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„Meie soov on, et kirikus toimuk
sid üritused,” ütleb Püha Jaakobi
koguduse õpetaja Mikk Leedjärv.
Loe lk 2.

Tähelepanu, külade
aktiivsed inimesed!
Raha vedeleb murul maas, palun korjake
üles!

Üle Eesti kokku tulnud Lionsi klubide esindajaid tervitab Viimsi vallavanem Haldo Oravas. Presiidiumis keskel kuberner Liis Klaar.
Foto: Andrus Mirka

Lionsite juhid olid Viimsis koos
Rahvusvahelise Lionsi klubide Eesti piirkonna klubid pidasid Viimsis
oma üldkoosolekut.
„Ma ei kujutanud ette, et see amet
nii vaevarikas ja huvitav on!” Sel
liste sõnadega avas rahvusvahelise
Lionsi klubide Eesti piirkonna ku
berner Liis Klaar lionsite piirkond
liku üldkoosoleku, mis toimus
laupäeval, 18. oktoobril Viimsi
keskkoolis. „Rõõm ja vaev käivad
käsikäes. Üks päev on hurraa! Ja
teine päev – ohh!” jätkas Klaar,
kes oma sõnul pole varem kunagi
nii palju arvuti taga istunud ja nii
palju meile kirjutanud kui selles
ametis. Kuberneriamet on valitav
ja kestab aasta.
Lionsid käivad üle Eestis koos
neli korda aastas, üldkoosolekul
peab olema esindatud 2/3 hääle
õiguslikest klubidest, st laupäeval
oli vaja vähemalt 38 klubi esinda
tust. Kvoorum saadigi kokku.
Üldkoosolekul keskenduti sellele,
kuidas edeneb suurima heategevus
projekti elluviimine, kõneldi organi
satsiooni majandusest ja eelarvest.

Ehitatakse Eesti Maja
„Meie heategevus seisneb oma
jõududega aitamises,” selgitas Liis
Klaar Viimsi Teatajale. Praegu on
kõigi Eesti lionsite suurim ühine
kogu piirkonda hõlmav heatege
vusprojekt koguda raha Maarja kü
lale Eesti Maja ehitamiseks.

„Rootsi lionsid korjasid raha ja
ehitasid Rootsi Maja, Põhjala lion
sid tegid Põhjala Maja, sakslastelt
on Saksa Maja, Rotary klubidelt
ja nende sõpradelt Sõprade Maja.
Eesti Maja on praegu meie suurim
kampaania.”
Eesti majal on juba olemas vun
dament, seinad ja katus. Aastava
hetuseks peab hoone valmis saa
ma, jaanuaris kolitakse sisse. Kok
ku läheb maja maksma 3,5 miljonit
krooni.

Liis Klaari sõnul kogutakse
raha korjandustega
Tallinna vanalinna Lionsi klubi,
kuhu Liis Klaar kuulub, korraldas
hiljuti Eesti Majale rahakogumise
kampaania Kadaka Selveris. „Käi
sime korjanduskarpidega ringi,
vestlesime, jagasime reklaamlehti
ja võtsime vastu annetusi,” rääkis
Klaar. Ühe õhtu ja laupäeva mõne
tunniga saadi 9000 krooni.
Annetuse tegijaile jagatakse tä
nutäheks märke ja võtmehoidjaid
Rahakogumisele lisaks õnnestus
Liis Klaaril äratada Rootsis elava
eesti päritolu kunstniku Ilon Wik
landi huvi meie lionsite heatege
vuskampaania vastu. Ilon Wikland
joonistas annetusena oma signa

tuuriga jõulukaardi, mille müügist
saadav raha läheb samuti Maarja
küla Eesti Maja ehitamiseks.
Põlvamaal asuv Maarja küla
on rajatud vaimupuuetega noorte
koduks. Külas elab 25 noort, kelle
kasutuses on praegu kolm annetus
tena rajatud maja. Plaanis on ehita
da veel kolm.
Eestis tegutseb 61 Lionsi klubi,
eelmisel aastal loodi üheksa uut
klubi. Oktoobri seisuga oli neis
kokku 1384 liiget. Lisaks on veel
Leo klubid, kuhu kuuluvad kooli
noored.
Eesti lionsid tähistavad tuleval
aastal maikuus oma 20. tegevus
aasta täitumist. Liis Klaari sõnul
on Eesti väga populaarne ja sel
puhul on siia oodata lionseid üle
maailma.

