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euroopa hariduseksperdid viimsis

Pikaajalise järelmaksuga korraldatava teedeehituse riigihanke
mõte ja eemärk seisneb selles, kuidas olemasolevate piiratud rahaliste ressursside pinnalt võimalikult
palju valla teid rekonstrueerida
ja välja ehitada, hajutades samas
maksekohustusi. Selle piirkonna
teede rekonstrueerimisest ja finantsskeemist kirjutan lähiajal.

Tallinna haridusamet korraldas septembris
Euroopa Liidu haridusprogrammi Arioni õppevisiidi 15 Euroopa haridustöötajale, kelle hulgas oli õpetajaid, koolijuhte, KOVide haridusjuhte ja järelevalveeksperte. Teemaks oli kvaliteedikindlustamine hariduses.
17. septembril külastas delegatsioon Viimsi
valda eesmärgiga tutvuda haridusküsimustega
Viimsis. Vallavalitsuses kohtuti vallavanem
Haldo Oravase, abivallavanem Endel Lepiku
ja noorsoo- ja haridusameti töötajatega.
Haldo Oravas andis ülevaate Viimsi vallast:
valla eripärasustest, üldandmetest, elanikearvu
muutustest viimastel aastatel ning valla eelarvest, keskendudes hariduse osale. Haldo Oravas tutvustas ka Haabneeme lasteaia-algkooli
projekti ning kavandatavat Randvere algkooli.
Endel Lepik andis ülevaate valla lasteaedadest, üldharidus- ja huvikoolidest, tasaarveldusest teiste KOVidega ning noortele pakutavatest vaba aja veetmise võimalustest.
Informatiivsele osale järgnes aktiivne arutelu,
kus käsitleti nii era- kui ka munitsipaalharidusasutuste rahastamist, sisehindamise tähtsust koolides ja lasteaedades, järelevalvet puudutavaid
küsimusi ja teisi haridusteemasid. Räägiti teiste
riikide kogemustest. Aktiivne vestlus kujunes pikemaks, kui oli plaanitud, ja selle lõpus tekkisid
mitmedki koostööplaanid tulevikuks, mis pakkusid huvi nii valla esindajatele kui ka külalistele.
Delegatsiooni liikmed külastasid Pargi lasteaeda, kus tegevjuht Anne Haagen rääkis lasteaia tegevustest ja tutvustas õppe-kasvatustöö
korraldust.
Kolmas kohtumine toimus Viimsi koolis,
kus Leelo Tiisvelt tutvustas uut koolihoonet.
Leelo Tiisvelt andis ülevaate Eesti haridussüsteemist ning sellele järgnevalt Viimsi kooli tegevusest, töökorraldusest ja sisehindamisest.
Täname kõiki, kes Euroopa haridusekspertide vastuvõtule kaasa aitasid ning aktiivsetes
aruteludes osalesid.

Jan Trei

Kadi Bruus

abivallavanem

noorsoo- ja haridusameti juhataja

Valmis kolme tee
rekonstrueeritud ristmik
17. septembril avasime pidulikult Aiandi tee, Lubja tee ja Pärnamäe
tee rekonstrueeritud ristmiku, mille ehitustööd kestsid 2,5 kuud.
Ristmiku rekonstrueerimise maksumus oli 2,6 miljonit krooni ning
ehitaja AS Talter.
Valminud on rekonstrueeritud
ristmik, mille liiklusohutust on oluliselt parandatud ning liikluskorraldust sujuvamaks tehtud. Just mööda
ristmikku toimub tihe liiklusvoog
Tallinnast Viimsisse ja Viimsist
Tallinnasse. Aiandi tee, Lubja tee
ja Pärnamäe tee ristmik oli liikluse
sujuvuse seisukohalt liiklusohtlik.
Vasakpöörde sooritajate taga olid
sunnitud ootama ka otseliikujad,
mis tekitas tavaliikluses ohtlikke
olukordi. Ristmikulahendusel puudus ka tänavavalgustus ja liikumisvõimalus jalakäijatele.
Uues valminud Aiandi tee,
Lubja tee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueeritud lahendusvariandis on Pärnamäe tee – Lubja
tee suunale rajatud lisaks ooterada vasakpöörde sooritajaile ning
samuti kiirendusrada Aiandi teelt
vasakpöörde sooritanutele. Samuti
on ehitatud vasakpöörde ooterada
Aiandi teele.
Aiandi teelt Pärnamäe teele parempöörde sooritanutele on ehitatud ka kiirendusrada. Kõikide

sõiduradade laius markeeringute
vahel on 3,5 m. Liiklusohutuse parandamiseks on ristmikule ehitatud
kolm ohutussaart, mis on sõiduteest eraldatud 15 cm kõrguse betoonäärekividega.
Ristmikule on rajatud kergliiklustee Aiandi teele mõlemale poolele ja lõpeb paremale, Pärnamäe
teele pöörates. Vasakule, Lubja
teele pöörates ühineb kergliiklustee ehitatava Lubja tee kergliiklusteega. Aiandi tee, Lubja tee ja
Pärnamäe tee ristmikule paigaldati
liiklusohutuse suurendamiseks viis
välisvalgustusposti.

tatud Hundi tee koos valgustatud
kergliiklusteega lõigul Rohuneeme tee – Käärti tee).
Plaanime veel sellel aastal katsetada teedeehituses uut lähenemist: rajada asfalditud teid pikaajalise järelmaksuga.
Katseprojektiks oleme valinud Altmetsa piirkonna teede rekonstrueerimise (Altmetsa põik,
Tagakäära, Käära põik, Käära tee,
Kääraotsa tee).

laupäeval toimuvad
eesti meistrivõistlused
ragbis

008. aastal on viimsi
vald investeerinud
teedeehitusse 0 miljonit
krooni.

2008. aastal on välja ehitatud
Äigrumäe asumi ligipääsutee. Septembris avame rajatud Lubja tee
kergliiklustee, mis ühineb Aiandi,
Lubja ja Pärnamäe tee ristmikuga. Samuti valmib oktoobrikuus
Hundi tee ehituse I etapp (valgus-

Mari-Ann Kelam, Viimsi vallavolikogu aseesimees,
abivallavanem Jan Trei, ASi Talter ehitusdirektor Tarmo Trei.

27. septembril kell 12.00 toimuvad Viimsi
staadionil (Sõpruse tee 7) esmakordselt Eesti
ajaloos meistrivõistlused ragbi 7´s. Võistlustulle astuvad viis Eestis tegutsevat ragbimeeskonda Tallinnast, Uudekülast, Tartust, Paidest
ja Kolgast.
Ragbi 7´t mängitakse seitsme mängijaga,
üks poolaeg kestab seitse minutit. Eestis mängitakse ragbit alates 90-ndate keskpaigast.
Võistluste korraldajaks on Eesti Ragbi Liit,
peasponsor Piranha.
Toetavad Hotell Athena, Kalev Sport, JJJ
Baarid, OÜ NordWest Kinnisvara, Viimsi Vallavalitsus ning Eesti Olümpiakomitee.
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Viimsi suurim vaidlus – radoon.
Radoonist ja poliitilisest radoonist
Mööda Viimsit käib ringi üks tont. See on radoonitont. Kes või miks võiks olla huvitatud
sellest, et Viimsi lapsed ei saaks 2009. aasta
septembris minna uude algkooli? Kes külvab
Viimsis radoonihirmu ega pööra tähelepanu
ekspertide uuringute tulemustele?
Vallavolikogu kehtestas Haabneeme alevikus
Karulaugu tee 5 uue lasteaia-algkooli ala detailplaneeringu 9. septembril 2008. Sellega muudeti võimalikuks uue algkooli ja lasteaia ehitamine
Haabneeme Päikeseratta lasteaia naabrusse.
Planeeringu menetluses oli palju tähelepanu
pööratud Haabneeme klindi piirkonna võimalikule radooniohtlikkusele. Seega oli volikogu
liikmetel vaja lisainformatsiooni asjatundjatelt,
et vastutustundlikult hääletada.
Volikogu istungile oli palutud küsimustele
vastama Eesti geoloogiakeskuse juhtivgeoloog,
keskkonnaekspert Ph.D Valter Petersell. Hr Petersell on osalenud Eesti geoloogiakeskuse koostatud pinnase radooniohtlikkuse hindamisel alates 2004. aastast.
Volikogu opositsiooniliikmeid väitsid, et ala
on kõrge radooniriskiga ja sellele lasteaia ja
kooli rajamine on laste tervisele ohtlik. Jäi arusaamatuks, kas uuringute andmeid tõlgendati
teadmatusest või tahtlikult valesti.
Vald on piirkonna radooniohtlikkust lasknud
uurida neljal korral. 2004. aastal koostas Eesti
geoloogiakeskus Viimsi valla mandriosa territooriumi pinnase radooniohtlikkuse aruande. Samal
aastal koostas Viimsi valla tellimusel Eesti geoloogiakeskuse geokeemia ja keskkonnageoloogia
osakond töö Randvere tee ja klindivahelise maaala pinnase radooni (Rn) sisaldusest. Meenutagem, et see oli aeg, mil asuti ehitama praeguseks
valminud Viimsi keskkooli hoonet.

2008. aastal koostas Eesti
geoloogiakeskus Karulaugu tee
5 maa-ala radooniriski uuringu aruande. See töö puudutab
konkreetselt uue lasteaia-algkooli krunti.
Kiirguskeskus tegi septembris
2008 valla tellimusel uuringud kavandatava kooli naabruses asuvas
lasteaias Päikeseratas, täpsemalt
selle nõlvapoolsetes siseruumides.
Kõigi nende uuringute tulemusi palusin hr Petersellil resümeerida volikogu istungil enne hääletust ning vastata
küsimusele, kas
saame plaanitud
asukohta
kavandada lasteaia-algkooli
või osutub see
radooni tõttu liialt ohtlikuks.
Hr Petersell vastas järgmiselt:
„Selle uue planeeritava ala kohta
on uuritud neli punkti, kõik need
punktid näitavad üheselt, et alal ei
ole radooniohtu. Ühesõnaga sellel
planeeritaval alal radooniriski ei
ole, küll aga on radooniriski probleem astangu peal.”
Seega sai volikogu oma küsimusele täpse vastuse. Lasteaiaalgkooli ehitamine plaanitud asukohta on ohutu.
Volikogu otsustas hääletades.
Planeeringu kehtestamise poolt
oli 12 saadikut. Vastu oli kaheksa
opositsioonipoliitikut.

Keda siis kuulab meie volikoguliige? Kas pigem asjatundjaid või poliitikuid? Eksperdi seisukohti ja põhjendusi
ei pidanud kaheksa opositsioonipoliitikut millekski ja hääletasid uue kooli rajamise vastu.
Poliitikud on harjunud, et neil
on alati õigus.
Kuna hääletus oli nimeline,
on eriti kummaline asjaolu, et
2004. aastal hääletasid praegused opositsionäärid korterelamurajooni planeerimise poolt
täpselt samale krundile, kuhu
praegu kavandame algkooli.
Nüüd olid nad
kooli rajamise
vastu, tuues
põhjuseks radooni,
ning
oma pöördumises ütlevad, et
lasteasutuse rajamine kinnistule
on eriti küüniline ettevõtmine.
Kas poliitiline radoon kaitseb
varjatult
korterelamuehituse
plaane?
Olgu öeldud, et 2004. aastal
lubasid nad korterelamuid rajada ka klindi vaheastangu peale,
kuhu radooniaruanded selge sõnaga eluruume ehitada keelavad.
Poliitilist radooni on Viimsis vaja
ikka siis, kui looduslikku radooni
enam ei jätku.

„Lasteaia-algkooli
ehitamine plaanitud
asukohta on ohutu.”

Haldo Oravas
vallavanem

Radoonialad on Eestis kaardistatud ning asjatundjatel on teada, kus

Radoonist ja sellega seonduvast
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.

