 4 x 50 m
kombineeritud teateujumises
ajaga 3.59,47.
Isiklike rekorditega näitasid
ennast pea kõik klubiliikmed
ning ühtekokku võideti 11 eri
värvi medalit. Kõiki Viimsi
Veeklubi ujujaid treenib Viimsi
kooli ujumisõpetaja ja treener
Bruno Nopponen. Palju õnne
temalegi!
Kokkuvõtteks võib öelda,
et Eesti meistrivõistlused
olid Viimsi Veeklubile edu
kad ja tulemuste põhjal võib
julgelt järeldada, et ollakse
Eesti parimate ujumisklubi
de hulgas.

Janika Tüür

Viimsi ujujad medalitega.

Saalihoki hooaeg on alanud

Spordiveteranid, kes lauatennist naudivad.

Jõuproov lauatennises
20. novembril oli Viimsi päevakeskuse spordihuvilistel lauatennisemängijatel taas võimalus
jõudu proovida Tallinna spordiveteranidega.
Mängud olid pingelised. Päevakeskuse lauatenniseringi võistkonnas mängis täiseduga Heino An
gerjas, kes kogus meie kasuks viis punkti, Ants Saks, Priit Eiver ja Tõnu Roos võitsid igaüks kaks
kohtumist. Siiski võitsid sõpruskohtumise Tallinna spordiveteranid tulemusega 14 : 11.
Soovin lauatennisemängijatele jõudu edasiseks treenimiseks, et järgmisel korral võiksime vas
tased seljatada.

Helgi Sard

Viimsi Kepp on pidanud sellel
hooajal Eesti saalihoki meistrivõistlustel kolm kohtumist.
Esimene ja teine mäng võideti, kuid kahjuks kolmandas mängus tuli tunnistada
vastase paremust.
Esimene kohtumine peeti võõr
sil, vastaseks oli Jõgeva Loo
tus, kes oli tõusnud pärast teise
liiga võitu esiliigasse. Mäng al
gas kodumeeskonna algatusel
ja juba esimesel veerandajal jäi
Viimsi Kepp kaotusseisu. Viim
si Kepp suutis ennast koguda ja
kolmanda veerandaja alguseks
oli seisuks 4 : 1 (värava lõid

Kristjan Kosonen, Anti Roots,
Andri Väljaots ja Priit Vendik).
Jõgeva Lootus vähendas kao
tusseisu, kuid Viimsi Kepp sai
ikkagi magusa võidu 4 : 2.
Mängu parimaks tunnistati
Viimsi Kepist kaitsemängija Anti
Roots, samas tasub ka mainida
väravavaht Olari Püvi panust:
tõrjus 34 vastase pealelöögi.
Järgmine tuline kohtumine
peeti samuti vastase koduvälja
kul. Mängiti kogenud ja tugeva
Maitimi meeskonnaga. Viimsi
Kepil õnnestus võita pingeline
mäng 5 : 4. Parimaks mängi
jaks valiti kaks väravat visanud
Erko Karna, kes koos Kert Ka
relsoniga (viskas samuti kaks
väravat) tekitasid terve mängu
vastaste kaitsjatele tõsist pea
valu.
Kolmandaks mänguks sõi
tis Viimsi Kepp taas Jõgevale,
kohtumine toimus Jõgeva Tähe
II-ga. Mängu normaalaja lõpus
oli tablool seis 4 : 4. Lisaajal ei
suutnud kumbki võistkond vä
ravat lüüa ja reeglite kohaselt
selgus võitja pärast karistusvis
keid. Karistusvisetes oli edu

kam Jõgeva Tähe II ja Viimsi
Kepil tuli vastu võtta kaotus.
Võistkonna parimaks valiti vä
ravavaht Siim Jõeväli.
Hoolimata ühest kaotusest
asub Viimsi Kepp esiliigas
teisel kohal. Järgmine mäng
peetakse 20. detsembril Kris
tiine spordihallis, vastaseks on
Nõmme Kondors.