Viimsi lionsid
Viimsis tegutseb 24-liikmeline
Lionsi klubi. „Meie klubi käib
koos 17. hooaega,” lausus Viimsi
Lionsi klubi asepresident Toomas
Kull.
„Kuna lionsid tegelevad heate
gevusega, oleme oma prioriteediks
valinud Viimsi vallas tegutseva
MTÜ Viimsi Invaühing toetamise.
Aastate jooksul oleme korralda
nud heategevuslikke jõululaata
sid, -kuuskede ja -kaartide müü
ki, üle-eestilise poistekoori Kalev
kontserte, kuuseistikute istutamisi

Viimsi valla metsades. Aastaid
oleme Viimsi Marketis hoidnud
nn raha kogumise palle.”
Selle aasta heategevuskampaa
nias „Aitame ehitada kodu” jagati
igale klubiliikmele meeneid (mär
ke, võtmehoidjaid), mida Viimsi
lionsid on otsustanud individuaal
selt annetada. Annetamise ajal sel
gitab klubiliige, mismoodi aida
takse annetatud summaga ehitada
Maarja külla Eesti Maja.

Igaühelt annetusi
600 krooni eest

Igalt liikmelt oodatakse mär
kide ja võtmehoidjate annetustest
600kroonist summat. Kogutud
raha kantakse piirkonna arvel
duskontole. „Tulevikus ootame
klubisse uusi tublisid liikmeid.
Soovime hakata osa võtma Viimsi
invaühingu õpitubadest ja nende
suvelaagritest. Mõte on kevadel
kaasata metsaistutamise talgute
le lastekodulapsi ja töö lõppedes
koos ühiselt suppi süüa,” rääkis
Toomas Kull.
Lionsi liikmeks saadakse kahe
klubiliikme soovituse alusel. Kan
didaat ei pea elama klubi piirkon
nas.
Lionsi liikumine sai alguse 91
aastat tagasi Ameerikas. Maailmas
on u 1,5 miljonit lionsit.

Annika Poldre

Külaelu arendamiseks on loodud uued rahas
tamisvõimalused. Järgmisel aastal saab ühis
tegevuse arendamiseks raha taotleda mitme
fondi kaudu. Seda võivad teha nii seltsid kui ka
MTÜd. Tuleb projekt kirjutada ja see fondile
esitada. Tõeliselt hea ettevõtmise juures on ka
vallavalitsus, kes aitab tasuda omafinantseerin
gut.
Tegevuste alla mahuvad küla kooskäimise
kohad – ka ruumid ja väljakud, mida paranda
da, remontida, välja ehitada. Samas toetatakse
ka neid tegevusi, mis aitavad kujundada n-ö
meid, st et uued ja vanad hakkaksid külaelus
ühtemoodi kaasa lööma ja inimeste vahelt
kaoks need vaimsed vaheseinad. Arvan, et mõ
neski külas või alevikus on mõttekas luua ak
tiivsete inimeste ühendus – külaselts. See pole
keeruline, kuid külaelu saab hakata arendama
juriidilise isiku kaudu. Oskuste puudumisel
võib julgesti pöörduda Viimsi vallavalitsusse
Enno Seliranna poole. Samuti vastan küsimus
tele elektronposti teel.
Viimsi vallas on käivitunud ka teine ja tun
duvalt lihtsam projektidele raha taotlemise
moodus. Nimelt on vallavalitsus asutanud koos
naabervaldadega MTÜ Põhja-Harju Koos
töökogu. See mittetulundusühendus hakkab
tulevikus toetama oma liikmeteks astunute
projekte. Erilisus seisneb veel selles, et toeta
takse ka äriühinguid. Uksed on valla: mida kii
remini liituda, seda kindlamalt võib tulevikus
loota projekti finantseerimisele. Täpsem info:
enno@viimsivv.ee.
Täna on üks kõige tähtsam asi soov midagi
oma inimeste jaoks ära teha. Kui see on ole
mas, on võimalik ka kõik muu.
Kordan uuesti soovi leida küla- ja aleviku
vanemaid. Eelmine teade tõi mõne toreda kan
didaadi. Andke endast teada, kui hoolite oma
kodukandist. E-post enno@viimsivv.ee, tele
fon 564 71181. Kohtumiseni!