Radoonist on viimasel ajal palju
räägitud ja tõenäoliselt pakub
jutuainet ka edaspidi. See pole
mingi moeteema, vaid tõsiselt
võetav riskifaktor meie tervisele. Õnneks on radoonist ka varem Viimsi Teatajas kirjutatud
ning seetõttu on lugejad põhiprobleemidega kursis.

mõõta radooni lasteasutustes ja
elamutes ning teha mõõtmistulemustest järeldusi. Uuringust ilmnes, et kontrollitud Viimsi lasteasutustes oli õhu radoonisisaldus
märgatavalt madalam kui elumajades, ning mis eriti rõõmustav, ei
ületanud standardi EVS 839:2003
„Radooniohutu hoone projekteerimine” kehtestatud aasta keskmist

Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Jüri Leesment,
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Enn Rei

Toimetaja-reklaamikonsultant:
Nele Šverns, tel 606 6864
nele@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 17. oktoobril.

vallaarst

Tutvusin ajakirjanduses avaldatud
seisukohtade ja selle ala keskkonna
spetsialistide uuringutega ning alljärgnevalt tooksin välja ka enda
kui vallaarsti arvamuse.
Radooniga seonduval teemal
on kirjutanud magistritöö Tallinna
Ülikooli magistrant Evelyn Pesur.
Uurimise alla võeti 30 potentsiaalset radooniohtlikku linna ja valda.
Uuritavate piirkondade rühma lisati ka Viimsi vald kui eriti kiiresti
arenev piirkond. Töö eesmärk oli

piirväärtust 200 Bq/m³.
Need ei ole ainsad Viimsi vallas
tehtud mõõtmised. Kuna aadressil
Karulaugu tee 5 kavandatava laste
asutuse läheduses juba asuvad
kool ja lasteaed, siis on vallavalitsuse tellimisel tehtud korduvaid
uuringuid selle piirkonna radoonitaseme määramiseks. Need kinnitavad, et õhu radoonisisaldus ei
ületa normiväärtusi.
Viimati hindas Kiirguskeskus
õhu radoonisisaldust Veere 3 asu-

vas lasteaias. 2008. aasta septembrikuus tehtud uuring näitas, et õhu
radoonisisaldus lubatud piirnormist jääb kordades väiksemaks.
Praegu on radooniküsimus
eriti teravalt tõstatunud seoses
Karulaugu tee 5 maa-alale kavandatava lasteasutuse rajamisega.
2008. aastal vallavalitsuse tellitud uuringute tulemusel selgus,
et projekteeritud hoonete alla
rajatud kolmes uuringupunktis
jäi pinnase radoonisisalduse tase
madalaks. Uuring kinnitas ka
seda, et pole karta täiendavat radooni juurdekannet sügavamalt
pinnasest. Projektse koolimaja
idakontuuri taga jäi radooni sisaldus normaalse ja kõrge radooniriskiga pinnase piirile ning selle
põhjusena tuuakse uuringus välja
nimetatud piirkonda toodud kõrge radooniriskiga täitepinnas.
Asjaolude täpsustamiseks kontakteerusin
keskkonnaekspert
Valter Peterselliga, kes on kogu
Eestis ja sealhulgas ka Viimsi
vallas teinud korduvalt ja mitme
aasta kestel sellealaseid uuringuid. Hr Valter Petersell kinnitas,
et kõnealuses piirkonnas radooniriski pole.
Olen seisukohal, et otsuste
langetamisel on mõistlik lähtuda ekspertide argumenteeritud ja
faktidele tuginevatest väidetest
ning eitav või jaatav otsus peab

olema põhjendatud faktidega.
Lasteasutuse rajamine on väga
vastutusrikas ettevõtmine ning
laste tuleviku nimel peab võimalikud riskid viima miinimumini.
Isegi siis, kui uuringud kinnitavad
madalat radooniriski, tuleb ikkagi
hoolikalt jälgida, et hoonete ehitamise käigus seda riski tahtlikult
või tahtmatult ei suurendataks ega
tekitataks (ehitusmaterjalid, täite
pinnas jne). Hoonete rajamisel
tuleb kindlasti rakendada täiendavaid preventiivseid ehituslikke
meetmeid, et viia miinimumini
võimalike tervist kahjustavate
faktorite toime.
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Asjatundjad selgitavad
Arvamus uue
lasteaia asukohast
9. septembril toimus Viimsi
vallavolikogu istung. Istungil vaagiti paljude teiste
küsimuste reas ka lasteaia
ja kooli rajamise otstarbekust ning võimalusi olemasolevast
Päikeseratta
lasteaiast vahetult põhja
jäävale Randvere tee ja
astangu vahelisele vabale
nn Karulaugu tee 5 maaalale. See oli probleem, millega kaasnesid vaidlused ja
eriarvamused ning millel
osales samuti allakirjutanu.

seda ohtu on ja kuhu on elamuid ohutu ehitada.

Piltidel olevad majad on illustreeriva tähendusega ja neis radooniga probleeme pole.

Kahtlemata on ala valik looduslikult õnnestunud, projektne lasteaed ja kool asuvad ühel tihedamini asustatud valla territooriumil ning
on astangu ja sellel kasvava
metsa poolt kaitstud külmade
ida- ja kirdetuulte eest. Puhuvad ju need piirkonnas küllalt
sagedasti. Ehituslikust seisukohast on muidugi objekt
komplitseeritum. Nüüd on ala
võsastunud ja kohati ka soostuv. Pinnasevee tase on kõrge
ning seda täiendab kogu aeg
astangult infiltreeruv, itta jäävalt kõrgendikult sademeveest
formeeruv pinnasevesi. Seega
vajab ala kuivendamist või
rajatistealuse pinna tõstmist
täitepinnase abil. Mõlemad
tegevused on küllalt kulukad,
kuid võimalikud.
Kuid mitte need eesmärki
soosivad või ehitust raskendavad probleemid ei kujunenud vaidluse ja eriarvamuste
objektiks, vaid hoopis ala
radooniohtlikkus. Mõned volikogu liikmeid väitsid, et ala
on kõrge radooniriski taseme-

ga ning sellele lasteaia ja kooli rajamine on laste tervisele
ohtlik. Jäi arusaamatuks, kas
olemasolevaid uuringute andmeid tõlgendati teadmatusest
või tahtlikult valesti.
On tõsi, et paljudes kohtades Viimsi valla territooriumil, esmajärjekorras poolsaare
keskkõrgendikul ja selle nõlvadel, Laiaküla astanguvööndis ja Meriväljaga piirneval
alal võib radoonirisk olla väga
tõsine. Kuid seda ei maksa
üle dramatiseerida. Riski tase
on tarvis välja selgitada ning
rakendada meetmed selle minimeerimiseks, kindlasti uusehitiste rajamisel, kuid samuti
olemasolevates majades.
Geoloogilisest
ehitusest
lähtudes paikneb Karulaugu
tee 5 maa-ala Läänemere Litoriina arengustaadiumi tasandikul, mida ääristab idast
poolsaare keskkõrgendikku
läänest piirav astang. Maa-ala
piires levivad mereliivadest
pinnakate ning selle all Kambriumi ja Vendi liivakivid, aleuroliidid ja savi. Kõigis nendes
setetes ja settekivimites on Usisaldus lähedane nende setete
maakoore keskmisele, ei ületa
tavaliselt 3 mg/kg ning nendega ei kaasne radooniohtu.
Eesti geoloogiakeskus on allakirjutanu osalusel juba 2004.
aastal teinud Viimsi valla tellimusel selles piirkonnas Rnriski taseme uuringud. 2008.
aasta juulis toimus Karulaugu
tee 5 maa-alal täiendav radooniriski taseme selgitamine neljas uuringupunktis. Tulemused
näitasid üheselt, et projekteeritud hoonete alla rajatud kolmes uuringupunktis jäi pinnase
Rn-sisalduse tase madalaks,

normaalse Rn-riskiga pinnase
keskmise taseme lähedale või
madalamale. Uuringud näitasid samuti, et alal pole karta ka
täiendavat radooni juurdekannet sügavamalt. Pinnaseõhus
on vaba Rn-sisaldus madal ja
aeratsiooni arvestades pärinev
ainult pinnases olevast raadiumist kujunevast. Ainult kõige
astangupoolsemas
uuringupunktis, juba projektse koolimaja idakontuuri taga, jäi pinnases radoonisisaldus normaalse ja kõrge Rn-riskiga pinnase
piirile. Kõigi tunnuste järgi oli
uuringupunktis tegemist soostunud alale maa-ala piiri tagant
peale veetud nõlvasetetega.
Kõrge radooniriskiga eralduvad maa-ala idapiiri taga astangu nõlval ja vahetult nõlva
all kuni 20 m laiusel ribal levivad setted. Nende kasutamine
täitepinnasena pole lubatud.
Need põhjustavad majades
kõrge Rn-riski. Samuti tuleb
vältida astangu nõlvale laste
mängukohtade rajamist. Laiguti võib nendes radoonisisaldus ületada ohutu piiri üle viie
korra ning diktüoneemakilda
paljandite- ja eriti diktüoneemakilda purrurikastes setetes võib
kaasneda kõrge (>100 µR/h)
looduskiirguse tase.
Lasteaia ja kooli rajamisel
tuleb kindlasti jälgida, et maaalale ei veetaks kõrge Rn-riskiga täitepinnast, nagu see
juhtus Päikeseratta lasteaia
rajamisel.

Valter Petersell,
Ph.D, Eesti geoloogiakeskuse
juhtivgeoloog, keskkonnaekspert
litsents nr KMH0042, väljastatud
01.06.2005
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vallaametnik Vastab

Viimsi Teataja alustab intervjuusarja Viimsi vallaametnikega. Tahame neid, kes vallamaja tööl, kohalikule rahvale lähemale tuua. Ikka selleks, et oleks teada, kes millega
tegeleb, kust ja kuidas ta Viimsisse tuli, millised on tema töös praegu kõige tähtsamad asjad.

03.–17.10.2008 kl 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni
ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

Esimesena räägib oma tegemistest maa- ja
planeerimisameti juhataja Anne Siitan.

1. Tammneeme küla, Mereääre tee 50 / Jaagu maaüksuse detailplaneering. Pla-

Kuidas näeb välja maa- ja
planeerimisameti juhi üks
tavaline tööpäev? Millega
põhiliselt tegeleda tuleb?

Samas, üksikisiku tasandil
on inimesele kõige tähtsam
tema enda kinnistule koostatav
detailplaneering, mis annab
kindluse tulevikuks kinnistut
mingil kindlal viisil kasutada.

maatükk nr 84 kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Planeeringu

Kui kaua oled Viimsis tööl
olnud, kuidas siia sattusid?

moodustatavate kruntide suurused on 3494 ja 5575 m² ning maatulundusmaa

Valdkond on raske ja vastutusrikas. Tööpäevad on meie
ametis väga pingelised ja koormus suur, seda mitte ainult
juhatajal, vaid ka teistel ametitöötajatel. Mõne aasta jooksul,
kui täitsin planeerimisameti
juhataja kohuseid, olid ülesanded selgepiirilisemad ja kogu
valdkond nii-öelda käpas. Tänaseks, nagu nimigi ütleb, on
loodud amet, mis peab tegelema nii planeerimis- kui ka
maakorralduse küsimustega ja
see teeb kahtlemata juhtimise
keerulisemaks.
Ma ei oska ütelda, kas otsus ametid liita oli õige või
mitte, aga niisugust universaalsete teadmistega inimest,
kes suudab ühtviisi hästi hallata kahte võrdlemisi erinevat
valdkonda, on ülikeeruline
leida. Mina näen küll iga päev,
et maareform ei ole veel kaugeltki lõppenud ja töötajatel on
käed tööd täis. Planeerimise
valdkond on aga aastaid olnud
väga intensiivne ja eks kõikide
kodanike-arendajate ootused
meie ametisse tulles on suured
ning rajatud oma unistuste ellu
viimisele.
Siiski ei ole alati võimalik
kõikide soovunelmaid täita ja
inimese jaoks nende unistuste
purunemine võib kaasa tuua
emotsionaalseid reaktsioone.
Seetõttu olen mõnikord mõtelnud, et lisaks valdkonnateadmistele oleks vajalik omandada
ka suhtekorraldusteadmised, ja
nii mõnelgi korral on tulnud
asuda täitma ka nii-öelda kohtu
mõistja rolli. See ei ole kõige
meeldivam osa minu tööst.
Eks juhatajal ongi peamiselt see vastutus, et töö ametis
tõrgeteta sujuks, ja olla vahepuhvriks ametnike ja valitsusevolikogu vahel, see puudutab

muu hulgas ka informatsiooni
vahendamist. Lisaks tuleb jälgida ameti eelarveridu, et püsida ettenähtud summade piires.
On ju planeeringute koostamine ja nende menetlus seotud
võrdlemisi suurte kulutustega.
Juhataja töökoormust tõstab
ka kohustus kõikide esitatavate eelnõude ja nende juurde
kuuluvate lisadokumentide läbitöötamine ja istungitele esitamine. Eks see amet ongi üks
suur suhtlemine ja „käe pulsil
hoidmine”.

Millised planeeringud on
praegu kõige tähtsamad
või kõige põnevamad?

Igas planeeringus võib põnevust leida ja tähtsus on ka
suhteline mõiste. Koostatakse
ju igasuguse üldistusastmega
planeeringuid, alates üldplaneeringutest kuni ühe suvila
krundi detailplaneeringuteni
välja. Valla jaoks tervikuna
on loomulikult olulisim kõikides piirkondades kehtestada läbimõeldud ja inimeste
(tuleviku)vajadusi
arvestav
ning hästi töötav üldplaneering,
mis võimaldab luua niisuguse
keskkonna, kus inimene tunneb
ennast mugavalt ja turvaliselt.
Seetõttu nimetaksin siinkohal
enda jaoks kõige tähtsamaks
meie üldplaneeringud, ennekõike Haabneeme ja Viimsi
alevike kohta koostatavad.
Valglinnastumise kontekstis
on tähtis, et planeeringuga kavandatud keskkond ei soodustaks pendelrännet, vaid looks
elanikele tingimused oma igapäevased asjaajamised kodukohas ära ajada. Kaasa arvatud
töökohtade loomine ja kultuuri
tarbimine. Kindlasti ei ole vähem tähtis ka rekreatiivalade
kasutuselevõtt. Niisuguse tasakaalustatud keskkonna loomine on minu suur unistus. Tore
oleks ju teadmine, et Viimsi
vallas elavad Eesti riigi kõige
õnnelikumad inimesed.

Sellele küsimusele vastamine paneb mind ennastki mõtlema, et kas tõesti? Aga tõde on
see, et septembris täitus mul
siin kuusteist aastat. Elu, nagu
ikka sageli, on täis juhuseid ja
minu siiatulek oli üks. Tulin
vallavalitsusse tööle vaid aastaks, et asendada oma kunagist
kooliõde lapsepuhkuse ajal.
Aga elu teeb oma korrektiivid ja täna pean tänulikkusega
tunnistama, et see pikk vallas
töötatud aeg on kinkinud mulle
hindamatuid kogemusi.

