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sõidusoodustuse
saajate hulk laienes
Viimsi vallas saavad edaspidi ühistranspordis
tasuta sõita kolme ja enama lapsega pere lapsed
ning alla 3aastase väikelapsega sõitja.
Viimsi vallavalitsus võttis mullu 7. detsembril vastu määruse nr 74, mille kohaselt muudeti
22.12.2006 Viimsi Vallavalitsuse määrust nr 87
„Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi
sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind
Viimsi vallas”.
Tulles vastu kodanike soovidele, kehtestas
Viimsi vallavalitsus nimetatud määruse muudatustega tasuta sõidu õiguse kolme ja enama lapsega pere lastele ning alla 3aastase väikelapsega
sõitjale (lapse vanemale) bussiliinidel 1A ja 38
ning valla siseliinidel (V-liinid).
Varem kehtisid soodustused üksnes Tallinna
ühistranspordis ehk nn 1. tsoonis, kuid nüüd siis ka
2. tsoonis ehk Viimsi valla haldusterritooriumil.
Soodustuse saamiseks tuleb esitada Viimsi
vallavalitsusele vastavasisuline teatis. Teatise
vormi leiate Viimsi valla kodulehelt sotsiaalhoolekande blankettide alt.
Sõidusoodustusele õigust omava isiku kannab vallavalitsuse sotsiaalamet elektroonilisse
infosüsteemi. Soodustuse kehtivust saab igaüks
ise kontrollida aadressil www.pilet.ee. Sõidusoodustuse õigust tõendavaks dokumendiks
kuni 15aastastel on õpilaspilet või ID-kaart ja
vanematel ID-kaart.
Viimsi vallas on kehtestatud tasuta sõidu õigus veel eelkooliealistele lastele, puudega lastele, sügava puudega 16aastastele ja vanematele
isikutele, 65aastastele ning vanematele isikutele.
Sõidusoodustused ehk sooduspileti, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus
on määratud põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele ning üliõpilastele, raske või
keskmise puudega 16aastastele ja vanematele
isikutele ning pensionäridele.

Viimsi muusikakooli rajaja ning kauaaegne juht Urvi Haasma.

Viimsi tähistas pidulikult
taasasutamist
21. detsembril tähistas vallavalitsus valla taasasutamise 17. aastapäeva Viimsi Püha Jaakobi kirikus,
millele järgnes vallavanem Urmas Arumäe vastuvõtt koduloomuuseumis. Kutsutud olid vallavalituse ja
-volikogu liikmed, sõjaveteranid ja nende lesed, valla allasutuste juhid ning koostööpartnerid.
Üritus algas vallavanema Urmas
Arumäe tervituskõnega. Seejärel
andsid vallavanem ning abivallavanem Endel Lepik üle valla autasud Viimsi Valla Vaal ning Viimsi
Vaalapoeg. Autasu pälvisid need
inimesed, kes on andnud erilise panuse valla arengule.
Sellel aastal said autasu Viimsi Valla Vaal muusikakooli rajaja

ning kauaaegne juht Urvi Haasma, Viimsi kunstikooli rajaja ning
kauaaegne juht Elle Soop ning
Püha Jaakobi koguduse kauaaegne diakon ning üks kiriku ehituse
eestvedaja Erkki Juhandi.
Autasuga Viimsi Vaalapoeg
tunnustati SA Viimsi Muuseumid
arendusjuhi Alar Miku tublit tööd
Viimsi valla ajaloo põhjalikul

uurimisel ning rahvusliku kultuuripärandi talletamisel ning Viimsi
kooli vilistlast Mari Tiidust aktiivse osalemise eest Viimsi noortekeskuse tegevuses ning rahvusvaheliste noorteprojektide korraldamise eest.
Tunnustuse osaliseks sai ka
vallavanem. Nimelt andis Kaljo
Alaküla vallavanemale üle Eesti

vabadusvõitlejate Tallinna ühenduse tänukirja hea koostöö ja abivalmiduse eest.
Jõulumeeleolu aitasid luua kitarrist Heiki Mätlik ja sopran Kaia
Urb ning Viimsi muusikakooli ja
keskkooli õpilased. Ametlikule
osale järgnes vallavanema pidulik
vastuvõtt Viimsi koduloomuuseumis.

Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
1) puudega lastel vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistuse, sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;
2) sügava puudega 16aastastel ja vanematel isikutel VEKi otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
3) 65aastastel ja vanematel isikutel isikut tõendav dokument;
4) eelkooliealistelt lastelt tasuta sõiduõigust
tõendavat dokumenti ei nõuta
5) kolme ja enama lapsega pere lapsel kuni
15aastaseks saamiseni õpilaspilet või IDkaart ja üle 15aastastel ID-kaart;
6) alla 3aastase lapsega sõitjal ID-kaart.
Soodustusega sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
7) õpilaspilet või üliõpilaspilet;
8) vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus
koos isikutunnistusega;
9) pensionitunnistus.
Meeles tuleks pidada, et sõidudokumentide
kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud piletikontrolörile esitama
ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava
dokumendi.

Marje Plaan

Jan Trei

kultuuritöö koordinaator

abivallavanem
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Urmas Arumäe
Viimsi vallavanem

Viimsi Teataja küsis vallavanem Urmas Arumäelt kommentaari Andres
Jaanuse artiklis toodud seisukohtadele.
Mitte just tihti ei ole toimetusel võimalust
tekitada ajaleheveergudel avalikku arutelu
oluliste teemade üle.
Sissejuhatuseks tänan Andres Jaanust, et ta
vaevus sellel teemal sõna võtma. Probleem ise
pole lihtne, sellest ei saada hästi aru ja tegelikult ei paku see inimestele ka eriti huvi.
Ma ei ütleks, et külavanemad on otseselt midagi kurja teinud. Ei ole. Eks nad oma oskuste
ja kogemuste tasemel toimetavad nii nagu me
kõik. Mis aga ka regionaalministri murelikuks
tegi, olid need külavanemate ettevõtmised, kus
ületati oma volitusi. Kehtiv omavalitsuskorraldus näeb ette demokraatlikel valimistel valitava vallavolikogu ja selle poolt paika pandud
vallavalitsuse. Ära ei tohi unustada ka seda,
et sõltumata külavanema olemasolust on vallaelanikel õigus, et mitte öelda kohustus, osaleda kohaliku omavalitsuse teostamises ka valimistevahelisel ajal. Lisaks sellele on igaühel
õigus taotleda vallavolikogult või -valitsuselt
nende vastuvõetud õigusaktidesse muudatuste
tegemist või tühistamist, kui nendega on seadusvastaselt kitsendatud tema õigusi.
Meie külavanemad on tihti võtnud ajada
asju, mis eeldanuks esmalt külarahva mandaati.
Seda aga külakoosoleku korraldamisega külarahvalt küsitud ei ole, mistõttu tuleb nõustuda
Andres Jaanusega, kui ta kirjutab, et „Selle üle,
kui tugev mandaat vanemal igal konkreetsel
juhul on, võib muidugi vaielda. Sõnades on külavanemat valmis toetama suur osa elanikest,
kuid tegudeni jõudes jääb vanem mõnikord
üksi.”
Minu sõnum on selge: kui pole volitusi, siis
neid ei ole ja sellises olukorras „kogu küla nimel kõnelemine” on ohuks külademokraatiale
ja sellega nõustus ka regionaalminister. Täpselt
samasugune probleem on külaseltsidega, mille
liikmeks on astunud ehk kümmekond aktiivse-

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee.
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833
Toimetaja: Kerttu Moskalik, tel 606 6864
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas
Trükki toimetanud: Ekspressmeedia
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 25. jaanuaril.

mat elanikku. Ja kui neist näiteks
kolm tuleb koosolekule ja võetakse vastu otsuseid, mis puudutavad
kogu küla või isegi kogu valda, on
asjad ikka halvasti küll. Üks kummaline näide on veel selline, kus
koosolekul, kus pidi kehtiva korra
järgi olema päevakavas külavanema aruanne tehtud tööst, protokolliti, et kuulati hoopiski külaseltsi
aruannet.
Ka Andres Jaanuse artiklist saab
lugeda vildakaid seisukohti, kui ta
kirjutab näiteks, et „Kui aga küsida, kes konkreetselt esindab näiteks volikogus ühe või teise küla
huve, kas saan vastuse? [...] Nüüdseks, pärast õiguskantsleri tähelepanujuhtimist sellisele piirangule,
on olukord järgmisteks valimisteks
muutunud ja külavanematel tekib
võimalus vallas otsuste langetamisel seaduslikult kaasa rääkida.
Praegune seis ei kohusta vallavalitsust ja volikogu muuks kui vanemate ärakuulamiseks”.
Hoidku Jumal meid kõiki selle
eest, kui volikokku hakatakse kandideerima vaid seepärast, et oma
küla jaoks midagi ära teha. Tegemist on ju vallavolikogu valimistega, kus volinikud ajavad tasakaalustatult ja kaalutletult kogu valla
asja. Härra Jaanuse jutt sellest, et
just nagu saaks järgmistel valimistel külavanemad õiguse vallas otsustamisel kaasa rääkida, on
eksitav. Ka järgmistel ja ka kõigil
järgnevatel kohaliku volikogu valimistel (kui riigikord just ei muutu)
ei seata üles ja ei valita külavanemaid. Vallavolikogu laua taga on
kõik võrdsed volikoguliikmed,
igaühel üks hääl ja igaüks räägib
enda eest või siis koalitsioonis
kokkulepitud juttu, mitte aga näiteks külavanemana kogu oma küla
rahva eest. Teatud subjektiivsuse
momente ei saa ilmselt välistada,
sest me kõik oleme inimesed.
Muide, ka täna ei keela keegi
külavanematel volikoguistungitel
kohal olla ja küla puudutaval teemal sõna paluda, et oma küla muredest rääkida. Samuti ei keela täna
keegi vanemal oma kohustust täita
ja teavitada rahvast ausalt ja igakülgselt näiteks küla puudutavast
detailplaneeringust, millele härra
Jaanus oma artiklis viitab. Vallavalitsuse ja -volikogu tegevus on avalik ja kõik menetletavad otsused
ning sellega seonduvad dokumendid on seda samuti (on erandeid,
aga need otsused on seotud isikute eraeluga jms). Igaüks, kellel on
õigustatud huvi, saab soovi korral
valla asjadega kursis olla, saati siis
külavanemad.
Eks me kõik teeme vigu ja nendest tuleb õppida. Ka mina ei usu, et
külavanemad ja külaseltside juhid
tahtlikult eksivad. See omakorda
paneb mõtlema, et inimesed peaks
ennast rohkem koolitama, et saada
selgeks nii omavalitsuskorralduse
põhitõed kui ka näiteks selle, mis
on külavanema või -seltsi roll külas või vallas. Ma pole kunagi oma
abist ära öelnud, et üht või teist asja
(mida ma tean ja tunnen) selgitada,
ja olen huvi korral valmis külavanematele ja seltside juhtkondadele
vastava loengu pidama.
Külavanema amet ei ole kerge ja
tänusõnad neile, kes seda on pidanud ja pidada tahavad. Aga kõike
tuleb teha kehtiva korra järgi. Me
elame õigusriigis ja külavanem on
oma kohustusi täites ametnik (!),
keda küla on oma huvide esindajaks valinud ja kellele on vallaga
sõlmitud lepingu alusel antud teatud ametniku ülesanded.

Külavanemate
kaitseks
Mis kurja need külavanemad siis
teinud on? Teame, et viimase paari
aasta jooksul on Viimsi vallas mitu
küla ja üks alevik saanud endale vanema. Ilma vallavalitsuse algatuseta oleks suur osa neist tõenäoliselt
tänaseni valimata. Külavanemate
ametisse määramine on aidanud
kaasa ka mitme külaseltsi tekkele,
seda eriti poolsaare idaosas. Ilmselgelt on nendes külades senine
vaikelu saanud tubli tõuke. Korraldatud on nii küla- kui ka vallaüritusi, taotletud ja saadud vahendeid
külade korrastamiseks.
Loomulikult ei tegutseta üksi,
vaid aeg-ajalt peetakse nõu ka
omavahel. Vastavalt vallavalitsuse võimalustele toimuvad ka
mitteregulaarsed infotunnid vallamajas. Ühe mahukama teemana
võin nimetada valla territooriumil
ohtlike ainete ladustamise ja vedudega seonduva. Külavanemad on
näinud tõsist vaeva, et selgitada,
kust tuleb oht meie igapäevasele
elukeskkonnale ja kuidas seda leevendada. Järelepärimisi on esitatud
nii valla- kui ka riigiametnikele,
selguse saamiseks ollakse valmis
minema kuni Euroopa Liidu institutsioonideni. See ei ole kellegi
isiklik ega ka mitte üksikute külade mure. Ohtlike ainetega tegelevate ettevõtete keskkonnariskidest
on mitmes lehenumbris kirjutanud
ka vallavanem. Muret teeb kavandatav maamaksumäära tõus. Seegi
on küsimus, mis puudutab pea igat
vallaelanikku. Mõnikord on raske
tõmmata piiri, kus lõpevad külaelanike ja algavad valla huvid ja
tegevusvaldkonnad.
Meil on ka küla- ja alevikuvanema statuut, millest võib välja lugeda, et ühelt poolt on külavanem
kohustatud vallavalitsusele külarahva avaldusi ja arvamusi edastama, järgnev punkt aga juba keelab
oma seisust kasutamast. Selles dokumendis on tõepoolest kirjas, et
külavanem ärgu sekkugu vallavolikogu ja -valitsuse tegevusse ning
hoidugu küsimustest, mis puudutavad kogu valda. Kuid vald koosneb
ju küladest ja alevitest. Millest aga
selline hoiak, et külavanemad peavad end valitsusest ja volikogust
kõrgemal seisvaks ja targemaks?