Enno Selirand

Prangli saare elanikud!
Saarerahva üldkoosolek toimub
8. novembril kell 11 rahvamajas.
Päevakord:
- Külavanema aruanne 2007. ja
2008. aasta tööst
- Prangli saare arengukava avalik
arutelu
- Järgmise aasta tööplaani kinnitamine
- Kohapeal algatatud küsimused
Arengukavaga saab tutvuda valla
koduleheküljel.
Külavanem



31. oktoober 2008

Põlvest põlve kandunud ametis
Mikk Leedjärv on noor kirikuõpetaja, kes
alustas Viimsi Püha Jaakobi kirikus oma esimest ametiaastat.

Mikk Leedjärv, olete suvest saadik
Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetajana
ametis. Kas olete ka siitkandist pärit või
kus on teie juured?
Läänemaal. Minu isa Ants Leedjärv on 1977.
aastast olnud Kullamaal kirikuõpetaja ja seal
ma 1979. aastal sündisingi (täpsemalt siiski
Rapla haiglas).
Olen Kullamaal üles kasvanud, seal 18 esimest
eluaastat elanud. Kuid mu juured jõuavad siia
kanti, Jõelähtme kihelkonda. Mu isapoolsed
vanavanemad elasid Jõelähtmel. Nii et juured
ulatuvad siia päris lähedale.

Mida arvasid vanemad
teie valiku kohta hakata
vaimulikuks?

Kirikuõpetaja lapsel on vist
tee Jumala juurde olnud loomulik ja kulgenud iseenesest?
Kristlik maailm on kogu aeg kaa
sas olnud tõesti ning teadmine Ju
malast ja Jeesusest ka. Kuid teadlik
Jumala leidmine on toimunud siis
ki mingil hetkel, kui minust mõtlev
inimene sai. Ei oska täpselt öelda
millal, kuid küllap millalgi kooli
ajal see juhtus.

Meil on ligikaudu 150 liiget. Kuid
hingekirjas on umbes 600 inimest.
See on täiesti uus kogudus, asu
tatud 1994. aastal mitme Tallinna
koguduse liikmete algatusel. Ko
gudus alustas tegevust 1994. aasta
kevadel kuulutuspunktina ja amet
likult asutati see 1994. aasta sügi
sel. Kirik valmis 2007. aasta suvel,
pühitseti 25. juulil.

Kas teie abikaasa on ka kirikuga seotud?

Milliste kirikutöö valdkondadega tegelete?

Ta töötab Eesti piibliseltsis, nii et
mingil määral jah. Ka mina tööta
sin selles organisatsioonis üheksa
aastat.

Koguduses on palju töövaldkondi:
hingehoid, laste- ja noortetöö, dia
koonia jm. Tegelda tuleb kõigiga,
osa valdkondi on meie koguduses
praegu küll soiku jäänud, kuid
need tuleb uuesti käivitada. Vaid
leeritöö on toimunud järjepidevalt
ja praeguses rühmas on kuus ini
mest, esimesel advendil on meil
leeripüha.

„Minu ülesanne ongi
õiged inimesed üles
leida ja aidata kaasa,
et kirikus hakkaksid
asjad toimuma, et
kogudus tunneks end
suure perena, kus
tegutsetakse koos.”

Mu vanemad on olnud väga
tolerantsed. Nad pole mul
le kunagi öelnud, et võiksin
minna seda või teist õppima.
Nad on olnud minu valikutega
nõus. Ma ei tunne, et mu amet
mingilgi moel sunnitud oleks,
põlvest põlve on see meie
perekonnas edasi kandunud:
minu vanaema ja vanaisa (isa ema ja ema isa)
olid organistid, üks Jõelähtmes ja teine Raplas,
nii et kirikutöö on justkui veres.