Ametnik on samasugune
inimene nagu kõik teisedki, nii et paluks mõne lausega avada oma inimlikku
olemust.

See on muidugi liigutav, et
ühest ametnikust ka inimlikkust otsitakse. Ega ma suur
südamepuistaja ei ole ja usun,
et olen inimene, kelle kohta
võiks kasutada sellist ähmast
terminit nagu „keskmine eestlane”. Olen pisut introvertne
ja mulle meeldib segamatult
isekeskis mõtiskleda. Eks minulgi on inimlikud nõrkused,
mida püüan teiste eest varjata,
näiteks meeldib musitseerida,
nii et keegi pealt ei kuula. Olen
ka suur teatrilemb ja ootan pikisilmi, et Viimsi vald saaks
lõpuks oma kontserdimaja, kus
kultuurisündmusi nautida – on
ju Viimsi elanikearvu poolest
võrreldav Rakvere linnaga.
Pealgi oleme seda väärt!

neeringu ala suurus on ca 2,2 ha ja piirneb Mereääre tee, Metsaääre tee ja Tammetõru teega ning Tammetõru tee 4, Mäeotsa, Tammemetsa, Viimsi Metskond
eesmärk on osaline sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks,
krundijaotuskava koostamine ja ühele moodustatavale krundile ehitusõiguse
määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Elamu suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m2 ,
sihtotstarbega maaüksus 13196 m².
2. Prangli saar, Kelnase küla, Ülesaare maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 1,0 ha ja piirneb Soome lahega, Liiva maaüksusega ning
jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine kaitsealusest maast ärimaaks, kinnistu jagamine ja ehitusõiguse
määramine puhkeküla majade ning teenindushoone ehitamiseks.
Lisaks vallamajale on Ülesaare maaüksuse detailplaneeringuga võimalik tutvuda
ka Prangli raamatukogus.

Viimsi vallavalitsus on 12. septembril 2008 vastu võtnud
detailplaneeringu kehtestamise korralduse nr 564
„Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik,
Haabneeme staadion”
planeerimisseaduse § 23 lg 6 ning § 24 lg 3, Viimsi vallavolikogu 12. aprilli
2005 määrusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 3 lg 1 p 8
alusel ning arvestades alljärgnevaid asjaolusid ja kaalutlusi:
Planeeringu kehtestamisega hõlmatud maa-ala asub Haabneeme alevikus kinnistul nr 389302 (Haabneeme staadioni), mille maakasutuse juhtfunktsiooniks
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga on määratud sotsiaalmaa – üldkasutatavate hoonete maa – tähistab riigi- ja omavalitsusasutuste ning üldkasutuses
olevate sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-, kultuuri- ja spordiehitiste maad. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.
Planeeritavale krundile kavandatava spordihoone-parkimismaja rajamine aitab
mitmekesistada piirkonna sportimisvõimalusi ja arvestades elanikkonna kasvavat nõudlust siseruumides pakutavate sporditeenuste järele, võimaldab teha
Viimsi elanikele sporditeenused kättesaadavamaks.
Spordihoone-parkimismaja ehitamisega paraneb ümbruskonna elukvaliteet ning
loob eeldused piirkonna järjepidevaks arenguks.
Planeering välistab käsitletava ala muutumise isoleeritud ja mahajäetud tagahooviks, sellega tõstetakse piirkonna turvalisust ja tuuakse kogu ümbritsevasse
piirkonda uut elu.
1. Kehtestada Haabneeme staadioni detailplaneering (K-Projekt ASi töö nr 08033),
millega Haabneeme alevikus asuvale 2,1 ha suurusele maa-alale on kavandatud
üks sotsiaalmaakrunt. Detailplaneeringuga on kavandatud Haabneeme staadioni krundile ehitusõiguse andmine ühe kolmekorruselise (tehnilise neljanda korrusega) spordihoone-parkimismaja rajamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on
määrata kinnistu ehitusõigus, anda heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning
korraldada haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise küsimused.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
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Külavanemad tõusevad au sisse
Haldusreformi ootuses on
väiksemate valdade juhid
hirmul, et mis saab. Reformierakond on teinud ettepaneku liita pealinna lähivallad
Tallinnaga. Külad jäävad keskustest järjest kaugemale.
Mida Viimsi valla küladel ja
külavanematel võimalikest
muutustest oodata on, küsis Viimsi Teataja Harjumaa
Omavalitsuste Liidu (HOL)
esimehelt Urmas Arumäelt.

Teadupärast olete HOLis
käivitanud töörühma, mis
peaks andma valdadele
metoodilisi soovitusi külavanema ja -seltsi institutsioonide ellukutsumiseks
ja nendega koostööks.
Kaugel tööga olete?
Kohaliku omavalitsuse juhtide
üks suuremaid väljakutseid on
oma valla/linna elanike intensiivsem kaasamine kohaliku
elu edendamisse. Kogukonna
kaasamise või ka vallavõimu ja
asulate elanike vahendaja rollis
on väga tähtsal kohal külavanem. Külavanema, aga ka külaseltsi tähtsust ei saa ülehinnata
kogukonna elu äratamisel ja
edendamisel. On vaieldamatud
tõendid selle kohta, et kui alevikus või külas on külavanem
ja teda abistav/toetav külaselts,
on küla elu käima läinud ja
ühistegevus toimib. Vastupidised näited on kahjuks samuti
olemas.
Teema aktuaalsus tõuseb ka
kavandatava haldusterritoriaalse reformi ja/või haldusterritoriaalse korralduse muutmise
kontekstis. Olen seisukohal, et
mida suuremaks vallad liitmisega kasvavad ning mida kaugemale seeläbi külad valla keskusest jäävad, seda tähtsamaks
muutub külavanema institutsioon – külavanemad tõusevad
au sisse.
Riigi kavadesse ei mahu
vallavalitsuse ja küla suhete
korraldamine või korrastamine, saati siis külaelu küsimustega tegelemine. Ja ei peagi
mahtuma, sest kohaliku elu
küsimuste otsustamine ja korraldamine ongi kohaliku omavalitsuse üks põhimõte. Samas
on vallast valda arusaamine
külavanema
institutsioonist
väga erinev, mistõttu tekkis
vajadus seda teemat uurida ja
head kogemust levitada. Riigi
reformikavad on suunatud riigi
ja omavalitsusüksuste suhete
korrastamisele. Muuhulgas ka
see tõdemus andis tõuke külavanema institutsiooni üksikasjalikumaks
käsitlemiseks.
Kutsusin töörühma esimest
korda kokku 14. mail ja tänaseks oleme selle töö tulemused
paberile saanud.

Meile on toimetuses jäänud mulje, et olete varasemalt külavanemate tegemisi ägedalt rünnanud,
nüüd aga tegelete nende
upitamisega?

See on ilmselt eksitus ja olete
asjast valesti aru saanud. Ma ei
ole kunagi olnud külavanemate või külaseltside vastu. Tean
nende rolli tähtsust ja olen teinud nii mõndagi külavanemate
institutsiooni tutvustamiseks ja
tähtsustamiseks Viimsis. Minu
algatusel said endale vanemad
Tammneeme,
Haabneeme,
Naissaare ja Metsakasti, kutsuti kokku iga kuu viimasel
reedel toimunud külavanemate
ümarlaud ja moodustati vallavalitsuse juurde külavanemate
komisjon.
Jah, olen kirjutanud külavanematest ka kritiseerival toonil,
aga seda ikka selleks, et külavanemate ja -seltside koostöö
suunata õigetele alustele ja et
sellest oleks külarahvale rohkem kasu. Vaadake, elus saab
asju toimetada erinevalt: võib
teha õigeid asju õigesti või õigeid asju valesti. Samuti võib
teha ka valesid asju õigesti, aga
ka valesid asju valesti… Selle
üle, et külaliikumine on õige
asi, vaidlust ei ole. On veel jäänud seda õiget asja õigesti teha
ja sellest tõuseb kõigile kasu.
Seetõttu töötasimegi HOLi
töörühmaga läbi nii õigusaktid
kui ka vabariigis väljakujunenud hea ja ka halva kogemise
ning koondasime parima osa
ühtseks metoodiliseks soovituseks. Olen külaliikumise suur
toetaja ja üritan omalt poolt
anda seda, mida tänases positsioonis anda saan. HOLi metoodilised soovitused on üks
selline võimalus.

Kas saate HOLi töörühma
järeldustelt ja soovitustelt
ka veidi katet kergitada?
Ega see mingi saladus ei ole,
aga päris kõike teile ka öelda
ei saa, ja ega ei mahuks lehte
äragi.
Töörühm asus seisukohale,
et suuremates asulates tuleks
lubada mitme vanema valimist
territoriaalsuse printsiibil (näiteks kvartal, traditsioonilised
ja looduslikud erisused või takistused vms). Ühe sellise territooriumi suuruseks inimeste
arvu poolest võiks olla soovituslikult kuni 500 elanikku.
Vanem on kogukonna (asustusüksus, kus ta elab) liikmete
valitud kogukonna juht ja esindaja. Selles osas vajab kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus (KOKS) täiendamist ja
külavanema institutsiooni täpsemat lahtikirjutamist. Sealhulgas peaks KOKS loobuma
kontseptsioonist, et vanem
täidab vallavalitsuse ülesandeid lepingu alusel. Tänases
õiguslikus keskkonnas tuleb
asuda seisukohale, et vanem
ei ole ametnik ja talle ükskõik
milliste avaliku võimu kohustuste panemine kas lepingu või
statuudiga oleks vastuolus kogukondliku omavalitsuse põhimõttega.
Vanema amet on vabatahtlik
(auamet). Kompensatsioonimehhanismid tuleb lahendada
külaseltsi kaudu. Uus idee on,
et vanema valimistel peaks
olema õigus osaleda ka konk-

Mullu valiti Aasta Külaks Viljandimaa Kuhjavere. PIldil on Kuhjavere külavanem Romeo Mukk.
reetse küla kinnisvaraomanikel
(suvilaomanikud jt, kes ei pea
külas alaliselt elama), küll ei
saaks nad aga ise kandideerida
külavanemaks.

Kas külaseltsi kohta ka
midagi arvasite?
Külaseltsil (tavaliselt MTÜ) on
vanemat ja/või aleviku või küla
ühistegevust abistav ja toetav
roll. Selts on vajalik instrument ka rahaliste vahendite
kaasamisel. Selts ei ole aleviku
või küla esindusorgan! Lihtsustatult võiks öelda, et vanem
on kogukonna juht ja esindaja,
selts aga vanemat toetav majandusstruktuur.

Inimesed on ju üsna ükskõiksed ning koosolekutele tulevad kohale ikka
ühed ja samad näod?
Kahjuks see nii on. Seetõttu
pakkus töörühm välja, et suure territooriumi ja/või suure
rahvaarvu puhul oleks kvoorumi huvides mõistlik kasutada
elanike ja volinike koosoleku
segaformaati. See tähendab,
et elanikel on alati õigus koosolekul osaleda, aga samal ajal
on lubatud ka volitatud isikute
kaudu osalemine, näiteks üks
volinik kümne asula elaniku
kohta.

Samuti pakkusime välja, et
väikeste kogukondade puhul
või siis olukorras, kus aktiivsust pole või on asulas näiteks
vaid vanemad inimesed, võiks
olla lubatud naaberasulaga
koopereeruda ja valida ühisel
koosolekul ühine vanem.

Mäletamist mööda on olnud probleeme ka sellega,
millised on külavanema
volitused ja kuidas suhtuda tema poolt allkirjade
kogumisse. Kas selles osas
ka mingeid seisukohti välja töötati?
Vanema esindusõigus on seadusjärgne esindusõigus, kusjuures tema seadusest tulenevad volitused on sätestatud
seaduses ja seaduse alusel ning
täitmiseks volikogu kehtestatud statuudis (või valla põhimääruses, kui statuuti eraldi
ei kehtestata). Külavanemaks
valimise fakt ei anna külavanemale õigust ükskõik millises
küsimuses külarahvast esindada. Samas võib külaelanike üldkoosolek anda vanema
seadusjärgsele esindusõigusele
lisaesindusvolitusi (erivolitusi)
konkreetseks tegevuseks selleks kokkukutsutud külakoosoleku otsusega. (Näiteks: küla
üldkoosolek otsustab, et neile
on vastukarva vallavolikogu

või -valitsuse otsus, mis puudutab külaelanikke ja volitab
külavanemat esindama küla
selles konkreetses küsimuses
selliselt positsioonilt).
Töörühm töötas ka allkirjade kogumise temaatikaga ja
jõudis järeldustele, et menetluslikus mõttes on allkirjade
kogumise puhul tegemist kohaliku rahvaalgatusega. Kohaliku
rahvaalgatuse eesmärk on anda
hääleõiguslikule elanikule volikogu asemel õigus otsustada
tähtsa
munitsipaalpoliitilise
küsimuse üle. Tuleb rõhutada,
et kohaliku rahvaalgatusena ei
saa käsitada KOKSi § 2 lg 2
p-is 2, samuti §-des 32 ja 33
sisalduvat õigusakti algatamise
õigust, sest õigusakti algatamise õigus realiseerub arutelu ja
otsusena kohaliku omavalitsuse organis ega ole seotud kohaliku rahvaalgatusega.
Kohaliku
rahvahääletuse
sisuks on konkreetse kohaliku elu küsimuse otsustamine.
Kohaliku rahvaalgatuse ja
-hääletuse rakendamine tuleb
kõne alla eelkõige vabatahtlike omavalitsusülesannete puhul, kus kohaliku omavalitsuse
iseseisvus on maksimaalne ja
kus riik ei ole menetluse viisi
seadusega kehtestanud. Näitena tasub rõhutada, et allkirjade
kogumine näiteks planeerimismenetluses ei ole lubatav, sest
planeerimismenetlus ei ole

omavalitsusüksuse suvamenetlus, vaid seadusega kehtestatud protsess, milles on ka koht
avalikul väljapanekul ja ette
nähtud vaidlustamismenetlus,
millest kogukonna liikmed
peavadki juhinduma. See on
üsna segane teema ja kehtivas
Eesti õiguses praktiliselt käsitlemata, mistõttu tuli uurida,
kuidas on see küsimus reguleeritud Saksa õiguses, mis on
Eestile eeskujuks ehk nn mudelõiguseks.