Olen kaugel arvamusest, et valda
juhivad rumalad inimesed, nende
põli ei kestaks kuigi kaua. Kui aga
küsida, kes konkreetselt esindab
näiteks volikogus ühe või teise
küla huve, kas saan vastuse?
Eelmine vanema statuut ei lubanud neil volikokku pääsemise
korral selles ametis jätkata. Nüüdseks, pärast õiguskantsleri tähelepanujuhtimist sellisele piirangule,
on olukord järgmisteks valimisteks
muutunud ja külavanematel tekib
võimalus vallas otsuste langetamisel seaduslikult kaasa rääkida.
Praegune seis ei kohusta vallavalitsust ja volikogu muuks kui vanemate ärakuulamiseks. Teisest
küljest ei tohi küla- või alevikuvanemast saada kohaliku poliitilise
võimu tööriist. See peaks olema
ka statuudiga välistatud, kuigi seal
mõeldakse asja vastupidi. Nimelt
hoiatatakse, et külavanem ei tegutseks poliitilistel või isiklikel motiividel. Kui nii, siis peaks ka kohalik
võim hoiduma nii-öelda poliitiliste
vanemakandidaatide esitamisest.
Külavanemad peavad seisma
enda koduküla elanike, mitte poliitikute huvide eest ja valdavalt nad
seda teevadki. Vastasel juhul hakataks nende peale viltu vaatama ja
võib-olla nõutaks koguni tagandamist. Kuna siiani pole seda juhtunud, ollakse ehk üldjoontes vanemate ja nende tegevusega rahul.
Konfliktid tekivad enamasti siis,
kui mõni vallas langetatav otsus
riivab külaelanikke, näiteks planeeringud. Ehkki külavanemad ja
ka külaseltsid ei tohiks statuudi või
põhikirja järgi selliste küsimustega
tegeleda, koondavad need reeglina
aktiivsemaid inimesi. Üksikkodanikena või ühiste seisukohtade väljendamist see aga piirama ei peaks.
Iga üksiku hoone pärast kaklema
minna pole mõttekas, ent kui külas väljakujunenud elukeskkonda
tahetakse oluliselt muuta, ootaks
siiski eelnevat külaelanike ausat ja
igakülgset teavitamist. Külavanematel on siin oluline roll, neid lausa kohustatakse infot külaelanikeni
viima ja muuseas on ka vallavalitsus valimiste järel andnud lubadusi
regulaarseteks kohtumisteks külaja alevirahvaga. Kas ja kui palju
neid kohtumisi on toimunud, pole
siinkirjutajale teada.
Selle peale võidakse öelda, et
iga otsuse külavanemate või -elanikega kooskõlastamine ei tule kõne
alla ja pidurdab vallavalitsuse tööd.
Nõus, kuid ikka tuleb ette olukordi,

kus vastasseis on ette arvatav. Pole
võimalik eeldada, et vallavalitsus
ja volikogu võtavad vastu ainult
õigeid ja õiglasi otsuseid.
On ka juhuseid, kui mõni kodanik ei julge ise protestinoote esitada, kartes, et see võib lähemas või
kaugemas tulevikus mõjutada tema
kasuks langetatavaid otsuseid. Küllap on sellisel hirmul alust, kuid
siingi tuleb külavanem sageli appi
ja tõttab ise kastaneid tulest välja
tooma.
Kõike kokku võttes ei saa kuidagi rääkida sellest, et külavanemad
tegutseksid mingi omakasu ajendil
ning mitut neist isiklikult tundes
välistan ka eneseupitamise vajaduse. Erinevalt kõrgetest vallaametnikest teevad vanemad oma tööd
ühiskondlikel alustel ning pisku
aineline hüvitus ei suuda kuidagi
kompenseerida seda aja- ja närvikulu, mida igasugune asjaajamine
paratamatult kaasa toob. Tegu on
enamasti missioonitunde ja erksama sotsiaalse närviga inimestega,
kellele küla ja valda puudutavad
probleemid keskmisest enam korda lähevad.
Lihtne on saada peksupoisiks,
sest vallavalitsuse ja külaelanike
ootused ei pruugi kattuda, kuid vanem peab ometi kellegi poole kalduma. Selle üle, kui tugev mandaat
vanemal igal konkreetsel juhul on,
võib muidugi vaielda.
Sõnades on külavanemat valmis
toetama suur osa elanikest, kuid
tegudeni jõudes jääb vanem mõnikord üksi. Seda mitte ainult vallavalitsusega „kemplemisel”, vaid
ka külasiseste probleemide lahendamisel. Ühest küljest näitab see
usaldust, kuid vanema tegevuse
vastu võiks ka külarahvas rohkem
huvi tunda ja reaalset abi pakkuda. Paraku on nii, et üksmeel tekib
hõlpsamini just millegi või kellegi
vastu protestides.
Loomulikult tunnetavad külavanemad koos suuremat jõudu, kuid
kindlasti ei tulene see vajadusest
astuda vallavõimu kõrvale või sellest kõrgemale. Eelkõige oodatakse, et vallamajas suheldaks nende
kui võrdsete partneritega ega nähtaks külavanemais vaid tüütuid
töösegajaid. Kuid see, et vanemate
(loe ka vallaelanike) organiseerumist ja ühise seisukoha väljendamist peetakse tänases Eesti Vabariigis ohuks demokraatiale, võtab
täiesti nõutuks.

Nii vallavanema kui ka vallavalitsuse ja -volikogu koalitsiooni
tahe on, et alevike ja külade elanikel oleks oma kodukohas ja üldisemalt Viimsis hea elada ja et see
meie-küla ja meie-Viimsi tunne tuleks, oleks ja jääks. Selleks on vaja
esmalt oma tööd hästi teha ja siis
veel ka koostööd teha. Meil kõigil
on oma roll ja vastutusvaldkond.
Volikogu teeb kõik tähtsad otsused
ja vallavalitsus viib need ellu. Sel-

lele tegevusele antakse viimsilaste
hinnang iga nelja aasta tagant.
Külavanemate rolli üle peame
ilmselt veel mõtteid vahetama, sest
see on seadustega halvasti reguleeritud, kui mitte öelda et reguleerimata. Ka minister toetas vallavanema mõtet täiendada selles osas
vastavaid seadusi, seni aga tuleb
täita kehtivat statuuti ja sõlmitud
lepinguid. Külaseltsid elavad oma
reeglite järgi ja neil on kogukon-

na arengule kaasa aitav ja ühe või
teise projekti praktilise elluviija
funktsioon.
Täitkem siis igaüks oma rolli
nii hästi kui suudame ja tehkem nii
külade, alevike, saarte kui ka kogu
Viimsi arengu huvides koostööd.

Regionaalminister Vallo Reimaa
visiiti kajastavas artiklis oli ühe
tõsise probleemina välja toodud
külavanemate liigne aktiivsus ja
organiseeritus valla asjadega tegelemisel.

Andres Jaanus

Urmas Arumäe
vallavanem
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Viimsi valla autasude üleandmine 21. detsembril
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Viimsi Püha Jaakobi koguduse kauaaegne diakon ning üks kiriku ehituse
eestvedaja Erkki Juhandi.

Mari Tiidust autasustati aktiivse osalemise eest Viimsi noortekeskuse tegevuses
ning rahvusvaheliste noorteprojektide korraldamise eest.

Viimsi kunstikooli rajaja ning kauaaegne juht Elle Soop.

SA Viimsi Muuseumide arendusjuht Alar Mik.

Ettevõtlike inimeste
kooskäimised jätkuvad
uue hooga
Alates 2007. aasta veebruarist on toimunud regulaarsed
Viimsi valla ettevõtlike inimeste kohtumised. Alustasime ettevõtlusseminariga,
edaspidi on teemadeks olnud mitmesugused projektiideed, näiteks valla info ja
teenuste veebilehe või Viimsi raadio (taas)käivitamine,
toetusvõimalused fondidest,
valla arenguperspektiivid ja
-projektid.
Ürituste sari on toiminud sisuliselt seltsingu vormis ühiskondlikel alustel, siinkirjutaja

kokkukutsutuna ja juhituna.
Juriidilise isiku pikemaajalisem puudumine võib aga raskendada ürituste edaspidist
korraldamist, kaasamata vahendeid fondidest.
Kevadel on plaanis korraldada valla ettevõtluspäev. Päevakava toorikus on teemadena
ülevaade valla arendusprojektidest 2008. aastal, mitmed
ettekanded ja ettevõtete külastamine. Kuna tegu on üsna
mastaapse ettevõtmisega, oleme pöördunud koostööpakkumisega ka vallavalitsuse poole.
Arvestades firmade arvu järjepidevat kasvu ning vallavalit-

suses vastavate struktuuride ja
spetsialistide olemasolu, oleks
mõistlik
ettevõtluskoostööd
vallaga tihendada.
Seni jätkame üritustega iga
kuu teise teisipäeva õhtul. Järgmine kokkusaamine toimub
12. veebruaril algusega kell 19
Jussi Õlletoas.
Valla ettevõtlikke inimesi tervitades

Aare Ets
ürituste sarja käivitaja ja
väitlusjuht, vallavolikogu liige (tel
508 8959)

Uueaastasoovid vallajuhtidelt
Mari-Ann Kelam, volikogu aseesimees:
Eesti Vabariigi juubeliaasta loosung on „Ühiselt ehitatud riik”. Võime olla õnnelikud ja
tänulikud, et Eesti rahval on taas oma riik. Aga ükski riik pole kunagi päris valmis. See
tähendab, et peame iga päev oma riiki ehitama, parandama, hoidma. Kõige väiksemadki teod on tähtsad. Selleks olgu meil kõigil jõudu, mõistust ning armastust. Hoia,
Jumal, Eestit.

Urmas Arumäe, vallavanem:
Me kõik tahame, et uus aasta tuleks hea. Ja ta tulebki hea, kui hoolime iseendast
ja teistest, kui kiirustame vähem ja võtame aega hinge ja vaimu eest hoolt kanda,
kui teeme igaüks oma osa ühisest Eesti asjast, olgu see koduperenaise, ettevõtja,
poliitiku, ametniku või õpilase rollis. Ka väikese lapse kasvamise töö on Eestile oluline
– aitame tal kasvada!
Ei riiki ega ka valda ei oota sel aastal lust ja lillepidu. Olgu meil kõigil uuel aastal
head rohkem kui vähem!
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Helgi Jaanuse juhtimisel valmistas rühm nobedaid näppe kaarte
uueaastaõnnitlustega.

Värvirõõmsat näitust vaatavad päevakeskuse aktivistid (vasakult) Elfi Ojase ja
Helgi Jaanus.

Aastalõpp Viimsi päevakeskuses

Viimsi päevakeskuses avati uus näitus

Õige jõulumeeleolu leidmiseks korraldati Viimsi päevakeskuses ühel detsembriõhtul pidu „Toome
jõulud tuppa”.

Seekordse väljapaneku aineks on päevakodu aktivistide toodud jõulukaardid. Näitusel saab näha
kaarte alates 1930. aastatest. Jõuluõnnitlusi on nii Rootsist kui ka Soomest, enamik pärit ikkagi
Eestist. Näituselt võib leida nii trükikodades toodetud, isevalmistatud, kunstnike tehtud kui ka presidendi saadetud kaarte.

Tegelikult oli see tegus kokkusaamine, nagu kokkusaamised päevakeskuses tavaliselt ongi. Seekordse peoõhtu algus oli töine. Aktivistid dekoreerisid peoruumi.
Käsitööringi liikmed Ene Nilov, Anne Peterson ja Anne Kiirats valmistasid peoruumi dekoreerimiseks paberist lumehelbeid. Kuna lund õues ei olnud, vajati jõulutujuks saalis helbeid seda rohkem.