Liis Kuusk

REHVID
MÜÜK/PAIGALDUS

Uued
protekteeritud
ja kasutatud
naastrehvid
Soomest.
Halli tee 1, Viimsi
alevik. Tel. 50 77
138, 56 55 259.
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Viimsi sügisturniir 2008
15.–16. novembril selgitati
Viimsi koolis kaheteistkümne meeskonna osavõtul välja järjekorras viienda Viimsi
sügisturniiri võitja. Seekordsest turniirist võtsid peale
kohalike noorte meeskondade osa ka kolm välisvõistkonda Leedust.
Viimsi sügisturniiri puhul on
tegu juba traditsioonilise sünd
musega, mis pakub igal sügisel
väljundit just kõige noorema
tele kossupoistele. Turniir on
osutunud äärmiselt populaar
seks ja nii sportlikult kui ka
korralduslikult vägagi kõrge
tasemeliseks.
Kahe päeva jooksul toimus
28 haaravat pallilahingut, mil
lest sai osa ligi 150 potentsiaal
set tulevikutähte ning millele
elasid kaasa fanaatilised poole
hoidjad.
Turniirist võtsid osa mees
konnad Viimsist, Raplast, Pär
nust, Keilast, kaks meeskonda
Tartust, kaks Tallinnast. Lisaks
Eesti poistele saabusid mei
le korvpallitarkust tooma ja
mänguklassi mõõtma külali
sed „korvpalliriigist” Leedust.
Esindatud oli Vilniuse korv
pallikooli I ja II ning Klaipeda
meeskonnad.
Kaksteist osalevat meeskon
da olid jaotatud nelja alagruppi,
kus mängiti üheringiline turniir.
Alagrupi kaks paremat jätkasid
veerandfinaalides. Kolmanda
koha saavutanud meeskonnad
jäid mängima kohtadele ühek
sa kuni kaksteist.
A-alagrupi läbis korral
dajate rõõmuks täiseduga
KK Viimsi meeskond, seljata
des nii H-Spordi kui ka LHSK
eakaaslased. B-, C-, ja D-ala
grupid võitsid vastavalt Vilnius

BS I, Erkmaa KK I ja Klaipeda
meeskonnad.
Veerandfinaalis
kohtusid
Viimsi poisid vana rivaali SK
Altiusega, kes pidi küll leppi
ma B-alagrupis teise kohaga,
kuid kellele ollakse senistes
mõõduvõttudes alla jäädud
vägagi kindlalt ja suure skoori
ga. Seekordne mäng oli teisest
puust: koduseinte toetusel oli
seis tasavägine, alles viimastel
minutitel tuli tunnistada vasta
se paremust.
5.–8. koha mängus mindi
vastamisi samuti veerandfi
naalis kaotusekibedust tundma
pidanud SK Rimi poistega. Pä
rast närvilist esimest poolaega
meie poiste mäng käivitus ja
lõpuvileks olid tablool turvali
sed 44 : 27 edunumbrid.
Viienda koha mängus koh
tuti pärnakatega KK Paulu
se korvpalliklubist. Tegu oli
võrdsete heitlusega, mis kul
ges lahtihüppest lõpuvileni
punkt-punkti-heitluses, kuid
millest õnnestus seekord väl
juda poolehoidjate rõõmuks
KK Viimsi poistel. Lõppskoor
39 : 36.
Eelmise aasta turniirivõitu
õnnestus kaitsta Erkmaa KK
I meeskonnal, kes ei pida
nud hoolimata ülipõnevatest
ja närvilistest kohtumistest
poolfinaalis ega ka finaalis
kaotusekibedust tundma. Lä
bides oma alagrupi täiseduga,
võideti järgmisena veerandfi
naalis kergelt 63 : 20 SK Rim.
Sealt edasi, aga „kingitusi ei
tehtud”. Poolfinaalis suudeti
tulemusega 45 : 42 võita SK
Altius ja finaalis 42 : 34 Vil
nius BS I meeskond. Tasuks
teenitult ka 2008. aasta turniiri
võidukarikas ja kuldmedalid.
Nii finaali kui ka kahjuks
kogu turniiri varjutas Vilniuse
treeneri ebaväärikas ja -sport