Kas külavanemate koostööst teiste organitega
metoodilises materjalis ka
juttu tuleb?
Töörühm leiab, et vanemate koostöö külaseltsidega on
iseenesest mõistetav, aga siin
tuleb järjepidevalt teha selgitustööd, et ei toimuks rollide
hägustumist. Vanema ja külaseltsi koostöö vajab meie
arvates sätestamist külaseltsi
põhikirjas, mis annab seltsi ja
vanema koostööle kindla juriidilise aluse.
Töörühm soovitab vallajuhtidel kaaluda vanemate ümarlaua ja vallavalitsuse juurde
vanemate alalise komisjoni
loomist.
Viimatinimetatud
oleks ühtlasi ka vanemate omavaheline koostööorgan.

6

6. september 008

Viimsi Muuseumide lehenäitus

Enne: vaade Kirovi kolhoosi automajandi ja moeateljee hoonete ehitustöödele
1970. aastal (Viimsi Muuseumide fotokogu).
Nagu paljud põliselanikud teavad,
arendas Kirovi kolhoos Haabneeme keskuse põhiliselt välja 1960.–
1970. aastatel.
Fotol on näha automajandi suure
remonditöökoja ja moeateljee hoo-

neid valmimisjärgus 1970. aastal.
Moeateljees lasti kirovlastel igal
aastal tasuta ülikond õmmelda. See
soodustus tuli ka kindlasti ära kasutada: egas muidu polnud Kirovi
rahval probleeme ülikonnavirnade
mahutamisega. Selleks et majandi
tööpere aga tööajast ülikonnaproo-

Nüüd: vaade endistele automajandi ja moeateljee hoonetele 2008. aastal
(Alar Miku foto).

vis ei käiks, ilmusid teenindajad
kokkulepitud päeval pärast tööaega
kohale, võtsid mõõdud, vormistasid
tellimuse, andsid konsultatsiooni
ja tõid tellitud riietuseseme lõpuks
kätte.
Tegelikult polnud ülikonna
õmblemine ainus võimalik soo-

TASUTA UUDNE TEENUS
VIIMSI ELANIKELE!
KAS ARMASTAD KOHVI?
Vaid nupuvajutusega Sinu kodus:
• ergutav espresso
• õhuline cappuccino
• pehme ca≠é latte
• hõrgutav oakohv…
... SOOVID KA?

... HELISTA 683 5388, SEST SIIS:
• külastab Sind sobival ajal JURA espressomasina esitleja;
• koos proovite masina sobivust Sinu kööki;
• valmivad head kohvijoogid;
• teeme Teile uskumatult hea pakkumise.
Milleks maksta kohvikus kuni 30 krooni, kui sama hea kohv Sinu kodus maksaks 2-3 krooni...
Jura espressomasinad kuumaksega al. 288 kr ja hinnaga al. 9990 krooni.

Helista 683 5388 ja lepi omale sobiv aeg kokku!
Co≠eeCup OÜ www.co≠eecup.ee

dustus. Kolhoosi liikmetele, ka
pensionäridele, oli kinnitatud aastane tasuta teenuste limiit: algul
100 ja hiljem 150 rubla väärtuses
ning peale õmblusteenuste võis
käia juuksuri juures, osta simkoeesemeid ja isegi autol õli vahetada.

Tänavuseks on vanas autoremonditöökojas
puidupood,
moeateljees tegutseb antiigipood,
söögikoht ja juuksurisalong. Endistele põldudele ehitatud hooneid
ümbritsevad igast küljest puud ja
põõsad.



26. september 2008

Õdus puhkenurk aias.

Viimsi kaunid kodud
Meie vallas on saanud traditsiooniks kaks korda aastas
hinnata oma kodu kauniks
tegijaid. Eraldi toome välja
suvised ja talvised kodukaunistajad.
Võidakse küsida, miks. Igaüks
elab, nagu oskab ja kelle asi
see on, mida kodanik oma erakinnistul teeb.
Tõsi, eraasi on püha ja
puutumatu, kuid eraasjast käivad mööda sajad inimesed, ja

Veesilm loob meeleolu.

millise emootsiooni mööduja
saab, sellest võib tuju muutuda paremaks või halvemaks.
Vastuvaidleja ütleks: mis ta siis
passib võõrasse õue! Samas
moodustub meie ühine küla ja
vald just peamiselt erakinnistutest (on ka riigi ja munitsipaalmaid). Nii kaunid, kui on kinnistud, on ka meie vald, ja vald
peab kaunis olema, oleme kõik
veendunud. Nii, olen vist suutnud pessimistile tõestada, miks
kauni kodu konkurssi vaja on.

Vallas ringi liikudes märkab
igaüks, et asjad lähevad paremuse poole. Järjest rohkem
tekib ilusaid kinnistud, millel
pilk peatub. Tuletagem meelde, kuidas nägi välja paari aasta eest Laidoneri park Viimsi
südames, ja võrrelge tänasega.
On asjad paranenud? Julgen
öelda, et on.
Kolme aasta jooksul on
konkursile esitatud kinnistute nimekiri märkimisväärselt
kasvanud. Enam ei jõua ühe
päevaga kõiki kandidaate külastada. Rääkimata sellest, et
omaette väärtus on meie kaks
saart.
Paistab, et kodukaunistajad on peamiselt perenaised.
Õnnelikud on muidugi need,
keda mehed ehitustegevusega
abistavad, kuid on ka vapraid
naisi, kes ise betoneerivad või
merekividest teid ja kaunistusi laovad. Igas peres on oma
tööjaotus, sest kaunis aed
nõuab pidevat tööd ja vaeva.
Oleme püüdnud selekteerida aadresse nii, et külastame
omatehtud aedu, võõra hooldaja ja arhitekti tehtuid väldime, sest enda kätega rajatu on
üks meie konkursi printsiip.

Tänavu on komisjon paar
korda mööda valda sõitnud ja
iga kord ka pilte teinud. Vahel
tekib pildistamisega probleeme: omanik tuleb eramust välja
ja tõreleb, et tema privaatsust
häiritakse. Ei aita mõnele ka
see, kui seletame, et pildistatakse ilu pärast ja soovitakse
vaeva näinuid vallarahva nimel
tänada. Mõnedki jäävad ei-le
kindlaks ja kogu lugu.
Samas teeb murelikuks, et
ilu ei ole kuidagi nakkav. Sõidame kaunist kodu otsima ja
oleme peaaegu kohal, kuid ei
saa aru, kuhu meid on kutsutud: rinnuni rohi, praht, vedelevad ehitusjäätmed, hooldamata
maja. Siis täpsustame aadressi
ja selgub, et on pakutud kõrvalkrunti, pöörad pead ja tõesti,
imekaunis aed, harmooniline
arhitektuur, pererahva hool ja
armastus paistab igast rohuliblest ja lilleõiest. Aru ei saa,
kuidas naabril häbi ei hakka.
Muidugi mitte sellel, kes kodu
ilusaks on teinud, vaid ikka sellel tõrvatilgal.
Järsku oskab lugeja teha ettepanekuid, mida nende ohakaõite kasvatajatega ette võtta.
Kauni kodu konkursi tingimustes oli, et toome need

Lopsakas rohelus mõjub teraapiliselt.
tõrvatilgad anonüümselt välja.
Paraku oleme katsetanud – see
ei aita. Inimesed ei paranda
oma käitumist. Mida teha, et
Viimsis ei lendaks ohakaseemneid ega laiutaks rämps? Ootan
sellel teemal viimsilaste aktiivset mõttevahetust.
Septembris-oktoobris teeme veel mõne sõidu ja siis
hakkame suvistele külastustele kriipsu alla tõmbama. See
tähendab, et veel saab teha
pakkumisi.

Ootan neid meiliaadressile
enno@viimsivv.ee. Kui elektroonseks sideks valmis ei olda,
siis kirjalikult Viimsi, Nelgi
tee 1, Enno Selirand.
Kaunist sügist ja soovitan
kõigile – vaadake Viimsis ringi, nii palju on fantastiliselt
ilusaid kodusid. Kiidame tegijaid ja saame kõige kaunimaks
vallaks.
Komisjoni nimel

Enno Sellirand
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Viimsi koolis toimus suur koolilaat
Viimsi koolis toimus 9. septembri õhtupoolikul suur
koolilaat. Laadal sai infot
huviringide kohta, mis sel
õppeaastal Viimsi koolis
ning ka vallas toimuvad,
ning samuti oli võimalik
müüa ja vahetada kasutatud
koolivorme. Lapsevanemaid
ja õpilasi käis laadal kolme
tunni jooksul üle paarisaja.

miks laata
korraldatakse?
Idee korraldada koolilaat tuli
sellest, et igal sügisel vaevavad
paljud pered pead ühtede ja samade mõtetega: kuidas leida
infot koolis toimuvate huviringide ja klubide kohta, kust teada saada, kas lapsel on eeldusi
soovitud valdkonnaga tegeleda
ning kust leida klubide ja trennide kontakte.
Koolilaada põhiline eesmärk
ongi kokku viia lapsevanem ja
pere ning kus mujal seda kõige
sobivam teha oleks kui mitte
õpilasele ja vanemale kõige
sobivamas keskkonnas – oma
koolis.
Ringide juhendajad võtsid ideest kohe kinni ning nii
oli juba esimesel laadal, mis
toimus kaks aastat tagasi, kohal üle paarikümne huviringi
ja klubi. Kohapeal sai perega
arutada, mida huviringis või
treeningul tehakse ning millega peaks arvestama. Tutvuti ka
treenerite ja ringijuhtidega.

laadal esinesid
klubide andekamad
õpilased
Kohe esimesest aastast sai
alguse traditsioon pakkuda laadapublikule etteasteid
ning tantsunumbreid samade

OMAtsirkuse noored tegid koolilaadal hulljulgeid trikke. Foto autor: Peep Kirbits.
klubide poolt, kes laadal end
tutvustasid. Julgeid akrobaatika- ja osavustrikke demonstreerisid OMAtsirkuse andekad
noored, kaasa sai elada E. T. A
tantsuagentuuri tantsukooli ja
JJ-Streeti noortele tantsijatele. Õhtu viimaseks ning kõige

üllatusterohkemaks etteasteks
kujunes tae kwon do harrastajate esinemine, kus paljaste käte
ja jalgadega purustati vineertahvleid otse vaatajate silme
ees. Tae kwon do meistrid olid
koolilaadale tulnud Narvast ja
Kohtla-Järvelt.

laadal käis vilgas
kauplemine
Eelmisel aastal pakuti lapsevanematele esimest korda võimalust osta, müüa või vahetada
lapsele väikeseks jäänud, kuid
korralikke koolivorme. Suur

Vaprad kauplejad, kes ei lahkunud hetkekski leti
tagant. Foto autor: Peep Kirbits.
kastitäis asju anti ära täiesti
tasuta. Peale riideesemete sai
laadalt osta ka koolitarbeid
ning tragid õpilased müüsid
omavalmistatud ehteid.

täpsem info üleval
viimsi kooli kodulehel
Koolilaadal ei olnud peredele
veel võimalik jagada Viimsi
kooli huviringide voldikuid
nagu varasematel aastatel, sest
trennide ja klubide toimumisajad ei olnud selleks ajaks päris
täpselt teada. Nüüd saab soovitud infot leida Viimsi kooli

kodulehelt www.viimsi.edu.ee
„Huviringide” lingi alt. Suurem osa infot puudutab just
algkooliõpilasi. Kui tekib veel
küsimusi, tasub ühendust võtta Viimsi kooli huvijuhtidega.
Asutuse suuruse tõttu on koolis
kaks huvijuhti: Merike Hindreus
tegeleb algkooli (1.–4. klassid)
huviringidega ning Külli Talmar 5.–12. klasside ringidega.
Spordiklubide kohta saab informatsiooni otse klubidest.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Koolivormi ostu, müügi ja vahetamisega tegelesid
Kairi Lehtpuu ja Sigrid Üksi. Huvilistest moodustus pikk
järjekord. Foto autor: Peep Kirbits.
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Eralasteaed Väike Päike
avas lasteaia-pereklubi
Väike Päike oma emale,
Väike Päike oma isale,
Väike Päike teeb rõõmsaks
südame,
särab sinule ja minule.
Täpselt nii särav, soe ja rõõmsameelne see maja ongi. Siin
kohtab inimesi, kes on avatud
ja abivalmid, suure hinge ja
teotahtega, pühendunud ja lapsekesksed.