Hanno Lepik

Peagi saabus peosaali päkapikk päevakeskuse juhataja Lehti Jõemaa kujul, kes hakkas aktiivsematele ringidele kiitust ja kinke jagama. Aga kingitused sai kätte ikka salmi või mingi tegevuse eest.
Kui lisada eelöeldule vokaaltrupi Kantaro esitatud mitmete rahvaste jõululaulud, perenaiste pakutaud alkoholivaba glögi ja rikkalik kohvilaud, saab enam-vähem täieliku ülevaate päevakeskuse
jõulupeost.
Olgu siinkohal veel lisatud, et Viimsi päevakeskuses töötab 13 huviringi ja Randveres veel viis.

Hanno Lepik

Heki tee elanikud ei saa aru, miks nende tänava dominandiks peab olema suur
ja tihti üle ääre ajav prügikonteiner, mis sellele palju kasutatavale tänavale
sissepööramisel kohe silma hakkab. Muudes asulates või linnades paigaldatakse
sellisele tähelepanu köitvale kohale tänava alguses mingi skulptuur või muu
linnakeskkonda kaunistav taies. Heki tänava elanikud küll ei taha, et nende
kodutänavat iseloomustaks selline konteiner, ja usuvad, et pigem on siin tegemist
mõttelaiskadele ja mugavatele prügivedajatele püstitatud monumendiga.
Seda enam, et paarkümmend sammu edasi on konteineri paigutamiseks sobiv
nurgatagune olemas.
Hanno Lepik

See prügikast ei oleks nii täis ega ajaks üle, kui elanikud saaksid prügi sortida ja
panna eraldi konteineritesse joogitaara ning paberi- ja papijäätmed. Majaelanikud
ootavad seda võimalust pikisilmi. Foto on tehtud Heki 2 õuel mullu detsembris.
Hanno Lepik
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Pargi lasteaia laste
uusaastasoovid
Laste päeva või tegelusi plaanides
on hea nende endi käest küsida,
mida nad ise soovivad ning kuidas
tahaksid asju teha. Seeläbi saab
neid soove koos arutada ja mõelda, kuidas neid ellu viia. Lastele
meeldib endast rääkida ning nad
naudivad hetke, kui täiskasvanu
neid kuulab. Seeläbi tunneb pisike
ilmakodanik end hästi ning tähtsa
ja vajalikuna. Täiskasvanu ülesanne
ongi ju tagada, et lapsel oleks hea
olla. Soovime teile uude aastasse
headust ning aega laste jaoks!
Uue aasta eel küsisime Võilille
rühma 5aastaste käest, mida nemad
uuelt aastalt soovivad.
„Mina soovin uuelt aastalt autot
nimega Kunn. Ja siis seda, et teised
saaksid õnne rohkem.” (Karl Erik)
„Et järgmisel aastal tuleks kevad
kiiremini ja lilled kasvaksid kiiremini
aasadele.” (Mia Marta)
„Et oleks lumi maas. Et päike paistaks. Õnne soovin.” (Hanna Liisa)
„Ma sooviksin natukene rohkem
komme ja šokolaadi. Aga tegelt on
mul kodus selline sahtel, mis on komme täis ja siis me igal õhtul sööme
sealt komme.” (Kaarel)
„Ma tahan mõnele reisile minna.
Kommi. Ja siis tahaksin päikest. Tahaksin veel saada palju sõpru. Ja siis

sooviksin, et meil tuleksid head pühad.” (Kirke)
„Tahan rohkem lasteaias olla. Et
paistaks rohkem päike ka. Et oleks
ilus talv. Tahan õppida soome keelt.
Et sajaks vahest vihma ka. Et meie
pere oleks ilus.” (Natali)
„Et päike paistaks. Et lilled kasvaksid. Et lehed tuleksid puu otsa. Et
inimesed kasvaksid. Et putukad elaksid.” (Eva Katarina)
„Kleiti. Päris telefoni. Vembu-Tembumaale tahaks minna. Et päike paistaks. Pilveid soovin. Kõrvarõngaid.
Ma tahan lund. Ma tahan kuuski. Siis
ma tahan endale liblikatega õhukesi
sukki. Roosi teksasid. Soovin õnne.”
(Maria)
„Ämblikumängu soovin. Aabitsat.
Laste arvutit. Krokodilli hambamängu. Küpsiseid.” (Meeri)
„Ma tahan rohkem emmega olla.
Ma soovin, et kogu aeg oleks soe ilm
– tegelt ei ole ju. Ma tahaksin hästi
palju mängida.” (Anette)
„Printsessikrooni. Laste arvutit.”
(Maarit)
„Autot. Ma tahan rohkem mängida. Et ma saaks hästi palju magada.
Jalutamas soovin käia. Ujumas.” (Jonathan)
„Tahaksin tulla hiljem lasteaeda.
Kavatsen osta asja, kus on juhtme otsas tuled.” (Andri)

Karl Erik joonistas oma unistuste auto nimega Kunn.

Maris Laanela

Me täname,
me täname!
Jälle on kiirustav aeg, nagu puutüvedele, ka meie kõikide eluraamatutesse ühe aastaringi juurde
joonistanud. Möödas on jõulud ja
oleme uuele, 2008. aastale koos
paljude heade soovidega oma lähedastele, ea- ja aatekaaslastele
terekäe ulatanud. Küllap nüüd ongi
õige aeg jõulumehi tänada, kes
meid on meeles pidanud ja jõulurõõmu jaganud.
Vastavalt nüüd juba paljude aastate
väärikale traditsioonile ei unustanud
ka seekord Viimsi vallavolikogu ja
-valitsus Teise Vabadussõja veterane
ning nende leski, kutsudes meid valla taassünni 17. aastapäeva pidulikule
tähistamisele. Suur tänu teile, vallajuhid! Jäägu see ikka nii, sest traditsioonid teevad tugevaks.
Ka sel aastal olid usinasti ametis
Miiduranna sadama jõulumehed Aarne Jõgimaa ja Leopold Garder. Peeti
meeles paljusid kunagisi valla tublisid
töötajaid priske jõulupakiga. Küllap
nii mõneski Viimsi kodus särisesid
ka sellel aastal pannil just sealt pakist

võetud jõuluvorstid ning ahjus küpses
jõulupraad. Olge te, mehed, südamest
kiidetud, et meid ikka meeles pidasite!
Ja siis helises minu mobiiltelefon.
Helistaja Heinsaar Mati. „Kaljo, jõulud on tulemas!” Olin selle meile kõigile teadaoleva faktiga muidugi nõus.
Ja olgugi, et sel aastal oli talv taeva
jäänud, lõppes lugu sellega, et meid,
veterane, sõidutati samas koduvallas
asuvasse Lahe Tarre, kus ootamas
rikkalik pidulaud. Kohal oli ka pillimees, kes aitas lauluviisi üles võtta,
ja siis tuli ka jõuluvana. Tõsi, ilma
vitsakimbuta, aga igale mehele kaasas
kingipakk. Siis polnud ka pääsu salmi
ütlemisest ja koos tuletati meelde nii
mõnigi juba ununema kippuv jõululaul.
Mõnus oli. Jah, küllap on vaid taevas kirjas, kui palju jõule sõjateedel ja
Siberi vangilaagrites on pühitsemata
jäänud. Ei unustatud ka neid relvavendi, kes tervislikel põhjustel meie
koosviibimisest osa ei saanud võtta.
Ole, Mati, meheks, et meid, veterane,
juba mitmendat aastat meeles oled pidanud ja meiega oma südamesoojust
jaganud!

Politsei

Ja siis helises jällegi uksekell. Tuli
jõulumees, kes seekord oli kangesti vana sõbra, aastakümnete tee- ja
töökaaslase, Lions Klubi velje Saul
Kalvi nägu. Tuli rikkaliku jõulukoti ja
paljude heade soovidega. Kuuldavasti külastas ka tema nii mõndagi naist,
meest, vana töökaaslast, kellega koos
on mitu puuda soola koos ära söödud
ja nii mõnigi kivi Viimsi valla tänase
päeva vundamenti müüritud. Ole ka
sina, Kalvi, meelespidamise eest tuhandest tänatud!
Öeldakse, et pikk jutt on sant jutt,
aga pikaks ta kujunes, sest jõulumehi
oli nii palju. Ja nii ruttangi lõpetama.
Olge te, Viimsi jõulumehed, kõik tuhandest tänatud, et jagasite meiega
oma südamesoojust, jõulurõõmu ning
meid meeles pidasite. Soovime ka
uueks aastaks kõigile teie ettevõtmistele häid kordaminekuid ja teile ja teie
peredele mis muud kui tublit tervist.
Tugev käepigistus.
Poisid, lööme kulpi!

Kaljo Alaküla

Viimsis registreeriti 2007. aastal rekordiliselt vähe kuritegusid. 11
kuu seisuga oli registreeritud 277 juhtumit, sama perioodi jooksul
2006. aastal 316 ja 2005. aastal 416 kuritegu.
Eelmisel aastal loodi neli uut naabrivalvesektorit, kokku tegutseb Viimsis praegu 12 naabrivalvesektorit.
Detsembris registreeriti Viimsi valla territooriumil 62 väärtegu, nendest liikluseeskirjade rikkumisi 51 (sh 24 kiiruseületamist).
Registreeriti 10 liiklusõnnetust, inimesed õnneks kannatada ei saanud.
Alustatud on 12 kriminaalmenetlust, nende hulgas kolm veljevargust,
üks vargus ehitusobjektilt ja kontoriruumist.
Detsembris toimusid järgmised vargused:
25. detsembril Suur-Kaare teel Pärnamäe külas, kus sõiduautolt
Mercedes Benz varastati neli velge koos rehvidega.
20. detsembril Karjakella teel Lubja külas varastati sõiduautolt BMW
neli ratast.
11. detsembril Mereranna teel pargitud sõiduautolt Mercedes Benz
varastati neli originaalvaluvelge koos uute talverehvidega.
5. detsembril Kibuvitsa teel Randvere külas murti lahti ehitusjärgus
oleva maja plastaken ja hoonest varastati
tööriistu.
3. detsembril Kaluri teel asuvast
lukustamata kontoriruumist varastati
sülearvuti Ordi Enduro AL51PD.
Jõulupühad ja aastavahetus möödusid
suuremate vahejuhtumiteta.

Jelena Vimberg
vanemkonstaabel
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Viimsi
Muuseumide
lehenäitus
Esialgu väikene õiendus viimase lehenäituse juurde.
Eelmises artiklis oli leht ekslikult sisse lasknud väikese
trükivea. Kirjas oli, et ülemisel pildil olev hoone on
Randvere vana kirik ehk kabelimaja. Tegelikult ei olnud
tegemist kiriku, vaid vanale
kirikule kuuluva maja ehk
kabeliga.
Seekordse lehenäitusega peatume ikka veel Randvere külas.
1923. aastani oli Randvere kirik
Jõelähtme kirikule abikirikuks.
Siis aga kogudus iseseisvus ja
tekkis vajadus oma palvemaja järele. Möödus 12 aastat ja
Randvere kogudus saigi omale
palvemaja. 1935. aasta sügisel
õnnistati see pidulikult sisse.

Ülemisel pildil on näha õnnistamise päevast osavõtnuid, kohal on inimesed Leppneemest
kuni Muugani välja.
Palvemaja oli lihtne ühekordne palkmaja, millel pilpakatus peal ja kaks ahju sees.
Hoonesse paigutati kirikuarhiiv
ning seal hakkas tegutsema pühapäevakool, samuti toimusid
seal koguduse üritused. Seda
rõõmu aga ei olnud pikalt,
kui Nõukogude Liit okupeeris
Eesti 1939. aastal ning peatselt
saabuv punaarmee tuli kusagile
ära paigutada. Üheks selliseks
kohaks saigi Randvere palvemaja. Hoones ööbinud sõdurid
põletasid ahjukütteks koguduse mööblit, tuleroaks sai ka arhiiv. Hiljem ehitati hoone ümber piirivalve kasarmuks. Kui
1970. aastatel hakati nimetatud

positsiooni pidama väheoluliseks, siis peagi lammutati kogu
piirivalvepunkt ja piirivalvurid viidi Muugale üle. Hiljem
müüdi maad maha ja piirkonda
tekkisid aiandusühistud.
Tänapäeval asub palvemaja
kohal Kaevuaia teel paiknev
eramu. Endisest palvemajast
pole midagi säilinud. Muuseum esitab siinkohal väikese
üleskutse. Palume muuseumile
kirjutada või helistada, kui teate midagi Randvere palvemaja
kohta (mälestused, fotod vms).
Lisaks on kindel, et osa Randvere kirikuraamatuid päästsid
hoonest kohalikud elanikud
enne Nõukogude armee saabumist. Kui kellelgi on andmeid
kirikuraamatute kohta, siis palume muuseumiga ühendust
võtta.