Millise elukutse on valinud teie õed-vennad?
Mul on kaks vanemat õde. Vanem neist, kõrg
haridusega rootsi filoloog, oli neli aastat Kee
nias misjonär. Praegu elab ja tegutseb Soomes.
Teine õde elab ja töötab Viinis, kus ta õppis
teoloogiat, ning nüüd on koolis usuõpetuse
õpetaja.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis lehte ei ilmu.

Kas elate Viimsis?
Nüüdseks võib
öelda jah, sest
oleme endid sis
se seadmas uues
kodus üsna kiriku
lähedal.

Olete lõpetanud
usuteaduste instituudi. Kas elukutse
valik toimus kõhklematult?
Mõtlesin, et õpin esmalt ühe maise
ma eriala, seejärel ehk kunagi usu
teadust. Pealegi tol aastal, kui mina
keskkooli lõpetasin, usuteaduste
instituudis vastuvõttu ei toimunud.
Niisiis läksin õppima Tallinna teh
nikaülikooli
transporditehnikat.
Aga pärast esimese semestri lõppu
mõistsin, et see pole minu ala. Ja
siis otsustasin teoloogia kasuks.
Minu õpingud kestsid 1999.–2008.
aastani. Omandasin alguses teoloo
gias bakalaureusekraadi ja seejärel
õppisin pastoraalseminaris, mis on
praktiline kirikutööks ettevalmis
tav aasta. Praktika-aasta möödus
Tallinna Jaani koguduses 2007. sü
gisest 2008. aasta kevadeni ja mul
lu suvel ordineeriti mind Viimsi
Püha Jaakobi koguduse õpetajaks.

Olete ka Jaani koguduses
noorte juht?
Jah, koguduse noortetööd tegin
juba Kullamaal ja tegelesin seal ka
skautlusega. Jaani koguduses olen
tegutsenud kolm aastat, seal kestab
minu töö kuni selle aasta lõpuni.

Kui suur on Viimsi Püha Jaa-

Peatoimetaja: Jüri Leesment,
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas
ja Jan Trei

Raskus on väga suhteline. Minule
on see esimene töökoht vaimuli
kuna ja püüan võtta seda nii, nagu
ta on, ilma mingite eelarvamusteta
raskuste suhtes. Teen seda, mis on
kogudusele vajalik.

Kuidas üldse on olla noor kirikuõpetaja tänapäeva materiaalses maailmas, pealegi
rikkas vallas?
Siiani tundub, et see on igati tore
ja hea, inimesed on sõbralikud ja
abivalmid, võimalik on suhelda ja
kõik asjad ära ajada, mis vaja. Jah,
paljud on edukad ja heal järjel, kuid
nemadki otsivad muid väärtusi edu
ja rikkuse kõrvale. Raskeks võib
pidada igat tööd, mida rõõmuga
ei tehta, aga inimestega töötamine
pakub palju rõõmu.

Milline näeb välja teie töönädal?
Esmaspäev on puhkepäev, sest pü
hapäev on kõige vastutusrikkam
tööpäev. Teisipäeva hommikul on
kantseleiaeg, kus soovijad saavad
vaimuliku jutule. Õhtul on leeri
tunnid, vahepeal mitmesugused
asjaajamised. Kolmapäeval on as
jaajamised, ettevalmistused püha
päevaks või mõneks talituseks, mis
nädala lõpus toimuvad. Neljapäe
val on samuti kantseleiaeg ja asja
ajamised ning paljude asjade ette
valmistamine.
Jumalateenistuse
ettevalmistamine võtab ühtekokku
ära ühe terve tööpäeva. Reedel või
laupäeval, kui on üritusi või talitu
si, siis toimetan neid, kuid ühe neist
püüan hoida vaba. Ja pühapäev on
kõige tähtsam päev nädalas.