Lasteaed-pereklubi
Väike Päike on avatud
Viieaastaseks saanud Väikese
Päikese loojad on kahe lapse
ema-isa Kristi ja Alo Lillepea.
Tänavuseks veab koos nendega seda vankrit juba suurem
meeskond: Grete Miilen, Siret
Leinpuu ja Marju Saar koos
kõikide õpetajatega.
Väike Päike erineb oma filosoofialt teistest omalaadsetest
selle poolest, et arendustöös
löövad kaasa kõik õpetajad
oma ideede ja kogemustega
ning keda nüüdseks on juba
pea 30 hinge. Inimesed on siin
tähtsaimad.
Nende töödes ja tegemistes
jääb alati kõlama mõtteviis:
„aja, mille pühendame oma
lastele, maksab kinni nende
õnnelik saatus!”
Lasteaia Väike Päike maja
on märkimisväärselt lõbus ja
leidlik. Hoone projekteeris arhitekt Oliver Alver koos Väikese Päikese loojatega. Hoone
sisekujundus erilise golfiraja, julgete maalingute ja oma
ideedest valminud mööbliga
on intrigeeriv ja katsetavalt
leidlik. Maja välisfassaad on
samuti lennuka ideega. Seintesse on süvistatud loojatele
tähtsad sõnumid: mõtteterad,
mida soovitakse laste ja nende
vanematega jagada.
Läbipaistev ja valgusküllane
1400 m² hoone koos 2000 m²
õuealaga võtab vastu 90 last
alusharidus- ja päevahoiurühmadesse ning kõiki huvilisi
mitmesse huviringi.
Sel sügisel avatakse kuus
rühma: 2 sõimerühma (2–3 a),
2 aiarühma (3–3 a), 1 rühm (4–
7 a) ning juba tegutsev hoiurühm (1,5–4 a).
Igas vanuserühmas veel pisut ruumi on, kel huvi, see aga

Huvitegevust on kõigile.

Väikese Päikese teotahteline naiskond.

Hoone sisekujundus on leidlik.
seadku sammud lasteaia poole või registreerugu aadressil
www.lasteklubi.ee.
Samas hoones asuv kolme
huvisaali ja mängutoaga pereklubi pakub huvitegevust
1. elukuust kuni 10aastastele lastele ning tugiteenuseid
nende vanematele. Pereklubi
pakub lastele laulu-, kunsti-,
spordi-, tantsu-, jooga-, pallija võimlemisringe. Vanemad
on oodatud Gordoni perekooli, abi leiavad psühholooginõustaja juurest, tuge beebide
massaažist-nõustamisest, sõbralikku abikätt joogast ja seljavõimlemisest. Huviringid on
juba tööhoo sisse saanud ning
ootavad sõpru juurde.
Lasteaia
rühmaruumides
on lapse vajadustest lähtuvalt
eraldi magamistoad ja söögisaal koos kuumköögiga, lavaga muusikasaal, rühmatoast
saab otse õue astuda, terrassil
jalanõude pesemise koht, garderoobis riidekuivatuskapid,
rühmatoas tehnika terviklahendused, õuealal suured huviruu-

Tere tulemast
Ifi uude büroosse
Viimsi
kaubanduskeskuses!

Siin on lihtsalt tore!
mid ja atraktiivsed mänguväljakud.
MTÜ Väike Päike on koolitusloa saamiseks juba esitanud
haridus- ja teadusministeeriumisse taotluse, mis ka õige pea
väljastatakse.
Väike Päike on oma uue ja
põneva tee alguses ja ootab
sind, et saada sõpradeks!
Teine lahtiste uste päev
koos üllatustega on oktoobri keskel. Täpsem teave:
www.lasteklubi.ee

Aadress: Randvere tee 6, Viimsi vald,
Haabneeme alevik, Harjumaa
Avatud: E-R 10-19, L 10-15
Võta rahulikult, meie aitame Sind.
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Noored Hollandis tänavateatrit
ja stompi tegemas
22.–31. augustil toimus Hollandis järjekordselt üks noortevahetus, kus Eestit esindava organisatsioonina osales
Viimsi noortekesksus.
Seekord võtsid üritusest osa
Eesti, Holland ja Norra ning
igast riigist oli kaheksa noort ja
kaks rühmajuhti. Noortevahetuse teemaks oli tänavateater,
millega meid nädala jooksul ka
lähemalt tuttavaks tehti. Meie
eesmärk oli kümne päevaga
valmistada ette kava, millega
astuda eelviimasel päeval üles
festivalil nimega Westerpop.
Kogu programm algas varajase äratusega, sest Tallinna
lennujaamas tuli olla juba 5.15.
Pärast mõnetunnist sõitu jõudsime Amsterdami, kus saime
liikuda ringi nii omal käel kui
ka rühmajuhtidega. Amsterdamist suundusime rongiga Delfti, kust kõndisime skaudimajja,
millest sai meie kodu kümneks
järgnevaks päevaks.
Esimestel päevadel olid
hommikud sisustatud peamiselt nimemängudega, et üksteisega tuttavaks saada. Hiljem
juba pisut teiste mängudega,
mis tegid tuju heaks ja valmistasid ette algavaks päevaks.
Päevad olid täidetud töötubadega. Olime jagatud kahte gruppi: üks tänavateatri
ja teine stombi jaoks. Stomp
seisnes heli tekitamises, kasutades selleks mitmesuguseid
esemeid, näiteks plekist tünni
ja pooleks saetud piljardikiid.
Tänavateater tegeles peamiselt
etüüdidega. Lisaks etüüdidele
ja teatriharjutustele/-mängudele õpetati meile ka näomaa-

lingute tegemist. Ühel päeval
käisime Rotterdami tsirkusekoolis, kus meile õpetati muu
hulgas žongleerimist. Seal sai
proovida monoratta peal sõitu
või palli peal kõndi. Hiljem
oli meil Rotterdamis vaba aeg,
mida kõik enda äranägemise
järgi sisustasid. Kes läks muuseumisse või parki, kes ostles
niisama.
Õhtuid sisustas meil kultuur.
Igale riigile oli ette nähtud oma
päev, kus programm tuli täita
enda maale kohaselt. Niisiis
saime osa nii Hollandi kui ka
Norra toitudest, mängudest ja
filmidest. Meie näitasime filmi „Nimed marmortahvlil”,
lasime vägikaikaveoga jõudu
katsuda ning mängisime silmapilgutamise mängu.
Ühel õhtul toimus mäng
„Sugude sõda”, mille eesmärk
oli välja selgitada, kumb sugu
on ikkagi rohkem tegijam:
nais- või meessugu. Paraku
lõppes äärmiselt tasavägine
võistlus viigiga ja tuli tunnistada, et ju oleme siis võrdsed.
Kõige positiivsem asi, mis
kindlasti enamikule meelde
jääb, on arvatavasti seltskond.
Kõigi kolme riigi noored suutsid väga lühikese ajaga üksteisega sõbruneda ja ühiseid
huve leida. Kuigi alguses peeti
meid, eestlasi, liiga vaikseteks
ja tagasihoidlikeks, siis suutsime ajaga näidata, et pole me nii
tagasihoidlikud midagi. Seda
tõestas kas või eesti poiste korraldatud lustlik jalgpallimatš.
Reeglid olid küll samad, kuid
mänguviis teine. Kellel seoti
käed-jalad kokku, kellele anti
lusikas munaga kätte, ja vära-

vavahtidel seoti üldse silmad
kinni.
Kurta selle kümne päeva
kohta eriti midagi pole. Ehk ainult mõned korralduslikud küsimused ja veidi ka söök. Kuigi
toit oli üldiselt väga hea, kujunes väikseks probleemiks kindla lõuna olemasolu. Asi toimus
põhimõttel, et kui keegi lõunal
süüa tahab, siis teeb köögis ise.
Loomulikult pole selles midagi
halba ja ehk ongi nii õige, kuid
tühi kõht ja ehk ka laiskus selle
poolt tihti ei olnud. Veidi võiks
kurta ka selle üle, et puhkepause oleks mõnel päeval võinud
natukene rohkem olla, sest väsimus oli kerge tekkima.
Programmi viimased päevad
olid kõige meeldejäävamad.
Jõudis ju kätte festival, mille
nimel nädal aega töötanud olime. Reede õhtul käisime festivalipaika üle vaatamas, et oma
backstage’i ruume näha ja ka
mõningaid bände kuulata.
Laupäev oli suurpäev. Kohe
pärast äratust kiirustasime festivalipaika, et hakata ettevalmistusi tegema. Toimus mõni
peaproov, siis näomaalingud ja
kiire riietevahetus.
Esimesena esines teatrirühm. Kuigi vahepeal tundus,
et jääme valju muusika varju,
kogunes sellest hoolimata parajalt vaatajaskonda. Nautisime oma tegevust ja otsustasime mõne aja pärast veel ühe
korra esineda.
Pärast meid esines stombirühm, mis said samuti väga
sooja vastuvõtu osaliseks. Esinemiste järel tuli jätta hüvasti
meile kalliks saanud teatriõpetajatega, kes jagasid mä-

All vasakult: Kalev, Engeli, Britt, Ergo ja Helerin. Ülemises reas vasakult:
rühmaliider Kätlin, Lisett, Matti, teine rühmaliider Mari ja Anni.
lestuseks esimesel päeval tehtud fotosid. Hiljem jäime veel
festivali nautima ja avastasime
veidi Delfti ööelu.
Pühapäeva varahommikul
saabuski see kurb aeg, kui tuli

ärgata teadmisega, et nüüd on
kojuminemise hetk. Pärast rongisõitu olime tagasi lennujaamas
ja Hollandiga tuli hüvasti jätta.
See noortevahetus oli vähemalt minu jaoks üks selle suve

parim nädal ning mul on väga
hea meel, et sain tänu sellele
mitme kogemuse võrra rikkamaks.

Britt Tatter

Viimsi vald liitus ELi noorteprogrammiga EVS
(vabatahtlike teenistus)
Selle aasta alguses alustas
Viimsi vallavalitsus koostöös Viimsi noortevolikoguga Euroopa vabatahtlike
teenistuse (EVS) akrediteeringutaotlust. See tähendab, et Viimsi vald soovib
hakata saatma ning vastu
võtma vabatahtlikke üle
kogu Euroopa. Alates aprillist on Viimsi vallavalitsus
akrediteeritud EVSi organisatsioon. See tähendab,
et võime saata noori välismaale ja vastu võtta teiste
riikide noori – oleme koordineeriv organisatsioon.
Idee hakata tegelema EVS
iga on loogiline jätk Viimsi
noortetööle. Viimsi noored
on seni osalenud mitmes
rahvusvahelises projektis
ning nüüdsest on neil veel
üks võimalus juures. Prae-

guseks on esimesed vabatahtlikuks minejad ja siia
tulla soovijad endast juba
märku andnud. Noortel on
võimalus teha tööd, õppida
keelt ja tutvuda teiste riikide
kultuuriga.
EVS annab võimaluse
Viimsi haridus-, noortetööja sotsiaalasutustele tuua
rahvusvaheline mõõde kohalikule tasandile, teha projektide kaudu koostööd teiste
riikide noortega.
Euroopa
vabatahtlike
teenistus on võimalus noortele, kes soovivad 2–12
kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga.
Oma olemuselt on Euroopa
vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati
vähemalt kolm osapoolt:
vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon.

Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline
andmebaas, kus on Euroopa
piires leitavad organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata või vastu võtta.
Projekti tegevused võivad
olla seinast seina: töö laste,
noorte või vanuritega meditsiiniasutustes, koolides,
noortekeskustes jne. Omale
sobiva projekti saab vabatahtlik ise valida.
Rohkem informatsiooni
Euroopa vabatahtlike teenistusest leiab veebiaadressilt
www.noored.ee.
Täpsem
Viimsit puudutav informatsioon on saadaval noorsooja haridusametis.

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridusameti
juhataja

Triin Rebane
Viimsi noortevolikogu esimees

Vabatahtliku Juta Männisalu kogemused Portugalist
Tahtsin juba pikka-pikka aega omal nahal proovida, mida tähendab olla vabatahtlik kuskil kaugel,
eemal kodust ja sõpradest. Senini oli ikka kogu
aeg midagi, mis Eestis kinni hoidis – pooleliolev
ülikool, uus töökoht, elukaaslane vms. 2006. aasta sügisel otsustasin lõpuks, et võtan asja nüüd ja
kohe käsile või viskan mõtte igaveseks peast. No
pidin ju ise ikka järele proovima!
Läksin 2007. aasta kevadel pooleks aastaks
Portugali. Enne minekut tundus kuus kuud täiesti paras aeg – ei liiga pikk, kuid samas piisav, et
ennast kohalike oludega kurssi viia. Juba pärast
esimest seal veedetud kuud sai selgeks, et pool
aastat on tohutult lühike aeg, ikka kohe liiga lühike. Ega ei jäänudki muud üle, kui sealt tõesti
maksimum võtta.
Mind võttis vastu noorteühendus Rota Jovem
Lissaboni lähedal Cascaisis, ookeaniäärses imeilusas väikelinnas. Kohale jõudes selgus, et elame
koos kaheksast rahvusest noorega kolmetoalises
korteris. Ma polnud kunagi varem sellises kommuunis elanud – tõotas tulla paras katsumus.