Enne: Randvere palvemaja sisseõnnistamise päeval 1935. aastal, Viimsi
Muuseumide fotokogu.

Nüüd: Eramu Randvere palvemaja asukohal 2007. aastal, Alar Miku foto.

Leppnee
küsitlus
Leppneeme külaselts korraldas 2007. aasta novembris
külaelanike küsitluse, millega taheti välja selgitada
Leppneeme küla hetkeolukorda nii materiaalses kui
ka kultuurilises kontekstis.
Küsitluses pakuti välja külaelu probleemseid ja positiivseid nähtusi ning paluti anda
neile oma hinnang. Uuriti ka
soovitusi ja visioone külaseltsi edasise tegevuse ning
Leppneeme arengu kohta.
Ankeedile vastas 94 inimest.
Arvestades seda, et küsitlus
tehti novembrikuus, kus suvilaomanikud enam tõenäoliselt
oma kinnistut ei külasta, ja et
vastuste laekumise periood
oli plaanitud kahe nädala pikkuseks, oli inimeste aktiivsus
väga suur. On selge, et kodu ja
selle ümbrus lähevad kõigile
korda, kuid midagi ette võtma
sunnib siiski vaid mõni äärmuslik probleem. Külavanemal ega -seltsil ei õnnestunud
kuidagi saada Viimsi vallavalitsusest külaelanike nimekirja,
mistõttu jääb osalusprotsent
lahtiseks. Suures plaanis võib
oletada, et küsitlusele vastas
veerand kogu külarahvast.
Vastanutest 51 protsenti
olid naised, mis jätab meestele
49 protsendilise osaluse. Seda
võib lugeda heaks tulemuseks,
arvestades eesti rahva vanuselist ja soolist struktuuri. 20
protsenti vastanutest olid üle
50aastased.
Peamine vastanute hulk tuleb 30- kuni 50aastaste inimeste seast. Sinna kuulub 51 protsenti vastanuid. Võib järeldada, et see vanusegrupp on oma
koha Leppneemes määratlenud
ja edasise tegevuse siinse asupaigaga sidunud. See on vanuserühm, mille sotsiaalne aktiivsus on reeglina kõige kõrgem,
sest isiklikud töö- ja olmeprobleemid peaksid olema lahendatud. See on ka grupp, kelle sotsiaalse aktiivsuse peale paneb
suurimaid lootusi Leppneeme
külaselts. 18- kuni 30aastaste
vastuseid oli 17 protsenti. On
ilmne, et selles eas inimeste
huvid on suunatud kaugemale
kui koduümbrus.
Väga meeldiv oli tõdeda
alla 18aastaste inimeste märkimisväärselt kõrget osavõtutaset
– 12 protsenti. Ka nende üsna

kriitiline hinnang hetkeolukorrale oli meeldivalt adekvaatne.
Pole ju tõesti praktiliselt mitte
midagi märkimisväärset ette
võetud selle sotsiaalse rühma
vajaduste rahuldamiseks. Ei
uue Eesti riigi ega ka kiidetud
Kirovi kolhoosi ajal. Siin on
suur väljakutse külaseltsi tegevuseks.
Vastanute sotsiaalset tausta küsitlus ei käsitlenud, kuid
teatud tasandil identiteedi- ja
enesemääratlusprobleeme küll.
Uuriti vastanu silmis Leppneeme kuvandit. Välja oli pakutud
kolm varianti pluss tühi lahter
ise määratlemiseks. Viimast
võimalust kasutati vähe ja vastused omavahel ei kattunud.
Samas andsid mõned sellele
küsimusele kaks või kolm varianti, mis peegeldab olukorda
üsna hästi. Leppneeme identiteet on muutumas ja see ei ole
veel üheselt määratletav. Vastusevariandid jaotusid järgnevalt:
1) vana kaluriküla 45%
2) maakoht Viimsi vallas
33%
3) uus rannaäärne asum
22%.
Vastuste jaotumisel võis täheldada sõltuvust asukohalisest
paiknevusest ehk inimesed,
kes eelistavad ujumiskohana
Lännemäe lahte ja Vinnuniidi
randa, olid kaluriküla pooldajad ja inimesed, kes eelistavad
Kiigemäe-poolset ujumiskohta, identifitseerisid Leppneeme
lihtsalt maakohana. Uusasumina määratlejate sidemed küla
ujumiskohtadega on esialgu
nõrgad, kuid kalduvad Kiigemäe poole.
Peamiste positiivsete nähtustena Leppneemes märgiti
materiaalseid objekte, nagu
lasteaed, sadam, kauplus ja
uued teed. Seda just uuenemise
ja arengu seisukohalt vaadates.
Lasteaed on alles rajatud
ning mängib küla sotsiaalses
õhustikus vähetähtsat rolli, küll
aga hinnatakse selle perspektiivi. Samas on tegevusettepanekute poolel mitmel korral ära
märgitud järgmine tõsiasi: vaja
oleks võidelda selle nimel, et
lasteaiakohti jätkuks ka oma
küla lastele.
Leppneeme sadam on küll
20 protsendiga auväärsel teisel
kohal, kuid on siiski üllatavalt
väheste elanike kahe positiivseima nähtuse hulka sattunud.
Ilmselt näitab see küla kauge-

nemist merendusest, sest sadama renoveerimistööd käivad
täie hooga ja see ei saa olla
märkamata jäänud kellelegi,
kes sadamat külastab.
Ka teedevõrk kui positiivne
nähtus märgiti ära tänu remondile ning uuenemisele. Tunnustust sai Leppneeme tee remont,
Reinu tee pikendus ja kergliiklustee koos valgustusega Reinu
tee ääres. Sageli jagati tunnustust reservatsiooniga, et sellest
on siiski vähe ja tööd tuleks
jätkata.
Teine suurem rahulolu pakkuv valdkond Leppneeme elanikele on loodus. Ehedat looduslikku keskkonda, merd ning
vaikust ja rahu mainiti kokku
20 protsendil juhtudest.
Kolmanda suurema positiivse nähtusena tõusevad esile
sotsiaalsed väärtused. Külamiljööd, hõredat asustust, ühiseid
ettevõtmisi ja seltsitegevust
nimetati 14 protsendil juhtudest. Selle valdkonna parandamiseks on külaseltsile antud ka
hulganisti soovitusi.
Peamiste negatiivsete nähtustena Leppneeme külas on
ära märgitud kommunaalobjektid. Nii nagu kiitust said
uued teed, on vanade teede ja
tänavate seisukord sedavõrd
taunimisväärne, et tõuseb suurimaks probleemiks. Sinna
järgneb kohe tänavate valgustuse puudumine või ebarahuldav kvaliteet.
Alles kolmanda koha saavutab kanalisatsiooniprobleem
ehk teiste sõnadega selle puudumine.
Puuduvaid kommunaalobjekte on loetletud veelgi. Nii
nimetati tihti noortekeskust,
laste mänguväljakut, spordiväljakut ja Leppneeme kergliiklusteed.
Sotsiaalse keskkonna mõttes ei ole inimesed rahul teineteisemõistmise ja üksteisega
arvestamise kvaliteediga. Peamiselt puudutab see lahtiselt
jooksvate koerte ja lärmakate
naabrite probleemi.
Küsitluse tulemusi käsitledes tekkis tinglik pingerida,
mis näitab inimeste suhtumist
probleemsetesse nähtustesse,
nende aktuaalsusesse ja muutmisvõimalustesse.
Reeglina
ollakse positiivselt meelestatud
nii probleemide kaardistamise
kui ka nende lahendamise võimaluste suhtes. Midagi ei ole
veel lootusetult kadunud.
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eme elanike
se tulemused
tejõulupidu kui südamlikku
ettevõtmist ja vana traditsiooni. Ilmselt on selliseid üritusi
veelgi.

4% 1%
25%

25%

37%
5%

25%

24%

25%

27%

58%

Korrastatud supelrand
32%
Esmatähtis

63%

Tänavate valgustus

Vajalik
Mittevajalik

3%

Vastuvõetamatu

Graafiku legend
Küsitlustulemusi jälgides peab
silmas pidama ülalasuva graafiku legendi. Graafik on jaotatud rohelisest punaseni, kus
roheline on täielikult positiivne
ja punane täielikult negatiivne
hinnang. Kollane ja violetne
vastavalt vajalik ja mittevajalik.

35%

65%

Tänavate valgustus,
jalakäijatee ehitus
Lahendamist vajavate probleemide pingereas tõusis esimesele kohale tänavavalgustuse olukord ehk teiste sõnadega selle
puudumine paljudes olulistes
sõlmpunktides. Kahtlemata on
siin oma osa küsitluse toimumise ajal (novembrikuus), kuid
kindlasti ei saa jätta seda probleemi tõstatamata. Sama kehtib
ka jalakäijateede kohta, sest sügistalvise perioodi pimeduses
on eriti oluline liikuda mööda
teid, mitte üle välja lähima valgustatud punkti suunas.

42%

55%

Jalakäijatee ehitus

Busside sõiduplaani
muutmine
Eraldi käsitlemist vajab pingereas kolmanda koha saavutanud busside sõiduplaani küsimus. Nii palju, kui on inimesi,
on ka arvamusi õige ajagraafiku kohta. Samas oli Leppneeme olustiku positiivse külje
pealt välja toodud bussiliikluse
olemasolu, sest see tõstab elu
kvaliteeti. Rohkem busse ja
parematel aegadel on peamiselt raha, või teiste sõnadega,
toetuste küsimus. Ilmselt tuleb
teha kompromisse, mis võivad
olla paljudele ebasobivad ja rahuldada vaid tingliku keskmise
inimese vajadused, kuid sõiduplaani suuremale osale inimestest sobivamaks muutmine
on eesmärk, mille nimel tuleb
võidelda. Siin tuleks välja selgitada kõige sobivamad ajad ja
teha konkreetsed ettepanekud
sõiduplaani muutmiseks.
Ühe kindla protestina tõusis
esile koolibussi hommikuse
väljumise vastuvõetamatu aeg.
Tehti ka mõningaid huvitavaid soovitusi, nagu linnaliini
nr 260K pikendamine Kelvingist mööda Reinu teed Leppneeme lasteaiani.

Viimase esmatähtsa probleemina nähakse korrastatud supelranna loomist. Liivaseid
rannakohti on Leppneeme alal
mitu. Suur probleem on aga
neile ligipääsemine ja heakorra pidamine. Küsiti ka inimeste lemmikranna asukohta.
Esikoha võitis Lännemäe lahe
liivaseljandik, mis asub roostikus väljaspool eramaid. Sinna
pääsemiseks tuleb siiski läbida
mitu kinnistut. Teise koha saavutas niinimetatud Kiigemäe
rand, mis asub Lisvi lahe liivakul ja jätkub Tammneeme aladel. Kolmanda ujumiskohana
nimetati Vinnuniidi randa, mis
jääb kunagise autobaasi suvila
ja Kelvingini küla vahelisele alale. Kõigi nende randade
juurdepääsu
probleemidega
tuleb tõsiselt tegeleda. See on
peamiselt kallasraja ja sellele
pääsemise küsimus, mida tavaliselt detailplaneeringutes ei
käsitleta. Viimsi vallavalitsus
on välja käinud lubaduse 2008.
aasta alguses arutada seda
probleemi külaseltsiga.

5%
44%

51%

Laste mänguväljak,
lasteüritused
Laste mänguväljaku seisukord
ei ole Leppneemes enam esmatähtis probleem, kuid selle vajalikkuses on veendunud 95%
elanikest. Olemasolev mänguväljak Leppneeme lasteaia
kõrval on sattunud liikluskeerise keskpunkti ning vajab ümbermõtestamist. Kuna esialgu
ei ole paremat asukohta leida,
siis tuleb luua praeguses parem
keskkond. Mitu korda märgiti
soovitustes ka oma küla las-

49%
Laste mänguväljak
7%
48%

45%
Lasteüritused

Kaupluse olemasolu
Kaupluse olemasolu külas
hindas esmatähtsaks 48% elanikest. Selle vajalikkuses oli
veendunud 93% vastanutest.
Leppneeme on tõepoolest väga
õnnelikus seisus, et leidub inimesi, kes tänapäeva mastaabiefekte eirates peavad klassikalist külapoodi. Mõnel korral
esitati nõuannete veerus reservatsioone kaupluse tootevaliku
ja hindade kohta. Tootevalik ja
hinnad on veel komplitseeritum
teema kui busside sõiduplaan.
Leppneeme kauplus mingeid
riiklikke ega munitsipaaltoetusi ei saa. Eraettevõtlus peab
ennast ise ära tasuma. Ei ole
võimalik hoida riiulis kaupa,
mida pidevalt ei osteta. Müüa
saab seda, mille nõudlus on piisav, et tekitada kasumlik käive.
Ainus viis oma külapoe kaubandust edendada, on osta ja
esitada konkreetseid tellimusi.