Jah, ühe lapse olen jõudnud juba
ristida, aga huvilisi on rohkem.
Mitmed käivad selle küsimusega
kirikus ja tulevad ka leeri, et lap
si saaks ristida. Lapse ristimine on
üks põhjus, mis toob päris palju
inimesi kiriku juurde.

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Ajalehe järgmine number
ilmub 14. novembril.

Kas on kerge või raske olla
vastrajatud kiriku ja uue koguduse eesotsas?

Kas olete siin lapsi ristinud?

Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

kobi kogudus?

Õpetaja Mikk Leedjärve
introduktsioon Viimsi Püha
Jaakobi kirkus.

Kes on koguduse liikmed?
Koguduses on inimesi väga eri
nevas vanuses: nooremat rahvast,

Mikk Leedjärv: „Kirik peaks olema koht, kus igal nädalal
toimub muid üritusi lisaks jumalateenistusele, mõni
kontsert, palvus vm.”
aktiivseid inimesi ja samas ka ea
kaid.

See ei ole mitte esimene kiriku
hoone, mida kogudusele ehitada kavatseti?
See on teine variant. Algselt plaa
niti mere äärde suurt ja võimast
kirikut. Aga see, arhitektide Martin
Aunini ja Erki Ristoja hoone, sobis
väiksele kogudusele tõenäoliselt
paremini. Kirik valmis suures osas
eraisikute ja firmade annetuste
ga. Paljud tööd on tehtud firmade
annetuste abil ja kui poleks olnud
tulihingelisi eestvedajaid, siis ehk
polekski see veel valmis. Meie ki
rik on ainus täiesti uus luterlik ki
rik, mis on taasiseseisvunud Eestis
ehitatud.

Kuidas toimib kogudus?
Kogudusel on liikmeskond: need
on täieõiguslikud liikmed, kes on
tasunud liikmemaksu ja käinud
vähemalt kord aastas armulaual.
Need, kellel mingil põhjusel tingi
mused täitmata, kuid kes on leeris
käinud, moodustavad koguduse
nn hingekirja, kus on kõik mingil
moel kogudusega seotud inimesed.
Täieõiguslikud liikmed valivad
enda hulgast koguduse nõukogu.
Nõukogu valib juhatuse. Ja nii,
väga sarnaselt MTÜ skeemile, toi
mib koguduse juhtimine.

Kuidas kogudus kirikut majandab?
Annetustest. Liikme- ja talitus
annetustest ja kirikuruumide kasu
tamise eest (kontserdid jm) saadud
rahaga. Meie soov on, et kirikus
toimuksid ka üritused. Pühakoda

pole ehitatud vaid selleks, et kord
nädalas jumalateenistust pidada.
See peaks olema koht, kus igal
nädalal toimub muid üritusi lisaks
jumalateenistusele, mõni kontsert,
palvus vm. Selleks et ümberkaud
sed elanikud ikka teaks, et siia ta
sub tulla, siit võib leida kosutust
oma hingele.
„Oktoobrijazz” näiteks oli väga
hea kristliku sisuga kontsert, ki
rik oli rahvast täis. Viimsi vallas
on palju häid muusikuid, Tallinn
on lähedal, seal on noori kristliku
muusika viljelejaid. Nii et on pal
ju võimalusi, et kirikut üritustega
täita.
Ka kogudusetöö – pühapäeva
kool ja noorteüritused – peaksid
toimuma regulaarselt, et inimestel
tekiks kirikuga side. Minu ülesan
ne ongi õiged inimesed üles leida ja
aidata kaasa, et kirikus hakkaksid
asjad toimuma, et kogudus tunneks
end suure perena, kus tegutsetakse
koos.
Advendiajaks ja jõuludeks on
meil kavas koostöös valla ja muu
seumiga jõululaule laulda. Esime
sel advendil süütame muuseumis
advendiküünla, edasi minnakse
sealtsamast kirikusse jõululaule
laulma.

Need on teie esimesed jõulud
kirikuõpetajana?
Olen üliõpilasena olnud jõulude
ajal abiks isal ja Jaani kirikus. Üli
õpilasel on õigus kaasa teenida või
iseseisvalt teenida, kui luba antak
se. Aga siin ja täieõigusliku vai
mulikuna on need tõepoolest mu
esimesed jõulud.