Tagantjärele mõeldes, isegi asjad, mis kohapeal
teinekord tigedaks tegid, olid vaid imetillukesed
nüansid kogu selle positiivse kõrval, mida koos
elamine andis: ääretult palju naeru ja nalja, ühised
õhtusöögid sõpradega, pikad-pikad vestlused varaste hommikutundideni, peod, veiniõhtud jne.
Töö juures selgus ruttu, et mulle antakse tegevusteks üsna vabad käed. Üsna pea olin kaasatud
lühiajalises vastuvõtva vabatahtliku teenistuse
projekti, mille raames oli juunis-juulis Rota Jovemis sada rahvusvahelist EVSi vabatahtlikku.
Portugalile kohaselt hakkasid ettevalmistused
projektiks hilja, mis tähendas vabatahtlike saabudes 18–20tunniseid tööpäevi kogu meeskonnale.
Oi, kui väsitav see oli, aga kui põnev! Saan sealt
saadud teadmisi ja kogemusi kasutada igasuguses
edasises töös.
Minu jaoks oli see pool aastat Portugalis üks
senise elu paremaid aegu. Kogemused, mälestused ja sõbrad sellest ajast on kordi võimsamad,
kui ealeski oleksin osanud loota ja oodata.
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Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 22. august 2008

Viimsi valla kultuurikalender
26. september – 19. oktoober
jaan– dets 2008
Kindral Johan Laidoner –
Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda
1918–1920

Tere tulemast!










Kelli Jakobsonil ja
Heiko Heral sündis
7. augustil poeg Kiur
Robben.
Eva Palmil ja Villem
Tarvasel sündis 22.
augustil poeg Paul.
Kärol ja Urmas
Teemantil sündis 25.
augustil poeg JohanEric.
Ruth Ojalal ja Marek
Sepal sündis 29. augustil poeg Tristan.
Agnes ja Olaf Tärgil

Eesti ja külm sõda
Avatud: K–L 11–17, giid
tel 621 7410

sündis 29. augustil
poeg Hans Olari.








Kai ja Indrek Kallasel
sündis 9. septembril
poeg Ralf.

Kindral Laidoneri muuseumis
kuni 29. september

Leivi Malmbergil ja
Edrich Arrol sündis
12. septembril poeg
Cristofer.

Raamatunäitus „Eesti
Vabariigi juubeliaasta.
Mõeldes rahvuskaaslastele paguluses”

Kersti ja Heigo Reisperel sündis 19. septembril tütar Regina.

Viimsi raamatukogus

Jaana ja Heikki Lõhmusel sündis 20. septembril tütar Rebekka.

kuni 30. september
Raamatunäitus „Tarkuseraamatud lastele”
Prangli raamatukogus

SÜNNIPÄEVAD

Avatud: N–L 12–17
Rannarahva muuseumis
(end. koduloomuuseum)

Salme Rahula

94

Erich Rauam

75

Pärja Räägel

91

Ingrid Salu

75

Zinovi Ostapovski

91

Olga Toime

75

Nora Raba metallkompositsioonide näitus „Värvides on väge”

Leida Täpsi

90

Linda
Dartčačvili

75

Rannarahva muuseumis
(end. koduloomuuseum)

Marta Rang

90

Aili Rohult

75

Maimu Rebane

85

Jaan Ristoja

70

Herta Rebmann

85

Einar Sormunen

85

Voldemar
Kristjuhan
Jekaterina
Fokina

85

85

Grigory
Matyushenok

70

Valentina
Veselova

70

Leida Borisova

70

Mati Nõu

65

kuni 30. september

Avatud: N–L 12–17

al 30. septembrist
Soome keele kursused
algajatele
T kell 18.30, info Pauli
Haakana tel 5837 6790
Randvere päevakeskuse
saalis
kuni 10. oktoober
Tõnis Soobi maalide
näitus
Avatud: kl 10–16
Viimsi päevakeskuse
saalis
kuni 15. oktoober

Elmar Missik

80

Mart Kraut

65

Kevade lugu „Kui Arno
isaga koolimajja jõudis...”

Daisy Tulpe

80

Asta Gärtner

65

O. Lutsu „Kevade” ainelised illustratsioonid:
graafik Mare Hunt

Fanny Valamaa

80

Anu Herman

65

Viimsi kooli raamatukogus

Virve Tammer

80

Irina Gurvitč

65

27. september kell 12

Alla Kepp

75

Vello Ring

65

28. september kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
kell 18
Peregrupp
Viimsi vabakoguduse
kirikus
28. september kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

kuni 30. september
Viimsi maalikunstniku
Anne Vaasa näitus

Palju õnne!

27. september
Kirikukontsert. „Muusikaline ohver” J. S. Bach,
Kaumann
Varajase muusika stuudio
Cantores Vagantes
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Eesti meistrivõistlused
ragbis
Haabneeme staadionil

28. september kell 14.30
Perejumalateenistus.
Mihklipäev: inglite ja laste
püha tähistamine
Pauli ja Leena Haakana
EELK Randvere Peetri
kirikus
29. september – 13. oktoober
Raamatunäitus „Eesti
Vabariigi juubeliaasta.
Õpetajale”
Viimsi raamatukogus
1.–31. oktoober
Raamatunäitus „Kuulsaid
muusikuid kogu maailmast”
Prangli raamatukogus
1. oktoober kell 11
Eakate päeva tähistamine
„Aktiivsena eluteel”
Vestlusring. Külas on asja
tundjad. Alustavad tööd
eakate huviringid
Viimsi päevakeskuse
saalis
2. oktoober kell 18
Õpetajate päeva tähistamine
Külla tuleb Kaunimate
Aastate Vennaskond:
Hannes Kaljujärv, Indrek
Kalda, Toomas Lunge ja
Jüri Lumiste
Viimsi keskkooli aulas
3. oktoober
Õpetajate päeva tähistamine
Püünsi koolis

3. oktoober kell 22
Tubakavastase nädala lõpuüritus „Õuduste
filmiöö”
Randvere noortekeskuses
4. oktoober kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi kokkusaamine
Viimsi maastik ja loodus.
Andres Tõnisson
Rannarahva muuseumis
(end. koduloomuuseum)
4. oktoober kell 12
Eakate mälumäng
Võistkondade registreerimine tel 606 6839, Viiu
Nurmela
Tublimatele väärikad
auhinnad!
Viimsi päevakeskuse saalis
5. oktoober kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 16
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
Rohuneeme kabelis
5. oktoober kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse hooldajaõpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
6.–10. oktoober
Randvere noortekeskuse
sünnipäeva tähistamine
Randvere noortekeskuses
10. oktoober kell 21
Ansambel PS Troika
Jussi Õlletoas
12. oktoober kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12. oktoober kell 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse hooldajaõpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus

13. oktoober – 3. november
Raamatukogupäevad. Näitus „Loeb, mida loed”
Viimsi raamatukogus
14. oktoober kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
14. oktoober kell 20
Teatrietendus „Kuidas
dresseerida meest?”
Merle Palmiste
Jussi Õlletoas
16. oktoober kell 19
Kontsert: oktoobrijazz
Jaakobi kirikus
Esinevad: Henri Peipman,
Ara Yaralyan, Mihkel
Metsala, Marek Talts,
Anneli Pilpak, Ahto Abner.
Rannarahva muuseumis
on avatud kohvik. Piletid eelmüügis Piletilevis
120/80 krooni, kohapeal
150/100 krooni.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
16. oktoober kell 19
Viimsi VII maastikumäng
Kogunemine Viimsi noortekeskuses. Taskulamp
kaasa!
Info ja võistkondade registreerimine
tel 606 6826,
viimsink@huvikeskus.ee
J. Laidoneri mõisapargis
17. oktoober kell 19
Muusikalietendus „Barnum”
Viimsi huvikeskuses
19. oktoober kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
19. oktoober kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse hooldajaõpetaja Aare Kimmel
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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Rahvusvaheline noortevahetus ,,Sõbrad külas”
Juba neljandat suve osalesid Püünsi kodutütred rahvusvahelises kümnepäevases skaudilaagris Poolas
Sulejoweki linnas ja Machary kaunite järvede ääres
metsas. Kutse saatis meile
Poola Sulejoweki linnapea.
30. juulil startisidki Püünsi
rühma kodutütred koos kahe
juhendaja ja kahe väikese
skaudipoisiga Poola poole.
16tunnise bussisõidu järel
jõudsime Varssavisse, kus
oli väga soe vastuvõtt. Poolas saime tutvuda Varssavi ja
paljude teiste linnade kultuuriväärtustega, meile räägiti
sealsete skautide tegevusest
ja nende vastupanuliikumisest II maailmasõja ajal.
Suureks elamuseks kujunesid ühised kino- ja loomaaia
külastused, veepark, kajakisõit, kruiis Poola kõige suuremal järvel, bowling ja palju
muud huvitavat.
Ka sel suvel võtsid skaudilaagrist osa noored Saksamaalt ja Prantsusmaalt ning
loomulikult poola skaudid
ja gaidid. Nii nagu varematel aastatel, nii ka seekord
moodustasid kõik rahvusvahelised rühmad koos 30–40
poola noorega eraldi alllaagri. Eesti noorte all-laager
asus teistest rühmadest kõige
kaugemal metsas. Kõik väljasõidud toimusid koos saksa
ja prantsuse noortega, sest
moodustasime ühe rahvusvahelise grupi.
Unustamatud laagripäevad Machary metsas kaunite
järvede ääres jäävad kauaks
meelde ka sellepoolest, et
viimase päeva hommikul ärasõiduks asju pakkides avastasid väiksemad kodutütred
oma telgis riiete all meetrise
mao. Ehamatus oli muidugi
suur, sest ööbisin ka ise seal
telgis.

Lõppkokkuvõttes
läks
kõik ikkagi õnnelikult. Ühised mängud, laulud, tantsud,
uued tutvused ja sõbrad – see
kõik ühendab ja seob, annab
teotahet edaspidiseks. Tänu
Viimsi valla ja Poola toetusele oli reis noortele vähekulukas. Täname ka Püünsi kooli
vilistlast ja Tartu Ülikooli
õpilast Ingvari Arsti, kes oli
meile suureks toeks tõlgi ja
juhina Poolas.

Võtsime vastu Poola
sõpru
Kuna noored eri maadest tundsid elavast huvi meie riigi ja tegevuste vastu, andsime lubaduse neid külla kutsuda. Nii oligi
meie rühma ühine otsus: esialgu piirdume vaid kahepoolse
noortevahetusega. Koosolekutel arutasime läbi eesmärgid,
kogu tegevuskava ning sellega
seonduva. Koostasime tegevusprogrammi, jaotasime ülesanded.
Meie projekti ,,Sõbrad
külas” üks eesmärk oli soov
õppida lähemalt tundma kahe
kultuuriruumi eri- ja ühisjooni, saada keelepraktikat,
õppida arvestama teisest kultuurist tulevate noortega, leida häid sõpru. Kõigi ühine
soov oli tutvustada külalistele
pealinna, maad, kodukohta
Viimsit, ettevõtmisi läbi järgmiste tegevuste: ekskursioonid, laulud, mängud, tantsud,
vestlused.
Tahtsime tutvustada ka
meie maaelu ja tegemisi
Prangli saarel. Kuna skautlus on kodanikukasvatus ning
noorkotkaste ja kodutütarde
organisatsiooni eesmärk on
noorte isamaaline kasvatus,
siis otsustasimegi anda külalistele võimaluse omandada
skaudioskusi (aktiivne kodanik ollakse läbi spordi ja välitegevuste).
Projekti ,,Sõbrad külas”
koostamisega tegelesime mitu
kuud. Kuna tegime sellist
projekti esimest korda, siis

Laupäev, 27.09 kell 17

Viimsi Püha Jaakobi kirik

Pühapäev, 28.09 kell 12

Mustvee kirik

puudusid meil kogemused.
Aga saime hakkama. Saades
teate ,,Käesolev projekt on
ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil”, teatasime
kohe Poola juhtidele. Ja 6.
augustil võtsimegi Tallinna
bussijaamas vastu 14 noort ja
kaks juhti Poolast Sulejoweki
linnast.
Unustamatud kaheksa siin
veedetud päeva möödusid linnulennul. Veel kauaks jäävad
kõigile meelde ekskursioon vanalinna, Oleviste kiriku torni,
tegevused Tarsi puhkemajas,
Kaiu rabas, Kui metsa karstialal, lõkke- ja puhkeõhtud
Prangli saarel ja koduses Viimsis ning palju-palju huvitavaid
vestlusi, mänge, tantse, laule ja
tegevusi.
Poola sõbrad saatsime Tallinna bussijaamas ära 13. augustil. Lahkumine oli väga
kurb, sest koos veedetud päevad olid kõiki ühtseks pereks
kokku liitnud.
Toredate päevade eest täname programmi Euroopa Noored Eesti bürood, mis meie
projekti rahastas, Viimsi valla

Saime sõpradeks!
valitsust, noortejuhte Leho
Rohtlat ja Rinaldo Vahtlat
ning Viimsi kooli abiturienti
Heili Randmaad, kes oli mei-

le suureks abiks tõlgina. Meie
rühmal seisab ees aga veel
suur töö: programmi Euroopa
Noored Eesti büroole tuleb

esitada lõpparuanne. Järgmiste kohtumisteni!