Korvpallimeeskonnad Viimsi kooli võimlas.
lik käitumine. Alagrupimängul
saalist eemaldamine kulminee
rus finaalis, kus treener süü
distas alusetult kohtunikke ja
keeldus minut enne normaalaja
lõppu mängu jätkamast. Finaal
oli finaali vääriline mõlema
poolsete võimalustega. Koh
tunikuks endine tuntud kesk
mängija Viktor Viktorov.
Kolmanda koha medalid
jäid samuti Eestisse, kui SK
Altius suutis üle mängida Klai
peda meeskonna 29 : 25.

Turniiri lõplik
paremusjärjestus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

koht: Erkmaa KK
koht: Vilnius BS I (Leedu)
koht: SK Altius
koht: Klaipeda (Leedu)
koht: KK Viimsi
koht: KK Paulus

7. koht: H-Sport; 8. koht: SK
Rim; 9. koht: Vilnius BS II
(Leedu); 10. koht: Erkmaa
KK II; 11. koht: Rapla KK;
12. koht: LHSK.

Autasustati kõiki noori
mängumehi, hoolimata turnii
ril saavutatud kohast. Kolme
parimat meeskonda autasustati
lisaks medalite ja karikatega.
Autasud andis üle korvpalli
klubi Viimsi juhatuse esimees
ja Sportland International Gru
pi juhatuse liige, endine Eesti
tippmängija Anti Kalle.
Viimsi sügisturniiri pildi
galerii ja kõikide mängu
de tulemused leiate Viimsi
korvpalliklubi
kodulehelt
www.kkviimsi.ee.

Korraldajad said turniiri
kohta erakordselt palju posi
tiivset tagasisidet ja soovitusi
järgmisteks aastateks: üritust
veelgi laiendada, meeskondade
või vanuseklasside arvu tõsta.
Viimsi sügisturniiri kor
raldusmeeskond tänab kõiki
osalejaid ja poolehoidjaid!
Viimsi 2008. aasta sügistur
niiri toetasid Viimsi vald,
Nike ja Sportland. Külalised
majutas ja toitlustas hotell
Athena.

Tennises tuli Moskvas võit
8. novembril lõppes Moskvas
Euroopa tennise 1. kategooria 1995. aastal ning hiljem
sündinud
noortennisistide
turniir Kremlin Cup.
Turniiril osales üle 140 mängi
ja 12 riigist. Seejuures enamik
riike oli esindatud oma pari
matega. Eestit esindasid selle
vanuseklassi parimad: Püünsi
põhikooli 6. klassi tüdruk Anett
Kontaveit ja Tallinna poiss An
ton Pavlov. Üksikmängus jõud
sid mõlemad kolmandasse ringi
ja jäid jagama 9.–16. kohta.
Suurepärase esituse tegi aga
Anett paarismängus koos Val
gevene tüdruku Maria Khvaliga.
Poolfinaalis võitsid nad ülipõ
nevas heitluses Venemaa paa
ri (Saitova-Lavrentjeva) 4 : 6,
6 : 4 ja 12 : 10. Finaalis läksid
kokku Ukraina ja Valgevene
tugevaimatest koostatud paari
ga: J. Lysa ja S. Lebeševa. Siin
tuli võit juba kindlamalt 6 : 4
ja 6 : 4. See oli Anettile juba
neljas esikoht Euroopa tennise
2008. aasta turniiridel.