4%

Spordiväljaku loomine oli
esmatähtis noorematele inimestele. Leppneeme tee äärse
olemasoleva
võrkpalliplatsi
kasutamine on muutunud ohtlikuks uue tee äärest võsa mahavõtmise ja liiklustiheduse kasvu tõttu. Samas on muutunud
ka inimeste eelistused. Huvid
on kandunud jalg- ja korvpalli
poole, mis nõuavad suuremat
ala ja teistsuguseid vahendeid.
Seetõttu ei ole nimetatud väljaku renoveerimisel mõtet. Pigem võib see jääda laste mänguväljaku osaks. Spordiväljakule tuleb leida uus asukoht.
Spordiväljak on tihedalt
seotud noortekeskusega. Noortele mõtestatud tegevuse pakkumine on olulise tähtsusega
küla üldise heakorra ja arengu
seisukohalt.
Bussipeatustes
müramine on praegu ainus võimalus, et küla sotsiaalsfääris
oma energiat välja elada. Noortekeskuse asukoht ja sisu on
teema, mille kohta küsitluses
soovitusi ei laekunud. Noortekeskust pidas mitteoluliseks
vaid 17% vastanutest.

17%

vilets. Välja pakutud tänavate
asfaltimise ideed peab esmatähtsaks 47% vastanutest ja
mittevajalikuks 15%. Nagu
küsitlusest selgub, on progress
kahe otsaga. Mitmed ankeedis
osalenud taunisid halba liikluskultuuri. Nõuti ka ATV-de
ja jetidega liiklemise keelamist
küla territooriumil. Kiirendusvõistluste ja mootorrataste
tähesõitude ohtlikkust märgiti
sageli. Liikluskiiruse piiramist
sooviti peamiselt lasteaia ja
bussipeatuste läheduses ning
Reinu teel, sest uutel teedel on
probleem kõige aktuaalsem.
Samas leidus sellele ettepanekule ka märkimisväärne vastuseis.

20%

1%
45%

34%
Tänavate asfaltimine

25%

15%

29%

58%
Spordiväljak

15%

56%
47%
Liikluskiiruse piiramine

Naabrivalve piirkond
38%
Noortekeskus

36%

60%

Spordiväljak,
noortekeskus

Tänavate asfaltimine,
liikluskiiruse piiramine
Teede ja tänavate seisukorrast
ei saa mööda käia. Olukord
on Leppneeme elanike arvates

Leppneeme külas veel märkimisväärset naabrivalveala loodud ei ole. Ilmselt pole olukord
siiani sedavõrd halvaks kujunenud, et inimesed aktiivselt oma
vara kaitsma oleks sunnitud.
Mõne piirkonna jagu elanikke
ehk 29% pidas naabrivalvet esmatähtsaks. Igasugune ühistegevus on küla sotsiaalse arengu
seisukohalt tervitatav.
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3%

17%

36%

Samas kurdavad paljud jetide
tekitatava müra üle ja kütusetanklat ei soovi sadamasse 56%
vastanuid. Ilmselt on merenduse osas tegemist põhimõttelise
arvamuste lahknemisega ja
seda teemat tuleks põhjalikumalt uurida.

2%

44%

7%
30%

Kalasadam, reisisadam
On üllatav, et kalasadama olemasolu paistab pinnuks silmas
olevat 3% Leppneeme elanikest. Seda peab mittevajalikuks kokku 20% vastanuid. Ja
kui esmatähtsale kohale seab
kalasadama vaid 36% vastanuid, siis tuleb tõdeda, et küla
on kalandusest distantseerunud. Kalasadama pooldajaid
oli loomulikult kõige rohkem
Leppneeme vanaks kalurikülaks liigitajate seas, kuid ka
nende hulgas leidus 13% neid,
kes ei pidanud kalasadamat
vajalikuks. Maakohana ja uue
asumina identifitseerijate seas
leidus 27% kalasadamavastaseid.
Veelgi jäisem oli hinnang
reisisadamale. See on vastuvõetamatu 2% elanikest ja
mittevajalikuks peab seda 32%
vastanuid. On arusaadav, et
esmatähtsale kohale Leppneeme jaoks reisisadam kerkida ei
saa, kuid sedavõrd negatiivne
hinnang on siiski üllatav. Kaluriküla pooldajate seas leidub
reisisadamasse
negatiivselt
suhtujaid 24%. Üsna samal
tasemel eitav hinnang on uusasumi pooldajate seas – 27%.
Maakoha pooldajate suhe merereisidesse on 42% ulatuses
negatiivne.

2%

30%

27%

41%
Kalasadam

24%

1%

61%
Kaikohad külaelanikele
3%
19%

Korrastatud metsaala, seotud teemad. Siin oli märgata on väga teretulnud ettepane- siiski parem paigaldada külaväga homogeenset arvamust. kud. Nii õnnestub kindlasti as- desse konteinerid?
kallasrada, matkarajad Ilmselt väärtustavad inimesed jade käiku kiirendada, kui tööd
Huvitav idee on jätkata ReiMetsaalade heakord tuli sageli teemaks soovitustes. See
on probleem, mille lahendamisel pakuti kõige enam oma
abi. Soovitati talgutöid prahi
koristamiseks ja võsaraieks.
Hulk inimesi pidas ehedat
looduskeskkonda Leppneeme
suurimaks väärtuseks. Samas
peab üle 40% inimestest metsa ja loodust kas piisavalt heas
seisukorras olevaks või siis
üldse mitte tähelepanuväärseks nähtuseks. Ilmselt ei ole
hinnatud ka kallasraja olemust
kui vaba juurdepääsu merele ja
supluskohtadele. Siin paistab
tegemist olevat arvamuste hajumisega, mille olemust tuleks
põhjalikumalt uurida.

89%
40%

Purjespordikool

Korrastatud metsaala

1%

Leppneeme vana jaanituleplats
on saanud kinnisvaraks. Sama
on juhtunud kõigi valla valduses olnud maa-aladega, millel
mingi sotsiaalne väärtus võiks
olla. Ka viimane mereäärne lapp Leppneeme kaupluse
vastas, kus eelmine jaanituli
peeti, on nüüdseks tarastatud.
Nagu küsitlusest selgub, on
külale sellist väljundit siiski vaja. Ala võiks olla seotud
spordiväljakute, metsapargi ja
noortekeskusega. Miks mitte
ka külakeskuse hoonega, kuigi
sellise asutuse olemasolu külas
ei pidanud vajalikuks 36% vastanutest. Mitmefunktsionaalne
kultuurikeskus võiks olla see
idee, kuhu on integreeritud
kogu spordi- ja kultuuritegevus
ning ka loodusrajad. Siis oleks
põhjust ka infotahvlite paigaldamisel, mida pidas heaks
mõtteks 77% elanikest.

38%
96%
Kallasrada, matkarajad

Toitlustusasutus,
külakõrts
Toitlustusasutusest
sadama
piirkonnas on huvitatud veidi alla poole elanikest. Samas
peab valdav enamus külakõrtsi
soovimatuks nähtuseks Leppneemes. Kui lisada siia negatiivsete nimistus figureerivad
alkoholiprobleemiga kaaskodanikud, siis võib järeldada,
et alkoholi pruukimisega on
Leppneemes probleeme.

7%
29%

18%

24%
46%
Toitlustusasutus
40%
1% 2%

Küla lõkke- ja peoplats

40%

9%

14%
88%
Külakõrts

Uued tiheasustusalad
46%
Keskusehoone

3%

10%

50%

37%

Samas ei ole Leppneeme distantseerunud merest. Eraviisiline merelkäimine meeldib
paljudele. Kaikohti uues sadamas ei soovi külaelanikele vaid
veerand vastanuid. Purjepordikooli peab aga ebaoluliseks
63% oma arvamuse avaldanust.
Võib oletada, et purjesport ei
ole just paljudele südamelähedane. Mootori jõul liikumine
on märgatavalt atraktiivsem.

Rida- ja korruselamud

2%

Küla lõkkeja peoplats,
keskusehoone

38%

Kaikohad
külaelanikele,
purjespordikool

10%

18%

53%

Reisisadam

1%

1%

25%
41%

36%

Leppneemet just sellisena, nagu
ta on ja tõrjuvad igasuguseid
võimalikke muutusi elukeskkonnas ning selle kvaliteedis.
Soovituste valdkonnas oli üks
kesksemaid nõudmisi võidelda
ülerahvastamise ja keskkonnamuutuste vastu. Peamise väljapääsuna oli pakutud suurendada ehituskruntide pindala.
Nii sai ka uue tiheasustusala
idee väga negatiivse hinnangu. Samas võib märgata teatud
huvirühma, kellele mõte sümpatiseerib. Esines ka väide, et
uus tiheasustusala ei ole üldse
probleem, sest valla üldplaneeringu järgi sellist ju ei lubataks.

Viimase sektsiooni küsitlustulemustes moodustavad planeeringute ja ehitustegevusega

Eriti negatiivse hinnangu said
Leppneeme külaolustikku ilmselgelt mittesobivad objektid,
nagu rida- ja korruselamud.
Nende vastu hääletasid praktiliselt kõik elanikud, kes küsimuse tähendusest adekvaatselt
aru said. Õnneks on Leppneeme viimane haldusüksus Viimsi poolsaarel, kuhu massehitus
ja sellega kaasnev surve looduskeskkonnale veel jõudnud
ei ole. Ja inimesed on valmis
just sellise keskkonna nimel
võitlema.
Kõige tänuväärsem osa küsitlustulemustest on külarahva
soovitused seltsile. Õnneks
kogunes neid nii palju, et saab
koostada statistilise pingerea.
Esimesed 20 ettepanekut kordusid variatsioonidena rohkem
kui ühe korra. Suurt loomisjõudu kandvaid ideid kahjuks ei
leidunud, kuid paljud neist on
edasiarendamise korral võimelised andma nii mõnegi huvitava väljundi.
Kõige arvukamat käsitlust pakkus talgute teema. Sel
iidsel taval on ka tänapäeval
märkimisväärne sotsiaalne kõlapind. Talgud on ilmselt ainus
tõsiselt võetav viis, kuidas inimesi oma keskkonna heaolu
nimel tegevuse juurde tuua.
Talgute korraldamine ei nõua
suuri rahalisi investeeringuid.
Piisab vaid ideest ja inimeste
heast tahtest.
Järgmisel kohal olid pingereas ettepanekud talgutööde
ja ettevõtmiste kohta. Märgiti
metsa ja merekalda koristamist,
supluskohtadesse ligipääsude
rajamist, laste mänguväljaku ja
spordiväljakute rajamist. Kõik