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht

Valla siseliinide sõidugraafikute ajutistest
muudatustest Tammneeme külas
6. oktoobril 2008. aastal muutuvad seoses Tammneeme külas algavate Ühtekuuluvusfondi vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamistöödega valla siseliinide V2 ja V4 sõidugraafikud ja marsruut.
Olude sunnil ning ehitustööde spetsiifikat arvestades tuleb oktoobrikuuks sulgeda Tammneeme tee vahetult enne Teigari teed.
Remonditööde tõttu avatakse ajutine siseliin V5. Ajutise lisamahu teenindamiseks paneme juurde ühe normaalbussi.
• Liin V2 – sõidab marsruudil Viimsi haigla – Tammneeme – Hansunõmme
• Liin V4 – sõidab marsruudil Viimsi haigla – Tammneeme – Hansunõmme – Muuga – Mähe – Viimsi haigla
• Liin V5 – sõidab marsruudil Viimsi haigla – Leppneeme (Mehise peatuseni)
Liinidel V1, V1K, V3 toimuvad sõiduplaanides mõneminutilised muudatused.
Lisatud asjakohased sõidugraafikud

Kommunaal- ja heakorraamet

Maakonna bussiliin nr V2
Haabneeme - Tammneeme - Randvere							
Peatus
Viimsi haigla
Krillimäe
Tammneeme
Hansunõmme
Töötamise päevad

06:03 06:28 06:48 07:35 08:03 08:24 09:24 10:58 12:24 13:52 15:06 15:47 16:12 16:35 17:04 17:29 18:11 18:57 20:02 21:27 22:45 23:55
06:06 06:31 06:51 07:38 08:06 08:27 09:27 11:01 12:27 13:55 15:09 15:50 16:15 16:38 17:07 17:32 18:14 19:00 20:05 21:30 22:48 23:57
06:12 06:37 06:57 07:44 08:12 08:33 09:33 11:07 12:33 14:01 15:15 15:56 16:21 16:44 17:13 17:38 18:20 19:06 20:11 21:36 22:54 00:03
06:20 06:46 07:06 07:53 08:21 08:42 09:42 11:16 12:42 14:10 15:24 16:05 16:30 16:53 17:22 17:47 18:29 19:15 20:20 21:44 23:02 00:12
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Randvere - Tammneeme - Haabneeme

Johann Sebastian Bach

Musikalisches Opfer
Reet Sukk – barokkflööt
Elo Tepp – barokkviiul
Reinut Tepp – klavessiin
Egmont Välja – barokktšello

Tõnis Kaumann

Kahele Johannesele
Johannes Välja - tšello
Signe Hiis - klaver

Sissepääs vaba

Peatus
Hansunõmme
Tammneeme
Krillimäe
Viimsi haigla
Töötamise päevad

06:25
06:34
06:40
06:42
1-5

06:46
06:56
07:02
07:04
1-5

07:09
07:19
07:25
07:27
1-5

07:55
08:05
08:11
08:13
1-5

08:21
08:31
08:37
08:39
1-5

08:45
08:55
09:01
09:03
1-5

09:46
09:56
10:02
10:04
1-5

11:18
11:28
11:34
11:36
1-5

12:46
12:56
13:02
13:04
1-5

14:10
14:20
14:26
14:28
1-5

Reis
15:27
15:37
15:43
15:45
1-5

16:05
16:15
16:21
16:23
1-5

16:30
16:40
16:46
16:48
1-5

16:56
17:06
17:12
17:14
1-5

17:22
17:32
17:38
17:40
1-5

17:50
18:00
18:06
18:08
1-5

18:29
18:39
18:45
18:47
1-5

19:15
19:25
19:31
19:33
1-5

20:22
20:32
20:38
20:40
1-5

21:44
21:53
21:59
22:01
1-5

23:05
23:14
23:20
23:22
1-5

Maakonna bussiliin nr V2											
Haabneeme - Tammneeme - Randvere
Peatus
Viimsi haigla
Krillimäe
*Mäe
Tammneeme
Hansunõmme
Töötamise päevad

06:00
06:02
06:10
06:14
06:22
6

07:19
07:21
07:30
07:34
07:43
6

08:55
08:57

10:24
10:26

12:12
12:14

13:39
13:41

Reis
15:09
15:11

16:39
16:41

18:12
18:14

09:03
09:13
6

10:32
10:42
6

12:20
12:30
6

13:47
13:57
6

15:17
15:27
6

16:47
16:57
6

18:20
18:30
6

19:55
19:57
20:06
20:10
20:19
6

21:24
21:26
21:34
21:38
21:46
6

22:52
22:54
23:02
23:06
23:14
6

23:52
23:54
00:02
00:06
00:14
6

Randvere - Tammneeme - Haabneeme										
Peatus
Hansunõmme
Tammneeme
*Mäe
Krillimäe
Viimsi haigla
Töötamise päevad

Reis
06:22
06:31
06:34
06:43
06:45
6

07:43
07:53

09:15
09:25

10:44
10:54

12:30
12:40

13:57
14:07

15:27
15:37

16:57
17:07

18:32
18:42

07:58
08:00
6

09:30
09:32
6

10:59
11:01
6

12:45
12:47
6

14:12
14:14
6

15:42
15:44
6

17:12
17:14
6

18:47
18:49
6

20:21
20:31
20:34
20:43
20:45
6

21:48
21:57
22:00
22:08
22:10
6

23:17
23:26
23:29
23:37
23:39
6
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Sport
17. septembril toimus spordiklubi Tallinna Kompass korraldusel orienteerumisjooksu
seeriavõistlusena öine sprint
Viimsi valla auhindadele. Eelmisel aastal toimus analoogne
üritus Viimsis Laidoneri pargis,
sel korral Tallinnas Vilde pargis.
Sõltuvalt vanuserühmast oli
jooksumaa pikkuseks 1669–
2160 m 11 kontrollpunkti-

ga. Võtjad: M18 – Aleksandr
Shved; M21 – Risto Kiilberg;
M40 – Raul Hindov; N18 – Marta Olvet; N21 – Kirti Rebane;
N40 – Merike Paapson.
Jooksu korraldajad olid viimsilased Jaan, Jüri ja Juta Tarmak.
20. septembril Viimsis
Laidoneri mõisapargis toimunud 9. olümpiateatejooksul

osales kokku 17 võistkonda.
7,5 km distantsil näitas parimat aega üksik-sidepataljoni
kümneliikmeline võistkond, läbides võistlusmaa ajaga 21.29.
Vaid neli sekundit hiljem finišeeris Kaitseväe logistikakeskus. Kolmandaks jäi üksik-vahipataljoni esindus.
Koolidest oli parim Kuusalu
keskkool ajaga 23.18, viis sekundit hiljem lõpetas Tallinna

Saksa gümnaasium. Firmadest
oli parim Eesti Piirivalve (aeg
22.54), spordikoolidest-kõrgkoolidest läks võit korporatsiooni Leola võistkonnale ajaga 28.01. Kodutütarde-noorkotkaste rühmas tuli võit ka
meie õuele: Püünsi kodutütred
said ajaks 39.07.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator

Spordiüritustest tulemas
29. sept – 12. okt
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
korvpallis
10.–12. kl poisid-tüdrukud
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

Muudatused Viimsi
raamatukogu
teeninduse korralduses

Võimlemis- ja tantsuklubi
Keeris juuniorid võitsid kavaga „Neutron” vabariiklikul Kalevi võimlemisfestivalil Pärnus hinnalise karika „Uudsus ja originaalsus
võimlemises”.

treener Ene Mets

Maakonna bussiliin nr V4
Haabneeme - Randvere Muuga - Mähe Haabneeme

Haabneeme - Mähe - Muuga Randvere - Haabneeme

Peatus
Viimsi haigla
Krillimäe
Tammneeme
Hansunõmme
Muuga
Hansunõmme
Mähe aedlinn
Viievelle
Viimsi
Viimsi haigla
Töötamise päevad

Peatus
Viimsi haigla
Viimsi
Viievelle
Mähe aedlinn
Hansunõmme
Muuga
Hansunõmme
Tammneeme
Krillimäe
Viimsi haigla
Töötamise päevad

Reis
07:20
07:23
07:29
07:38
07:41
07:45
07:47
07:51
07:55
07:56
1-5

13:25
13:27
13:30
13:35
13:37
13:40
13:44
13:54
14:00
14:02
1-5

Reis
14:20
14:22
14:25
14:30
14:32
14:35
14:39
14:49
14:55
14:57
1-5

15:21
15:23
15:26
15:31
15:33
15:36
15:40
15:50
15:56
15:58
1-5

1. oktoobril 2008 hakkab
Viimsi raamatukogus kehtima uus raamatukogu kasutamise eeskiri (avaldatud eelmises VT numbris),
kus on sätestatud nii Viimsi
raamatukogu kui ka tema
haruraamatukogu Prangli
raamatukogu teeninduse
korraldus, sisekord, lugejate õigused, kohustused ja
vastutus.

Maakonna bussiliin nr V5
Haabneeme - Leppneeme
Peatus
Viimsi haigla
Krillimäe
*Leppneeme sadam
Mäe
Mehise
Töötamise päevad

Reis
06:14 06:41 07:12 07:52 08:14 08:49 10:06 11:18 13:42 14:31 15:35 16:02 16:50
06:17 06:44 07:15 07:55 08:17 08:52 10:09 11:20 13:45 14:34 15:38 16:05 16:53
17:00
06:25 06:53 07:24 08:04 08:26 09:01 10:18 11:29 13:54 14:43 15:47 16:14 17:04
06:27 06:55 07:26 08:06 08:28 09:03 10:20 11:32 13:56 14:45 15:49 16:16 17:06
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

17:21 17:55 18:28 19:33 20:27 22:06 23:28
17:24 17:58 18:31 19:36 20:30 22:09 23:31
17:33 18:07 18:40 19:45 20:39 22:17 23:39
17:35 18:09 18:42 19:47 20:41 22:19 23:41
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Leppneeme - Haabneeme
Peatus
Mehise
Mäe
*Leppneeme sadam
Krillimäe
Viimsi haigla
Töötamise päevad

06:29 06:55 07:26 08:06 08:28
06:31 06:57 07:28 08:08 08:30
08:33
06:40 07:07 07:38 08:18 08:42
06:42 07:09 07:40 08:20 08:44
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Reis
09:03 10:22 11:34 13:57 14:47 15:51 16:18 17:06 17:37 18:09 18:44 19:47 20:41 22:19 23:41
09:05 10:24 11:36 13:59 14:49 15:53 16:20 17:08 17:39 18:11 18:46 19:49 20:43 22:21 23:43
09:15 10:34 11:45 14:09 14:59 16:03 16:30 17:18 17:49 18:21 18:56 19:59 20:53 22:30 23:52
09:17 10:36 11:47 14:11 15:01 16:05 16:32 17:20 17:51 18:23 18:58 20:01 20:55 22:32 23:54
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Maakonna bussiliin nr V5						
Haabneeme - Leppneeme
Peatus
Viimsi haigla
Krillimäe
*Leppneeme sadam
Mäe
Mehise
Töötamise päevad

Reis
08:25
08:27
08:35
08:38
08:41
6

09:27
09:29

11:06
11:08

12:47
12:49

14:15
14:17

15:46
15:48
15:57
16:00
6

17:14
17:16
17:24
17:27
17:30
6

09:38
09:41
6

11:17
11:20
6

12:58
13:01
6

14:26
14:29
6

09:41
09:43
09:52
09:54
6

11:20
11:22
11:31
11:33
6

13:01
13:03
13:12
13:14
6

14:29
14:31
14:40
14:42
6

18:50
18:52
19:01
19:04
6

16:00
16:02
16:11
16:13
6

17:30
17:32
17:41
17:43
6

19:04
19:06
19:15
19:17
6

Leppneeme - Haabneeme
Peatus
Mehise
Mäe
Krillimäe
Viimsi haigla
Töötamise päevad

Reis
08:41
08:43
08:52
08:54
6

11.–12. oktoober
Harjumaa meistrivõistlused jalgpallis
(mehed)
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

Võrreldes varasema eeskirjaga on selle sisu püütud paremini liigendada. Lisatud on
detailsust ja informatiivsust,
nt on lahti kirjutatud, kuidas
toimub meeldetuletuste saatmine e-posti aadressile ning
milleks kasutatakse lugejate
isikuandmeid. Teatud osas on
uus eeskiri ka konkreetsem:
kui varem oli lugeja kohustatud raamatu rikkumise või tagastamata jätmise korral selle
eest tasuma kuni kümnekordse hinna, siis nüüd tuleb seda
teha kolmekordses suuruses.
Praktikas eelistame asendamist, kuid see tuleb kooskõlastada raamatukogu töötajaga.
Raamatukogu kasutajaid
mõjutava põhilise muudatusena võtavad mõlemad raamatukogud eeskirja kehtima hakkamisel viivist. Selle suurus on
50 senti iga viivitatud päeva
eest ühe teaviku kohta. Tasuda
saab esialgu ainult sularahas.
Kuna viivise võtmise eesmärk pole tulu teenida, vaid
kroonilisi võlglasi distsiplineerida, siis on tehtud mõned
mööndused:
1) tagastamistähtpäevast
möödunud esimesed seitse
päeva on viivisevabad;