Korvpalliklubi Viimsi
kutsub treeningule

1996.–1997. aastal sündinud
korvpallihuvilisi poisse!
Tule, paneme palli käima!
Täpsem info ja registreerimine:
tanel@kkviimsi.ee, 5048422, Tanel
Korvpalliklubi Viimsi alustas juba seitsmendat
hooaega. Oleme moodne spordiklubi ja
pakume oma õpilastele parimaid treening- ja
võistlustingimusi motiveeritud ja koolitatud
treenerite käe all.

Anett Kontaveit mänguhoos.

Vaata ka lisainfot: www.kkviimsi.ee
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KUULUTUSED

 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075.
 Ehitus- ja remonditööd. Si
seviimistlus. Terrassid, sauna
puitosad jms. Tel 5664 6709.
 Otsin tööd digitrüki (köitmi
ne, paljundus jne). trüki ette
valmistuse. arvuti või siseku
junduse vallas. Võib ka teine
väljaõppega töö olla, kus
kujutlusvõime ning osavad
käed on vajalikud. Tel 5633
0447.
 Nanny Services OÜ pakub
lapsehoidja- ja koduabilise
teenust, küsige hinnapak
kumist. Lisainfo telefonil
520 1201 ja meie kodulehel
www.nanny.ee.
 Autokool Laplar kutsub Bkat. autojuhtimise kursustele
algusega 06.12.2008. Nurme

tee 3, koduloomuuseum. Tel
661 0577, 5647 2390.
 Vajatakse autopesulasse pe
sijat, sisekoristajat. Tel 536
09 488.
 Teostame elektritöid. Töö
kiire ja kvaliteetne. Helistage
julgesti tel 5396 1468.

või lahtiselt. Kohaletoomine
hinna sees. Küsige lisainfot
tel 503 8134, Ivar.
 Õhksoojuspumbad. Müük ja
paigaldus. Tel 5340 7191, epost erilahendused@gmail.
com.

 OÜ Mariram osutab raama
tupidamisteenust väike- ja
keskmise suurusega firma
dele. Info: 526 3631 või ma
riramou@hot.ee.

 Müüa kuiva küttepuud kon
teineris 30–50 cm, 690 kr/m²
koos kohaletoomisega. Tar
neaeg lühike. Tellimine tel
5340 8290.

 Metalli koristamine, prü
gi koristamine ja äravedu.
Koormavedu väikekaubiku
ga. Tel 5695 7713, Aleksan
der.

 Müüa värsket põhku (sobib
koerakuuti). Pakitud 250-liit
ristesse kilekottidesse. Hind
100 kr pakk. Tel 60 90511,
5349 9081, 5349 9087.

 Liuguksed ja riidekapid teie
mõõtude ja soovide järgi. Tel
522 1151; www.nagusul.ee.
 Perefirma müüb kuivatatud
küttepuid 2 m² konteineris

Säästa kuni 70%
küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade
müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,- Tel 666 1355
www.kodukliima.ee

INGELLIK JÕULUILU
UUEST ILUSALONGIST

 Teostame
muruniitmist,
hekilõikust, puude raiet ja
haljastusega seotud töid. Tel
5563 7666.

INGLIROOS
RANDVERE TEE 17 (FORTUMI MAJA)
AVAME DETSEMBRIS
VALI LEMMIKHOOLITSUSED
WWW.INGLIROOS.EE

OÜ PROJEKTIJUHT
Ehitusjärelevalve
Ehituskorraldus
Ekspertiisid
Eelarved
Ehituskulude analüüs
Projekteerimine
Konsultatsioonid
50 34 308; 6505 608
projektijuht@hot.ee

TEETUBA
Mahepiparkoogid,
jõululeib, trühvlid,
kinkekorvid

Tervistavad toidud
kohapeal ja kaasa
Peolauad ja ruumi rent

EESTI ESIMENE

ÖKO-SPA
Mahedad SPA-hooldused
Mõnusad massaažid
Mahekosmeetiku teenused

Kinkekaardid

www.harmoonikum.ee

www.harmoonikum.ee

Pargi tee 8, Viimsi
infotelefon 601 1717
Avatud E-L 11-21

Pargi tee 8, Viimsi
infotelefon 601 1717
Avatud E-L 11-21

TASUTA lastehoid
Põnnipesa Lastekeskuses!