ise teha.
Kolm järgmist ettepanekut
sisendavad usku, et külaseltsi
tegevus võib edukaks kujuneda. Kõik kaksteist seltsiliiget
on praegu mehed ja ainult kolm
neist ei ole sünnipärased Leppneeme elanikud. See ei peegelda loomulikult tegelikku olukorda ega kõlba läbilõikeks.
Ettepanekutena oli kõige
arvukam naiste kaasamine külaseltsi tegevusse. On ilmselge,
et see annaks seltsi tegevusele
laiema sotsiaalse mõõtme ja
aitaks avastada mitmesuguseid
pehmeid väärtusi, mis maskuliinsest vaatenurgast esmatähtsaks ei kujune.
Uute külaelanike kaasamine seltsitegevusse on samuti
äärmiselt oluline. Leppneeme
rahvas on kasvanud väga kiiresti ja külla on tekkinud mitmesuguseid uusi kihistusi. Elades külg külje kõrval, tajuvad
inimesed Leppneeme olustikku
ja kultuuritausta kardinaalselt
erinevalt. Isesugused kogemused ja vaated rikastavad siiski
üldpilti ja nende ühendamisel
on alust oodata sünergia tekkimist. Leppneeme on muutumas ja mida laiem on elanike
kultuuritaust, seda kindlamalt
saab muutuseid juhtida. Igaüks
soovib oma elu Leppneemes
võimalikult meeldivaks teha.
Ühiselt on see oluliselt kergem.
Vastupidiselt linna anonüümsele iseolemisele, kus
naabrit ei taha tunda juba sellepärast, et ta asub füüsiliselt
liiga lähedal, on külaelu avar
ja isiksustatud. Naabril on nimi
ja naabri koeral on nimi. Ka
minul on nimi. Isegi kui olen
oma nime ära unustanud, teavad seda teised ja võin järele
küsida.
Ka noorte osalemine külaseltsi tegevuses on igati tervitatav. Noored saaks maandada
oma energiat spordiväljakute
rajamise ja ettevõtmiste organiseerimise kaudu. Samal ajal
toodavad hüvesid ühiseks kasutamiseks ja saavad kogemusi
kolmanda sektori tegevusest.
Väga praktiline nõuanne
on taotleda raha külaseltsi tegevuse finantseerimiseks nii
riigi- kui ka Euroopa Liidu
fondidest. Oleks väga tore, kui
leiduks inimesi, kellel on teadmisi, et nendes protsessides
osaleda. Siin loodab külaselts
elanike abile.
Bussiliikluse aegade ja mahtude kohta tuleb ilmselt korraldada eraldi küsitlus. Siis saaks
edasi tegeleda konkreetsete ettepanekutega. Muudatusi saab
kindlasti teha.
Üks avangardne ettepanek oli luua kogu küla kattev
WIFI-võrk. Kuna Leppneeme
asub mäe ja metsa taga, on siin
raskusi nii mobiililevi kui ka
WIMAX-i teenuste kättesaadavusega. Ka KÕU-teenuse kvaliteet kipub sõltuma kasutajate
hulgast. Teemat tasub uurida,
kuigi külaselts ise teenusepakkujaks hakata ei saa.
Prügimajanduse uute normide juurutamine on käimas.
Ilmselt tuleb see teema päevakorda, kui on selgunud tegelik
uus olukord. Kas kotimajandus
hakkab toimima ja kas ei ole

nu tee pikendust Leppneeme
tagant Tammneemeni. Selle
mõtte võimalusi tuleb arutada
vallavalitsusega.
Korrastada ja avada piirivalve vaatlustorni-/valgustornialune on samuti põnev idee.
Postkastimajanduse korrastamine Kiigemäe tee piirkonnas kipub jääma väljapoole
seltsi võimalusi, kuid vastavasisuline ettepanek Eesti Postile
oleks igati sobiv. Võib siiski
oletada, et ka Eesti Postil on
sama vähe andmeid Kiigemäe
tee piirkonna elanikest kui
Leppneeme külaseltsil.
Liikluskiiruse piiramise tõketeks Leppneeme lasteaia ja
bussipeatuste läheduses on pakutud välja nii lamavaid politseinikke kui ka põhjamaadest
tuttavaid parema teepoole sulge, kust ei saa otse läbi sõita.
Samuti pakuti mitu korda põhjamaadest tuttavaid ATV-de,
mopeedide ja jetide keelualasid
küla territooriumil.
Parkimise korraldamine sadama läheduses väljub külaseltsi mõjusfäärist, kuid küsimuse püstitus ise näitab probleemi aktuaalsust. Küllap saab
ühiselt leida ka lahendusi.
Seltsi põhitegevus on võidelda külamiljöö säilimise eest
ja selles kavatseb selts saavutada parimaid tulemusi.
Neile, kes soovitasid seltsil
rohkem teha kui rääkida, tahaks öelda, et töö on juba alanud. Kindlasti ei saa külaselts
võtta kohaliku omavalitsuse
ehk teiste sõnadega Viimsi vallavalitsuse funktsioone. Selts
on tüüpiline kolmanda sektori
ettevõtmine, mis selekteerib
välja külaelanike ühised ideed
ja vahendab need kohalikule
omavalitsusele. Selts on pigem
mõttekoda kui aia tagant muru
niitja. Füüsilise töö ja materiaalsete väärtuste loomisega
tegelevad inimesed. Kindlasti
tahab selts kasutada talguid ja
teisi ühistöövorme Leppneeme elukeskkonna arendamisel,
kuid tööd teevad sellisel juhul
ikka vabatahtlikud külaelanikud.
Selts ootab kõiki külaelu
edendamisest huvitatud inimesi astuma liikmeks. Liikmelisus ei kohusta millekski,
kuid annab parema võimaluse
osaleda teemade valikul ja otsuste tegemisel. Ühises infoväljas saab jälgida jooksvaid
protsesse ja tegeleda ennetustööga. Liikmeks astumise
avalduse leiab seltsi kodulehelt
www.hot.ee/leppneemeselts.
Küsitluse tulemuste alusel
kavatseb külaselts koostada
Leppneeme arengukava pikemaks perioodiks ja otsese
tegevusplaani 2008. aastaks.
Arengukava tutvustatakse ajakirjanduses ja külaseltsi kodulehel. Kava vastuvõtmiseks
korraldatakse külakoosolek,
kus elanikud saavad hääletada
muudatusettepanekute ja lõppteksti üle.
Külaseltsi nimel tänan kõiki küsitlusele vastanuid ja ka
neid, kes leidsid aega ankeet
läbi lugeda ning mõne hetke
kaasa mõtelda. Leppneeme on
seda väärt, et siin kaua elada.

Jaan Jaanisoo
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Organisatsioonikultuur Viimsi
koolieelsetes lasteasutustes

Organisatsioonikultuuri
teema
tõusis esiplaanile 1980. aastate
alguses, kui seda hakati seostama
organisatsiooni tulemuslikkusega
ning leiti, et organisatsioonile ainuomane kultuur võib tagada konkurentsieelise pikemas perspektiivis, kuna seda ei ole võimalik nii
kiiresti või kergelt üle võtta.
Organisatsioonikultuur on väga lai
mõiste: ta on organisatsioonile ainuomane kogum väärtustest, sümbolitest, rituaalidest, normidest, uskumustest ja käitumisviisidest. See on ühiste
baasarusaamade mudel, mis määrab
organisatsiooni toimimise, töökorralduse ja juhtimise stiili. Organisatsioonikultuuri tuuma moodustavad
väärtused on organisatsioonis levinud
peamised kontseptsioonid, mis määravad inimeste arusaamad tulemuslikust
tööst ning sellest, mis „peaks olema”,
erinevalt sellest, mis „on”. Väärtused
moodustavad organisatsiooni süvakultuuri ning seetõttu võime nimetada
väärtusi organisatsioonikultuuri südameks.
Organisatsioonikultuur on asutuse arenguloos ja tulemuslikus tegutsemises määrava tähtsusega. Just
seepärast käsitleti nimetatut teemat
haridusasutuse kontekstis, et uurida koolieelse lasteasutuse kultuuri.

Uurimuses antakse lasteaia juhi ja
töötajate hinnang lasteaia kui organisatsiooni olemasolevale ning eelistatavale kultuurile (mida soovitakse
näha ja kehtivana tunda), mille alusel
saab hinnata juhi ja töötajate kultuuride erisusi ning sarnaseid arusaamu.
Haridusasutuse puhul on oluline, et
olemasolev ja eelistatav kultuur oleks
võimalikult identsed ning juhi ja alluvate väärtused ühtivad, sest lapse, ennekõike koolieelse lapse kasvatamine
ja õpetamine on ühiskonnale määrava
tähtsusega ning vastutus lasub kõigil
lasteaiatöötajatel. Vastuolulised seiskohad ja arusaamad juhil ja alluvatel
pärsivad kasvatuspõhimõtete edukat
rakendumist.
Valimiks oli Viimsi valla kaheksa
lasteaeda, millest neli munitsipaallasteaeda (Viimsi lasteaed Piilupesa, Pargi lasteaed, Püünsi lasteaed ja Leppneeme lasteaed) ning neli eralasteaeda (Päikeseratas, Pääsupoeg, Tibu ja
Kelvingi lasteaed). Eelnimetatutest ei
osalenud uurimuses eralasteaed Tibu,
sest andmete kogumise perioodil asutus kolis.
Organisatsioonikultuur võib olla
orienteeritud võimule, rollile, ülesandele või inimesele ehk toetusele.
Siinkohal tasub rõhutada, et igas organisatsioonis on kõik neli organisatsioonikultuuri tüüpi olemas, kuid
avalduvad erineval määral. Igaüks

neist näitajast omab olulist rolli, motiveerib inimesi tööle, määrab juhtimisstiili, laiendab inimeste arusaamist
tööst ja inimloomusest.
Andmete kogumiseks jagati 2007.
aasta alguses Viimsi valla lasteaedade
juhtidele ja töötajatele (õpetajatele ja
teenindavale personalile) kokku 103
küsimustikku, millest tagasi laekus
70. Lasteaia juhi ja töötajate hinnangutel on lasteaias domineeriv ülesandekeskne ehk sooritusele orienteeritud kultuur, mida toetab isikukeskne
ehk rollile orienteeritud kultuur.
Viimsi valla lasteaiad on eelkõige
ülesandele orienteeritud ehk soorituskeskse kultuuriga, mida iseloomustavad järgmised omadused:
1) organisatsioon ootab liikmetelt,
et nad pühendaksid enam tähelepanu oma tööülesannetega seonduvate
väljakutsetega toimetulemisele, töö
korralduseks parimate mooduste leidmisele;
2) organisatsioonis on edukad need
inimesed, kes on tehniliselt kompetentsed ja efektiivsed ning väga pühendunud tööle ning organisatsiooni
eesmärkide saavutamisele;
3) organisatsioonis koheldakse üksikisikuid partnerite või kaaslastena;
4) tööülesannete või tööde määramine konkreetsetele inimestele põhineb kindla töö eripära vastavusse viimisel inimeste huvide ja võimetega;

5) juhid on demokraatlikud ja arvestavad alluvate ideid;
6) konflikte lahendatakse arutluste
teel, mis on suunatud asjasse puutuva
töö koha pealt parima tulemuse saavutamisele.
Uuritud lasteaiad on ka isikukeskse
ehk toetusele orienteeritud kultuuriga
organisatsioonid, kus otsustusprotsesse iseloomustab konsensuslike meetodite kasutamine. Isikukeskses organisatsioonis oodatakse töötajatelt, et
nad oleksid head meeskonnatöötajad,
toetavad ja koostööaltid, sõbralikud;
motivatsioon tuleneb peamiselt inimeste soovist teisi aidata ning arendada välja ja säilitada rahuldust pakkuvaid töösuhteid. Ümbritsevat keskkonda nähakse üksteisest sõltuvate
osade kogukonnana, milles mängivad
tähtsat rolli ühishuvid.
Mõningasel määral ilmneb Viimsi
valla lasteaedades ka rollikesksust teemade osas: organisatsiooni liikmetelt
oodatakse, et nad pühendaksid enam
tähelepanu omaenda töökohutustele; ülesannete või tööde määramine
konkreetsetele inimestele põhineb organisatsiooni vajadustel ja plaanidel
ning süsteemireeglitel ning kui reeglid ja eeskirjad jäävad inimestele ette,
siis harilikult neid täidetakse või siis
hangitakse korrektsel moel luba nendest kõrvalekaldumiseks või nende
muutmiseks.

Lasteaed kui ülesandekeskne organisatsioon on madala tsentraliseerituse tasemega ning seda iseloomustab
kõrge formaliseeritus. Kuna küsitluse
tulemused näitavad, et lasteaias kui
organisatsioonis on tugevalt isiksusekeskse ehk toetusele orienteeritud
kultuuri elemente, siis toetusekesksus
tasakaalustab formaliseerituse taset,
mis nimetatud kultuuris on madal.
Positiivne on tõdeda, et lasteaia juhi
ja töötajate hinnang nii olemasolevale
kui eelistatavale kultuurile on sarnane,
mis võimaldab väita, et eeldused väga
headeks tulemusteks on olemas, sest
on ju kinnitust leidnud väide, et mida
enam ühtivad juhi ja alluvate eesmärgid, väärtused, suhtumised ja vajadused, seda enam ollakse pühendunud
tulemuste saavutamisele. Küsitluse
tulemused võimaldavad kinnitada, et
lasteaia kui organisatsiooni kultuur on
positiivne, sest selle liikmed toetavad
juhtkonda organisatsiooni eesmärkide täitmisel ning tunnetavad iseenda
mõju organisatsiooni tulemustele.

Aina Alunurm
MLA Viimsi Lasteaiad juhataja
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Heategevuslik aastalõpuball:
ballitraditsioon Viimsi koolis
on taaselustatud!
15. detsembril anti avapauk
Viimsi kooli kunagise populaarse ballitraditsiooni elustamiseks ning lisaks toredale
peole kogus MTÜ Viimsi Invaühing kokku 91 738 krooni.
Aitäh kõigile, kes aitasid balli meeldejäävaks muuta!
Heategevuslikule aastalõpuballile oli kogunenud ligi 300
pidulist. Meeleolu oli ülev, esinejad suurepärased ning tantsu
ja tralli jätkus varaste hommikutundideni.