2) iga kuu teisel teisipäeval tagastatud teaviku(te) eest
viivist ei võeta.
Viivisevõtmist on Viimsi
raamatukogus kaalutud juba
mõnda aega. Ühelt poolt on
seda põhjustanud Viimsi valla elanikearvu suurenemine
võrreldavaks väikese linnaga
ning teisalt pole raamatukogu
võlglaste nimekirjad just lühikesed.
Raamatu(te) tagastamistähtajast kinnipidamisega
on raskusi keskmiselt igal
kümnendal
raamatukogu
kasutajal. Praegu juhitakse
võlglaste edetabelit 1042
päevaga. On lugejaid, kes
suhtuvad meeldetuletustesse üleolevalt, kuid samal
ajal on raamatukogu töötaja
see, kes järjekorras oleva
kliendi ees piinlikkusse olukorda satub. Niisiis püüdkem uue korraga harjuda ja
arvatavasti ei mõjutagi see
kohusetundlikke lugejaid,
kes meile tähtaja pikendamiseks helistavad ja e-kirju
saadavad.
Teisena tuleb uues eeskirjas esile tuua seda, et enam
saa järjekorda panna ilukirjandust. Nii on toiminud ka
paljud teised raamatukogud,
sest raamatuid ilmub nüüdisajal rohkesti ja valik on suur.
Sageli ei tulda reserveeritud
raamatutele järele. Teine
lugu on teadmiskirjandusega, selles osas pole järjekorraga probleemi. Loomulikult
teeme ka erandeid, eeskätt
kooli soovitatud ilukirjanduse osas.
Lõpetuseks ka midagi positiivset. Nimelt valmis hiljuti meie veebileht, mille kaudu
saab tutvuda raamatukogu
ajaloo, kogude ja teenustega,
otsida teavikuid e-kataloogist
Urram, esitada e-päringut jne.
Avalehel on ka uudiste veerg,
kust saab infot kõige raamatu
kogus toimuva kohta, muu
hulgas täiendavatest viivisevabadest päevadest.
Uute kohtumisteni nii raamatukogus kui ka veebilehel
www.viimsiraamatukogu.ee!

Kristiina Puura
Viimsi raamatukogu juhataja
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KUULUTUSED

 Müüa otse omanikult
2toal. oma aiaosaga korter Meriväljal eramajade
vahel. Hind 1,41 mln kr.
Lisainfo: tel 509 7296 või
www.kv.ee/741753
 Vajame aeg-ajalt lapsehoidjat 3,5aastasele poisile. Palun helistada tel
510 0601.
 Hispaania keele algtaseme
eratunnid
Haabneemes.
Tel 501 5945.
 Professionaalne ja diplomeeritud massöör pakub
kvaliteetset massaaži: üld-,
aroomi-, ravi-, klassikaline
ja kupumassaaž. Helista tel
510 6731.
 Otsin rõõmsameelset koristajat koju üheks korraks
nädalas. Elame Haabneeme ja Pringi piiril. Info tel
506 6197.
 1,4aastane tore tüdruk otsib
omale hoidjatädi väikeste

lastega peres või perehoiurühmas 3-4 päeva nädalas.
Tel 502 5025.
 Avaldame
südamlikku
kaastunnet Maire Pedakule
kalli isa surma puhul. MTÜ
Viimsi Huvikeskus.
 OÜ Toom Kauplused võtab
tööle baaridaam-kliendi
teenindaja hotell Athenas asuvasse pubisse. Tel
5621 9533 (kl 10–17).
 Perefirma müüb lõhutud
küttepuid 2 m² konteineris. Kohaletoomine hinna
sees. Küsige lisainfot tel
503 8134, Ivar.
 Viimsi
sulgpalliklubi
ootab treeningutele noori
sulgpallihuvilisi, info tel
5690 2481.
 Üürile
anda
ladu
(ca 2300 m²) aadressil
Rohuneeme tee 1/1–7. Tel
502 6983.

 Viimsi kirjatarvete kauplus Knopka vajab aktiivset
klienditeenindajat.
E-post riina@charlot.ee,
tel 5665 0385.
 Kvaliteetsete ja töökindlate
õhksoojuspumpade müük
ja paigaldus Viimsi vallas.
Võimalus vahetada vana
küttesüsteem ökonoomsema vastu talvehooaja eel
või paigaldada lisasoojusallikas. Torulukksepatööd.
Info, paigalduse registreerimine ja konsultatsioon
keskkonnatehnika eksperdilt tel 5645 7099.
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075.
 Puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades, nagu
kalmistud, hoonete läheduses jm. Tel 712 0538, e-post
douglas.fir@mail.ee.

Viimsi huvikeskus
alustab hooaega!!!
Väikelaste muusikaring Tipsu
Tunnid algavad oktoobrist!
Alla aastastele tipsudele alates 6. elukuust
1–2aastastele tipsudele
2–3aastastele tipsudele
3–5aastastele tipsudele
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
tel 510 3458
Info ja
eelregistreerimine: itariina@huvikeskus.ee
Laulu–mänguring Laulusuud
Tunnid algavad 10. septembril!
3–4aastastele lastele
4–5aastastele lastele
6–8aastastele lastele
Juhendaja Maire Pedak
e-post mairepedak@hot.ee
Tantsuklubi Viira
Tunnid algavad 2. septembril!
Treeningud toimuvad Viimsi huvikeskuse
treeningsaalis (I korrus)
3–5aastased lapsed
5–6aastased lapsed
6–8aastased lapsed
8–11aastased lapsed
Juhendaja Kati Pedanik
tel 503 4302
e-post pedanik1@hotmail.com
Noorte freestyletantsurühm River Island
Tunnid algavad 3. septembril
Treeningud toimuvad Viimsi huvikeskuse
treeningsaalis (I korrus)
Info Liina Jõesaar
Liina.joesaar@mail.ee
tel 5692 6866

Raamatupidamisteenused
POP Lahendused OÜ
GSM 51 71 459
www.poplahendused.ee

Loovusring väikelastele
2,5–3,5aastased lapsed
4–7aastased lapsed
Juhendaja Kristiina Puudersell
tel 5561 5413
e-post kristiina.puudersell@mail.ee

Põnnipesa Lastekeskuse
pidudel uued hinnad:
E-N:
R:		
L ja P
		
		

18-00 – 21.00
18.00 – 21.00
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
18.00 – 21.00

1000.1300.1000.1300 .1300.-

Põnnipesa pidu saab broneerida
www.pesa.ee

Selleaastane sportlik-vabaõhuüritus

VIIMSI VII MAASTIK
toimub 16. oktoobril algusega kell 19.00
Kogunemine Viimsi Noortekeskuse (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) ees.
Võistlus toimub Laidoneri mõisa pargis. Pimeda aja tõttu palume kaasa võtta taskulambid!

Võistkond: 5 liiget, kellest vähemalt 2 on tüdrukud/naised
Võistlus toimub kolmes vanusegrupis:
- 5.–9. klass
- 10.–12. klass
- täiskasvanud

Võistkonnal 1 ühine väline tunnus. Silmapaistvalt kostümeeritud meeskonnale eriauhind!

Registreerimine kuni 10. oktoobrini
• Viimsi Noortekeskus viimsink@huvikeskus.ee
• Viimsi Spordihall tiia@viimsivald.ee
• koolide noortejuhtide juures
Meili teel registreerides märgi palun võistkonna ja liikmete nimed ning vanusegrupp!

Tarbekunsti ring lastele
Siid ja tekstiil
Klaas ja keraamika
Juhendaja Kristiina Puudersell
tel 5561 5413
e-post kristiina.puudersell@mail.ee
Tarbekunsti kursused
täiskasvanutele
Alates oktoobrist!
e-post kristiina.puudersell@mail.ee
MTÜ loovustuba beebide
loovusring
Teisipäeviti kl 10
Cristina Lään 505 2498; 508 9607; 621 6882
Rahvatantsurühm ja
noortekapell Valla-alune
Tantsijate juhendaja Eevi Kiling 5345 1130
Kapelli juhendaja Kalle Erm 505 9043
Pillikoor Merimemm
Juhendaja Aare Pehka 5197 4181
Segakoor Viimsi
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Helle Lusmägi 515 9464
Rahvamuusikaansambel „Pirita“
Juhendaja August Sarrap 5335 8829
Prangli rahvamaja huviringid
Kokandusring
Juhendaja Maret Klaamas
Laste lauluring
Juhendaja Luigi Õunapuu
Naisansambel
Juhendaja Luigi Õunapuu
Flamenkotantsu ring
Juhendaja Riina Muljar
Kunstiring
Juhendaja Riina Muljar

MTÜ Viimsi huvikeskus, Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
tel 606 6838, viimsi@huvikeskus.ee, www.huvikeskus.ee

Tammneeme küla sadama-ala planeeringust
Hea Tammneeme küla aktiivne elanik. MTÜ Tammneeme külaselts on
alustanud tõsisemat sadama-ala projekteerimist ja laiapõhjalisemat uuringut.
Seoses sellega oleme väga tänulikud Tammneeme külaelanike perspektiivsest
huvist tuua oma paat või kaater Tammneeme sadamasse või siis on
tulevikuplaanides soetada omale veesõiduk, mis võiks koha leida meie
planeeritavas väikesadamas.
Oma huvist teavitage e-posti aadressil raivokaare@hotmail.com või siis
telefonil 503 4247.
Ilusat sügise algust!
MTÜ Tammneeme külaselts

Sügisesed aiatööd,
lehtede riisumine,
muru väetamine,
hekkide lõikus
tel.50 89 294
www.aiadkorda.ee

Raamatupidamisteenused
OÜ-lt Annraam
Septembrikuus
hinnasoodustused.
Info 5157524 või anne@annraam.ee
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Fraktsioneeritud

FOTOTERMOLÜÜS
Uus saavutus lasermeditsiinis ja
kosmetoloogias.
Protseduur sobib kõigile
nahatüüpidele.
NÄIDUSTUSED: naha noorendamine,
kortsud, lõtvuv nahk,
pigmendilaigud, armid ja rasedusarmid
(striiad), aknearmid.
CleanLine kliinik
Narva mnt 7d, Tallinn
tel 665 1450
www.cleanline.ee

Tule
joogavõimlema!

ALATES 6. OKTOOBRIST
OLEME AVATUD UUES KOHAS
VIIMSI SPA 1. KORRUSEL

Oodatud on noored ja vanad,
endised olijad ja uued tulijad!

RANDVERE TEE 11
TEL. 600 2815
E – R 10.00-18.00

Aeg: T ja N kell 19.30

ORTOPEEDILISED JALATSID JA TALLATOED LASTELE,

Koht: Viimsi, Pargi lasteaia saal

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAARDIGA SOODUSTUS!

TÄSIKASVANUTELE JA SPORTLASTELE.

BERKEMANN TÖÖ- JA TERVISEJALATSID SAKSAMAALT – OKTOOBRIS -10%!

Kaasa matt!

KÕIK JALGADELE!

Speli Kõuhkna, tel 5667 8266.

Esmakordne
3D tekstiilide näitus!
– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja
• Märgliivapritsikuivliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu

Originaalseid kardinaid ja efektseid ruumilisi
seinapilte kaasaegsesse interjööri.
Näitusmüük galeriis "SooSoo" Soo tn.4, Tallinnas.
2.-22.okt.2008, E-R 11-18.00, L 11-15.00
Kangad, mis pakuvad elamusi!

Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

Liivi Leppik
www.visioonkardin.ee

MULD

Ootame Teid
Jussi �lletuppa
Jussi Grupp OÜ
Liilia tee 2
Viimsi 74001
Harjumaa

tel/faks: +372 601 0317
baar/köök tel: +372 623 8696
e-post: info@jussikas.ee
www.jussikas.ee

m�nusalt aega veetma,
tähtpäevi pidama,
elavat muusikat ja teatriõhtuid nautima.
Pakume maitsvaid roogasid ja hubast
meeleolu!
Info:
5554 2588
www.jussikas.ee
Viimsi, Liilia tee 2

Tule tennisetrenni
Pirita Top tennisekeskusesse!
www.altatennis.ee, tel: 6996689

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

Professionaalne ilukirurgia
konsultatsioonid
protseduurid

Dr. Katrin
Krüünvald
ilukirurg

• Rindade plastilised operatsioonid
• Liposuktsioon e. rasvaimu
• Silmapiirkonna plastilised operatsioonid
• Näo ja kaelapiirkonna plastilised operatsioonid
• Kõrvade plastilised operatsioonid
• Kõhu eesseina plastika
• Täiteaine Restylane süstimine
• Botuliintoksiini süstid
ja palju muud
Ars Medica Tel: 6011770
ilukirurgia erakliinik Viimsi SPA Tervisekeskuses
e-post: arsmedica@hot.ee
www.arsmedica.ee

Müüa sõelutud mulda,
täitepinnast, liiva ja killustikku. Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546

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

Hea seenior!
Ootame Teid Swedbanki
Pirita Selveri kontorisse!
14. ja 15. oktoobril kell 9–10
ettekanded pangatoodetest ja
investeerimisvõimalustest.
Pirita Selveri kontori aadress:
Rummu tee 4

Swedbank - Hansapanga uus nimi.

Rehvide müük
ja paigaldus
Rehvivahetusaeg:
01.10 - 30.11

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük
Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Tel. 60 11 812 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

Hammaste
laservalgendus
HAMBARAVI
PROTEESIMINE