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
TeemeTeostame
koostööd
kindlustusseltsidega.
kere
ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

Lisainfo: www.pesa.ee

MULD
Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:

E ja K
18.30 – 21.30 950.T ja N
18.00 – 21.00 1000.R		
18.00 – 21.00 1300.L ja P
10.00 – 13.00 1000.		
14.00 – 17.00 1300 .		
18.00 – 21.00 1300.Põnnipesa pidu saab broneerida www.pesa.ee

Müüa sõelutud mulda,
täitepinnast, liiva ja killustikku. Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546
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Otsime kliinilises ravimiuuringus osalema 18–64aastasi korduva
depressiooniga inimesi, kellel esineb meeleolu alanemine, elurõõmu ja
teotahte kadumine, kergesti väsimine, muutunud võivad olla isu ja uni.
Korduv depressioon tähendab, et varem on depressiooni diagnoositud ja
seekordne depressioon ei kesta üle kahe aasta, vahepeal on vähemalt paar kuud
olnud depressioonita.

Aiandi tee 19, Viimsi
tel: 623 7890
mob: 5360 9488

Registreerumine ja lisainformatsioon:
dr Katri Sirkel, tel 602 3038
dr Kaia Tänna, tel 602 3037

www.autopesula.pri.ee

(helistada tööpäeviti 9–18)

avatud kõik päevad!

Pirita psühhiaatriakeskus, Kloostrimetsa tee 29, Tallinn
e-aadress: info@psyhhiaatriakeskus.ee

vahatamine * poleerimne * salongipesu

Tähelepanu! Tegu on teadusliku uuringuga, millega võib kaasneda oht teie tervisele.

Avamise puhul aasta lõppuni
näo- ja kehahooldused

VIIMSI PILJARD
Oleme avatud: P-K 14-02 ja N-L 14-04
6 piljardilauda
1 snookerilaud
iga päev palju erinevaid pakkumisi baaris
tasuta wifi
suur parkla
võimalus toitlustamiseks
sünnipäevad
tähtpäevad
piljardi turniirid jpm

We are opened:
From Sunday to Wednesday 2 pm to 2 am
Thursday to Friday 2 pm to 4 am
6 billiardtables
1 snookertable
many special offers every day in the bar
free wifi
big parking lot
catering
birthdays
anniversaries
billiard competitions etc
pr

tee

VIIMSI SPA

Sõ

Ra

et

ee

SILBERAUTO
AUTODE

ud

MIIDURANNA

us

dvere

Küünetehnik.

Tel: 60 00 444
e-mail:
viiimsi@ailustuudio.ee
www.ailustuudio.ee

di

an

Ai

Ran

Kosmeetik.
-maniküür
-pediküür
-depilatsioon

-ripsmete, kulmude
korrigeerimine ja värvine
-kõrvaaugud
-nahahooldus

tee

KASUTATUD
MÜÜGIPLATS

te

e
VIIMSI VALD

STA
TOIL

e

i te

d
ian

e

Juuksur.

AVATUD
E - P 10.00 - 20.00

na te

ja üllatused,kingitused, Jõulupakkumised!

A
Rau

dtee

Ran

-25%

n

in
Tall

MERIVÄLJA

Sõpruse tee 9, Viimsi, Hotell Athena 0 korrus
www.viimsipiljard.ee
Kontakt/Contact:6090264
viimsipiljard@.gmail.ee
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Suur valik Husqvarna
kettsaage

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük

Murutraktorid
+ lumesahad
Lumepuhurid

Husqvarna - paljude meelest parim!

Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni
Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LEMMIKLOOMAPOOD
ökopood

KAUBANDUSKESKUS

Kaunis mugav elu!
Kõik vajalik koduses Viimsis.