Balli eeskava oli
muljet avaldav
Viimsi kooli ja invaühingu
korraldatud üritus andis silmad
ette nii mõnelegi professionaal
sele ja traditsiooniks saanud
ballile esinejate rohkuse ning
meeleoluka eeskavaga. Balli
avasid Cathy Tullkvist ja Mart
Sander, kohalolijaid tervitasid
lauluga Aleksander Mäeots ja
Briti Tartes. Jaan Kolberg esitles vastvalminud filmi delfiiniteraapiast, mida kommenteeris
Carmen Mikiver. Balli külastas
ka rahvusvahelise delfiiniteraapia instituudi direktor dr Viktor Lõssenko, kes andis saali
kogunenud pidulistele teada,
et MTÜ Viimsi Invaühing on
lülitatud ülemaailmsesse delfiiniteraapiaprojekti, mille eesmärk on järjepidevalt jälgida
projektis osalevate laste tervist
ning võimaldada senisest väiksemaid ravikulutusi.
Lauluga tervitasid külalisi Viimsi kooli õpetajad ning

koos muusikakooli sümfooniaorkestriga paluti kõiki avavalsile. Esinesid veel Rein Rannap
ja Taavi Peterson, Lea Liitmaa
ja Angela Aak, Heiki Mätlik
ning Hanna-Liina Võsa.

Balli tõmbenumbrid
Meeleolukaks vahepalaks oli
Maido Saare juhitud oksjon
ning suurejooneline ilutulestik,
mida sai nautida otse aatriumist läbi hiigelsuure klaasist
laeakna.
Enne keskööd astus külaliste
ette „vallavanem” alias Lauri
Lagle, kes tegi põhjaliku kokkuvõtte sellest, milliseks tõmbenumbriks peaks vald lähiaastatel kujunema ning kui tugevalt Euroopa linnade hulgast
silma paistma. Balli üllatajana
astus publiku ette vallavanem
Urmas Arumäe, kes Mart Sanderi svingorkestri saatel esitas
mitu meeleolukat laulu.
Toit liudadelt ei tahtnud
lõppeda ja põrandal hoogsaid
poognaid vihtuv rahvas tantsimist lõpetada ning nii kestis
pidu Mart Sanderi tempokal
juhtimisel varaste hommikutundideni.
Kõik pidulised lahkusid
ülevas meeleolus ning lubasid
järgmisel aastal taas tulla, kuid
siis juba palju suurema seltskonnaga. Viimsi kooli legendaarsete ballide traditsioon on
taas ausse tõstetud.
Täname kõiki, kes peo toimumisele kaasa aitasid: esinejaid, õhtujuhte, Viimsi kooli ja
MTÜ Invaühingu korraldusmeeskondi ning külalisi. Rik-

Oksjon on täies hoos, Lauri Hirvesaar presenteerib
imekaunist pilti.

kaliku laua aitasid katta Viimsi
Lihatööstus, Viimsi Market,
Pepe Kala, AS Paljassaare Kalatööstus, Paat ja Riinu Rätsep,
restoran Meritäht, Pagaripoisid, Viola Team torditegijad,
Põltsamaa Felix AS, Viimsi
kooli II b klassi õpilased, lapsevanemad ja õpetaja Merle.
Ilutulestikku aitasid taevasse
lennutada RUF Eesti AS ja
Aleksander Skripnikov. Oksjoniks annetasid oma kunsti EppMaria Kokamägi, Talvi Johani,
Nora Raba, Stiiv Gregor Skripnikov. Toetasid Tallink, AS Liviko, AS Eesti Eine, Saku Õlletehas, Fortum, Hill&Knowlton
Eesti AS, Viimsi SPA ja Peeter
Kukk, Taivo Piller ja AS Shishi, Jaan Kolberg ning Viimsi
vallavalitsus.
Sinagi saad aidata: MTÜ
Viimsi Invaühing, Hansapanga
ak 221026358968.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Külalisi on tulnud tervitama Lea Liitmaa ja Angela Aak.

Pidulisi tervitavad Viimsi kooli direktor Leelo Tiisvelt
(paremalt), MTÜ Viimsi Invaühing esinaine Jana
Skripnikov ja delfiiniteraapia projektijuht Sirje Kauts.

Õhtujuht Cathy Tullkvist koos Briti Tartese ja
Aleksander Mäeotsaga, kelle esinemine võeti väga
soojalt vastu.

Ballimelu Viimsi kooli aatriumis

Mart Sanderi Bel-Etage’i svingorkester
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Segasummasuvila Sardiinias
Jõuluaeg Sardiinias möödus
meil üpriski rahulikult: ühe
sõbra perekonna seltsis.
See on vist küll ülemaailmne
komme ja traditsioon, et jõulude ajal toimub igal pool üks
suur söömisorgia. Nii möödus
24. detsember ka meil. Juba
eelroogadest sai kõht nii täis,
et ülejäänud söökide kõhtu
mahtumisega tekkisid tõsised
raskused.
Hea toiduga on alati nii, et
reaalsusetaju kaob, sest isu ja
uudishimu on nii suur, ja ma
arvan, et jõulud on tõesti see
aeg, kus söögiisule peaks alla
andma.
Toidud söödud, tahtsime
kohe väikeste laste kombel kingituste kallale minna, aga meie
õnnetuseks on Sardiinias selline traditsioon, et pakid avatakse pärast keskööd, sest alles
siis algab tegelik jõulupüha.
24. detsember on lihtsalt
jõululaupäev, kus kogu pere
koguneb ja toimub suur õhtusöök. Loomulikult ei anna
sardiinia jõule võrrelda eesti
jõuludega, sest oma perekond
on ikkagi kõige lähedasem ja
kallim. Kuid oleme väga tänulikud, et meid võeti siin vastu
kui täisväärtuslikke perekonnaliikmeid.
Kõige vingem ja põnevam
oli pühade ajal muidugi see, et
nädalaks ajaks saabusid Eestist külla meie parimad sõbrad.
Pärast nelja kuud lahusolekut
tulid nad meie elu vaatama ja
meid omakorda kurssi viima
Viimsi kohaliku eluga. Kohtumisrõõm oli suur, kuna osa
meist polnud üksteist näinud
juba ligi aasta aega.
Meil on selline sõprusringkond, kus kõik armastavad tohutult reisida, ning üks sõbranna oligi vahetpidamata umbkaudu aasta aega järjest võõrsil
olnud. Mis meid kõiki siiamaani koos on hoidnud, ongi kindel
tahe, paindlik mõistus ja raudne sõprusevundament. Viletsa
vundamendiga maja ei püsi ju
samuti kaua elamiskõlblikuna,
rääkimata siis selle iga-aastasest hooldusest.
Lennujaamas oodates, keha
ärevusest värisemas, tahtis
meil vahepeal süda seest välja
hüpata, sest viimasel nädalal
olime lugenud lausa tunde, et
näha meie kalleid sõpru Sardiinias.
Saabumise õhtul, isegi pika
lennureisi järel, ei jõudnud me
lõpuni muljetada, kuidas kellelgi on läinud, mis kellestki on
saanud ning mida põnevat on
Viimsis ja Eestis üldse juhtunud. Jutt veeres kuni varajaste
hommikutundideni.
Kohe järgmisel päeval, kui
kõik olid välja puhanud, ei
jõudnud tüdrukud ära imestada,
kuidas siesta ajal kogu Cagliari
magab. Kõik asutused olid kinni, isegi ühtegi toidukauplust
polnud kesklinnas lahti. Meile
kui Sardiinia eluga harjunud
elanikele oli väga naljakas jälgida oma sõbrannasid kohas,
kus nende jaoks oli kõik uus ja

huvitav, sageli ka ebameeldivalt üllatav, sest neli kuud tagasi olime meie ise olnud just
samas olukorras – uustulnukad
Sardiinias.
Kuna tüdrukute jaoks oli see
täielik puhkusereis, siis nautisid nad iga magusat silmatäit
und. Seetõttu jäi meil väga tihti
hommikusöök vahele: ärgates
oli kell aga juba siestapausi
peal. Hommikuti jalutasime
niisama linnas ringi, tutvustasime sõbrannadele linna või olime kõik lihtsalt oma korteris ja
mängisime kaarte, mille käigus
sai samuti tohutult nalja.
Alles õhtuti hakkas õige
elu pihta. Traditsioonilised
veinipeod, kohvitamised vanalinnas ja lakkamatud vestlused igapäevaelu teemadel. Ka
meie külalised said nüüd tunda
seda, kuidas kõik ümbritsevad
inimesed neid vaatavad, sest
põhjamaine ilu ja blondid juuksesalgud (siin peetakse isegi
pruunipäiseid inimesi blondideks) reetsid asjaolu, et nad
pole lõunamaaverd.
Kõige põnevam oli meie
eestlastest sõbrannade jaoks
aastavahetusepidu, mis algas
piduliku ja mitmekäigulise
õhtusöögiga, kus pakuti ainult
Sardiiniale tüüpilist toitu. See
õhtusöök toimus ainult siinsete sõprade seltsis, kellest ühele oli usaldatud vastutusrikas
koka roll.
Eelroaks oli lauale pandud igasuguseid juuste, oliive ja tüüpilist Sardiinia vorsti
salsiccia’t. Pearoaks serveeriti
pastat punase kapsa ja seente
kastmes ning kõrvale võis samal ajal süüa cocce’sid (‘teokarbid’). Hiljem pakuti veel
suuri ja maitsvaid kuningkrevette, mida pidi ise puhastama,
ning magustoiduks toodi lauale
värsked ananassitükid, mida
enne suhu pistmist tuli kasta
sidrunikoorelikööri.
Pärast õhtusööki jalutasime
kõik koos vanalinna suurele
platsile, bastione’ile, mis on
umbes
raekojaplatsisuurune
ala. See oli puupüsti rahvast
täis ja suurel laval meie ees
esines solist koos ansambliga.
Õhkkond oli täis ärevaid ja lõbusaid emotsioone, kui terve
platsitäis rahvast luges kõva
häälega numbreid keskööni
ning järsku oligi see kaua oodatud aasta käes – aasta 2008.
Üllatusena tuli ainult see, et
need neli vahuveinipudelit, mis
meie kambal kaasas olid, polnud mõeldud mitte ainult joomiseks, vaid hoopis üksteise
pritsimiseks. Kui kell lõi kaksteist, oli vaatepilt sõna otseses
mõttes nagu vormel 1 autasustamine. Iga nurga alt pritsis
vahuveini ja paari sekundiga
olime kõik läbimärjad.
Meie ilusatest soengutest
polnud enam midagi järel, kuid
lõppkokkuvõttes tegi see meile
kõigile pigem nalja kui tuska.
Ainuke pettumus oli võib-olla
ilutulestik, mille peale poldud
eriti raha ega aega kulutatud.
Hiljem käis pidu ja möll
edasi linnaväljakutel. Igal pool
keerutasid DJ-d plaate ning

pidu kestis kogu öö. Vanad inimesed olid akende peal ja julgustasid oma plaksutamisega
noori tantsima. Koju jõudsime
alles kell pool viis.
Järgmine päev möödus magades ja eelmise päeva sündmusi muljetades. Ainuke šokk
oli see, et riikliku püha tõttu 1.
jaanuaril olid jälle kõik poed
kinni ja muidugi polnud meil
mingit söögipoolist varutud.
Linn oli nii välja surnud, et
isegi tuul ei julgenud sel päeval
puhuda. Samal päeval tuli meil
ka järjekordselt ette kultuuridevahelisi arusaamatusi: tõdesime veel kord seda, et igal maal
on oma kombed ja situatsioonide mõistmised. Itaallased on
rahulikest eestlastest ikka palju
äkilisemad ja temperamentsemad.
Järgnevatel päevadel avanes
meil võimalus külastada ühte
tüüpilist Sardiinia magusavabrikut, sest ühe meie sõbranna
vanemad on selle omanikud.
Tehases korraldati põnev ringkäik, kus tutvustati vabriku ajalugu ja masinaid, ning hiljem
toimus loomulikult maitsvate
küpsiste ja kommide degusteerimine.
Tüdrukud said kodustele
kohapealt ka igasugu maiustusi
meeneks kaasa osta. See tehas
asus linnas nimega San Sperates, mis on tuntud oma rohkete
apelsiniistanduste poolest. Linnaelanikel endil paistis olevat
väga hea kunstianne, sest peaaegu kõikide sealsete majade
seinad olid täis vägevaid maalinguid ehk murales’eid.
Pildid olid ruumiliselt nii
hästi maalitud, et tihtipeale ei
teinudki vahet, kas tegemist on
nüüd maali või reaalsusega.
Siin elatud nelja kuuga oleme mõlemad selgeks saanud,
et Sardiinia sobib ikkagi lõunamaa temperamendiga inimesele, kellel on igavesti aega ning
kes kunagi pole stressis, kui
asjad ei liigu nii kiiresti, kui ise
tahaks.
Sardiiniasse tasub tulla kevadel või sügisel ainult puhkama, sest siin on imeilusad paradiisirannad ning tänu siestadele on lõõgastav õhkkond sada
protsenti garanteeritud. Meile
on aga hetkel vaja midagi tempokamat ning praeguse seisuga
sõidab Carmen 10. jaanuaril
Maltale, kuna Guadeloupel
veedetud noortevahetusel sai ta
tuttavaks ühe toreda ja sõbraliku malta tüdrukuga, kes ka teda
lahkelt endale külla kutsus.
Maltal on juba sellepärast
kergem tööd leida, sest seal
räägitakse vabalt tervelt kolme
keelt: malta, itaalia ning inglise keelt. Kas reis tuleb lühem
või pikem sõltub sellest, kuidas
talle seal meeldima hakkab.
Mina suundun aga 19. jaanuaril hoopis Londonisse uusi
kogemusi otsima. Londonis on
palju lihtsam keelega hakkama
saada ja samuti on mul seal ees
palju tuttavaid.
Viimast korda tervitustega
Sardiiniast.

Liis & Carmen

Liis (vasakus reas keskel koos kahe Liisiga) ja Carmen (paremas reas esimene koos Marelli ja
Meeliga) ühes tüüpilises Sardiinia restoranis.

Liis Meriküll ja Liis Talsi San Sperates.
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viiMsi valla sÜNNid seisUGa 1.1.00
Viimsi kooli
spordikompleks

viimsi valla kultuurikalender
11.–1. jaanuar 008

võtab tööle

tere tulemast!














Helen Jõudnal ja
Jaanus-Juhan Illendil
sündis 20. novembril
tütar Joseﬁne.



Karita ja Jaanus
Krigolsonil sündis 23.
novembril poeg Janar.



Aita ja Kaspar Tedrel
sündis 24. novembril
tütar Elisa Emilia.
Elena Dejeval ja Siim
Abenil sündis 24.
novembril poeg Karl
Luukas.
Vaiva Kiaupaite-Grušnienel ja Nerijus
Grušniusel sündis 29.
novembril poeg Ignas.
Külliki Reinol ja Janis
�akstinšil sündis 1.
detsembril tütar Paula
Silvia.
Heidy Särgaval ja Sven
Mansbergil sündis 2.

detsembril tütar Hanna
Nora.









Kadri ja Margus
Kasteheinal sündis 4.
detsembril tütar Mari.
Merike Loogil ja Rene
Bogoslovskil sündis
6. detsembril tütar
Christina.
Merle Leimil ja Veiko
Pilvel sündis 6. detsembril poeg Gregor.

PUHASTUSTEENINDAJA
Konkursist osavõtuks
esitada avaldus direktori
nimele.
Avalduse esitamise

Prangli raamatukogus
kuni 31. jaan
Alari Kivisaare fotonäitus „Mereäärne Viimsi”
Avatud: N, R, L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis

kuni 31. jaan
Raamatunäitus „Lugejate lemmikud 2007”
Viimsi raamatukogus

tähtaeg on 31.01.2008
e-posti aadressil merike.

6. jaan kell 14
Armulauaga jumalateenistus

hindreus@viimsi.edu.ee

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Vaimulik Illimar Toomet ja Märjamaa koguduse segakoor ja organist

või aadressil Randvere

Helen Moikil ja Urmas
Põlluaasal sündisid 11.
detsembril kaksikud
Annika ja Anete.

tee 8, Haabneeme 74001,

Stella Lauril ja Meelis Meril sündis 15.
detsembril tütar Sanna
Eliise.

Tööle asumine võimalikult

Ingrid ja Jaanus
Randlahel sündis 21.
detsembril poeg Jens.

11.–31. jaanuar 2008
kuni 13. jaan
Raamatunäitus „Talvejutte ja luuletusi lastele”

Harjumaa

13. jaan kell 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu

kell 14.30
Koguduse täiskogu koosolek. Nõukogu valimised
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kiiresti.
Info telefonil 6235 100

13. jaan kell 14.30
Armulauaga jumalateenistus
Õpetaja Aare Kimmel
kell 16
Koguduse täiskogu koosolek
EELK Randvere Peetri kirikus

20. jaan kell 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. jaan kell 16
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Illar Hallaste
Rohuneeme kabelis

20. jaan kell 14.30
Jumalateenistus
Õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. jaan kell 20
Viimsilaste tervisetund „Kogu perega ujuma”
Eelregistreerimine: Tiia Tamm, tel 609 0980, tiia@viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas

27. jaan kell 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. jaan kell 14.30
Jumalateenistus
Õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. jaan kell 18
Loeng esi- ja keskaja kultuuriloost
IV loeng: romaanika
Lektor Anu Allikvee
Viimsi koduloomuuseumis

info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee
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Viimsi juudomeistrid
on selgunud
16. detsembril selgusid Viimsi meistrid juudos. Võistlused
toimusid juba kolmandat
korda ja kokku võttis osa 28
last vanuses 5–12 aastat.
Pärast klubi presidendi Tõnu
Malsubi ja Viimsi valla spordimetoodiku Tiia Tamme avasõnu asuti oma oskusi proovima
viies kaalukategoorias ja tulemused olid järgnevad:

Sipelgad

Sander Moppel
Paul-Albert Laas
Kaur Kaarle

Siilid

Madis Mik
Alex-Paul Pukk
Raul-Eerik Allas

Rebased

Hardi Anton
Teet Simson
Tanel Sõerd

Hundid

Kristjan Murd
Erik Nõmmik
Joonatan Kivi

Karud

Karl-Erik Saul
Janari Parts
Tõnu Säre

Jagati maitsvaid juudopiparkooke, karikaid, medaleid ja
diplomeid ning kasulikke kogemusi. Klubi tänab tublisid
lapsi ja nende vanemaid.

Tõnu Malsub

Janari Parts oskuslikult sooritamas tehnikat Te-Guruma.

Sukeldumiskeskus
Sebak korraldab Viimsis
sukeldumistunnid:
16. jaan kell 18 Viimsi spaas
17. jaan kell 18 Viimsi kooli ujulas
Malle Käosaar
tel 509 6537

Hardi Anton õnnelikult kuldmedaliga ja tema kõrval
südikas Teet Simson.
Kristjan Murd üritamas O-Soto-Gari’t.

Spordiüritused jaanuaris 2008
11. jaanuar
Harjumaa meistrivõistlused ning noorte A-kl
(s.1991–1992) ja B-kl (1993–1994)
meistrivõistlused sisekergejõustikus
Tallinn

14.–27. jaanuar
Harjumaa noorte meistrivõistlused korvpallis
Poiste A-kl (s. 1990 ja hiljem), B-kl (s. 1992 ja hiljem) ja
C-kl (s. 1994 ja hiljem) testturniirid

19.–20. jaanuar
Eesti valdade XVI talimängude eelturniirid lauamängudes ja korvpallis
25. jaanuar kell 20
Viimsilaste tervisetund „Kogu perega ujuma”
(vesiaeroobikaga)
Viimsi spaa

Juudolapsed koos Sensei Tõnu Malsubi ja Sempai Kaur Matiiseniga.
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KUULUTUSED





Kogemustega lapsehoidja
otsib hoiulast oma koju,
mängukaaslane olemas.
Tel 516 8439.
Müüa odavalt uus tõukekelk (Soome kelk). Tel
5656 4552.



Pakume tööd kogemustega
koristajale. Viimsis, kord
nädalas. Tel 525 8236.



Remondi- ja ehitustööd.
Tel 5664 6709.



Püünsi külas elav 1,5aastane poiss otsib omale
koju rahulikku ja toredat
hoidjatädi. Esialgu 15–20
tundi nädalas, paari kuu
pärast ca 40 tundi nädalas. Tel 510 3886.



Raamatupidaja otsib kodust lisatööd. Kristina,
tel 525 0707.



Võtan Viimsis kaasüürilise, mööbel olemas. WC
ja vannituba koos. Kiire.
Tel 5633 9004.







Puurkaevude puurimine,
projekteerimine, puhastamine. Tel 5359 8865.
Vajatakse naistöölisi (soovitavalt õmblusoskusega). Ettevõte asub Viimsis, Ampri tee 7a, OÜ
Emicaid. Tel 609 0499,
5568 8791.
Miiduranna sadamas saab
tööd kontoripindade ko-

ristaja. Tel 646 3360,
529 6360.


Valmistan armsaid kardinaid. Tel 600 5403,
514 9539; www.visioonkardin.ee.



2aastane poiss otsib kolmeks korraks nädalas,
pooleks päevaks toredat hoidjatädi. Asukoht
Viimsis Soosepa külas.
Tel 512 7844.









Teisipäeval ja neljapäeval
saan aidata lapse või lemmiklooma hoidmisega,
soovitavalt Haabneemes.
Tel 5599 6703.
Alustav raamatupidamisfirma otsib uusi kliente.
Koostame ka äriplaane ja
tasuvusarvutusi. E-post
ann05@hot.ee või tel
515 7524.
Ilusalong Iiris võtab oma
kollektiivi juurde juuksuri, kosmeetiku, küünetehniku ja massööri. Tel
5695 3482.
Puude raie, võsa- ja hekilõikus ning muud haljastuse hooldusega seotud
tööd. Tel 5563 7666.



Müüa Viimsis Roosi tee 2
heas korras 2toaline korter
(3/5). Hind 1 320 000 kr.
Tel 601 1810.



Odavalt müüa roheline diivan ja kaks tugitooli. Tel
609 1238.





Otsime toredat hoidjatädi
oma 1,7aastasele tütrekesele, vähemalt neljal
päeval nädalas. Võimalusel eelistaksime hoidmist meie kodus Viimsis.
Hind kokkuleppel. Tel
513 4968.
Miidurannas asuv firma otsib külmlattu 2–3
tunniks päevas
ausat janelja suureneva tähega.
Eelmine versioon,
positiivse ellusuhtumisega komplekteerijat. Tel
512 6076.



Võtan hoida lapse oma
koju, mängukaaslane olemas. Elame Viimsis, täpsem info tel 516 8439.



Soovin üürida Viimsis
2- või 3toalise korteri,
soovitavalt möbleeritud,
hind kuni 5500 kr/kuus
+ kommunaalkulud. Tel
505 8794.



Restaureerin täispuitantiikmööblit, asukoht
Tallinnas Nõmmel. Tel
5568 3629.

Tööülesanded:
trepikoja pesemine kolm korda nädalas
talvel lume koristamine (vajadusel)
suvel muru niitmine
Täpsem info telefonil 511 0350.

majaperenaist (veerand kohta)

Ehitus- ja remonditööd.
Tel 5664 6709.



Raamatupidaja otsib kodust lisatööd,
programm
Parandatud
“S” ja “t”, nelja ja viie tähega variandid.
FirstOffice.
Igakuine
jooksev arvestus, aruandlus, deklaratsioonid,
aastaaruanded. Asukoht
Viimsis. Kristina, tel
525 0707.

Raamatupidamisteenused
Info
tel 515 7524
või
meilil ann05@hot.ee.

Kaabel ei ulatu? Ühendus aeglane?

Vali WiMAX-internet!
Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

Leppneeme lasteaeda



E-R 9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501
info@sambora.ee, www.sambora.ee

majahoidjat-koristajat

otsib oma sõbralikku kollektiivi:

Piilupesa lasteaeda kokka

TEOSTAME SÕIDU- JA PAKIAUTODE
KERE- NING VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE

Korteriühistu Mähel vajab

MLA Viimsi Lasteaiad

0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee
Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

Leppneeme lasteaeda
abiõpetajat
Info telefonil 606 6932.
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Põhja-Eesti
Küttepuu Oü
Elekter
projekteerimine, paigaldus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika
projekteerimine, paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd
arvutite müük, hooldus ja remont
Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Tel 517 2941,
609 2280; e-post raimo@paenurme.ee

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.
Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Kaili Tamm
56 268 258

20

66 84 700

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

1
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Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

UKS, MIDA VÕIB USALDADA

TÕSTUKSED

garaaſidele ja
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

• Tootmine • Müük • Paigaldus •
Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa
Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee

www.standoor.ee

Uudis!
Hammaste
laservalgendus
Dr. Merike Immato

HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A
NB! Laste hambaravi tasuta

Haiglaravi,
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Lumepuhurite müük
Rehvide müük ja
paigaldus

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Õlivahetus

Rehvide müük ja paigaldus

Kettsaagide müük ja remont

Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont

Sünnitusabi

Autovaruosade müük

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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