Küsinud Annika Poldre
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Mis on meie
Aasta õpetaja
tõeline rikkus? Lehte Talve
Inimene on kord kahjuks
tihti lühinägelik ja isekas.
Mõtteid, mis meist endast
kaugemale või kõrgemale
ulatuksid, tuleb vahel lausa
mõtlema sundida. Kergem
on elada praeguses hetkes
ja mugavas tsoonis. Lähtuda
kasu- või võimuihast.

Mari-Ann Kelam
Viimsi vallavolikogu liige

Ometi, kes meist tahaks tulevi
kus kogeda süütunnet, kui juttu
tuleb lastest ja noortest. Sellest,
mida me nende heaks tegime
või tegemata jätsime?

Väga suure osa oma õrna
dest väljakujunemisaastatest
veedab noor inimene koolis.
Sellest, missugune see kool
välja näeb ja kui kaugel kodust
asub, sõltub väga palju.
Võiksime kaua rääkida, mis
on kasulik ja tulus. Välja mõel
da kõikvõimalikke ohtusid.
Kuid tarvis oleks liikuda selles
suunas, mida tegelikult vaja on.
Milles on tulevikku? Viimsi on
raha poolest rikas vald, aga mis
on meie tegelik rikkus? Väi
dan, et lapsed.
Ma ei ole kuidagi nõus
mõttega, et meie valla lapsed
peavad olude sunnil hakkama
käima koolis väljaspool Viim
sit või olema pakitud õhtu
sesse vahetusse – mis on üsna
ebaloomulik lahendus, lüües
päevakava pere jaoks sassi.
Mõelge ise, laps hommikupoo
le üksi kodus, õhtupoole vane
mad üksi kodus.
Olete kindlasti nõus, et vii
maste aastatega on Viimsis
ehk liigagi palju ehitatud kõik

võimalikke elamuid. Samas
leidsid paljud siit omale kodu.
Õhus on lootust ja elamiseks
esialgu ruumi jätkub. Nüüd on
aga aeg arengule järele tõtata
ja luua kõik muu vajalik. Seda
ei tohi karta, selles ei tohi näha
ohtu või ebamugavust.
On hea kui, Viimsis kujuneb
välja hingelt tugev ja elujõuline
kogukond. Vald hakkab kasva
ma n-ö seestpoolt, noored pe
red tahavad ja saavad siin oma
elud sisse seada.
Viimasel ajal uue koolimaja
ehitamise ümber üleskeeruta
tud tolm meenutab lausa vana
kauboifilmi, kus head ja halvad
üksteisele ülikontrastselt vas
tanduvad. Ehk siis meie kon
tekstis vastanduvad tark plaa
nimine ja lühinägelikkus.
Aga õnneks – niipalju kui
mina mäletan – jäid head lõ
puks ikka peale. Arvan, et laste
ja nende kooliskäimise või
maluste eest võitlemine on ai
nuvõimalik, tänuväärne ja hea
võitlus.

Iseendasse vaatamise
aeg – etendus
„Hingede kojutulek”
Hingedepäev on väga isiklik püha. Süütame küünla ja
mõtleme nende peale, keda
enam ei ole. Vahel mõtleme ka nendele, kellele oleme haiget teinud või kes on
meisse ülekohtuselt suhtunud.
Küünlavalgus on ka valguse
sümbol – valgus meie hinges,
meie mõtetes. See on päev,
kui peaksime laskma oma hin
gel puhastuda ning andestama
endale ja teistele kõik halvad
teod-mõtted. Viimsi koolitea
ter ja tantsuansambel Lee kut
suvad teid hingedepäeval koos
oma lähedaste, tuttavate ja sõp
radega vaatama etendust „Hin
gede kojutulek”. Mõistmine on
selgus, selgus on valgus ning
valgus toob kaasa südamera
hu.

Hingedepäeva
tähistamine
etendusega
Võib tunduda kummalise idee
na tähistada hingedepäeva
etendusega. Kui aga mõtlema
hakata, siis ei ole see sugugi
mitte esimene kord. Peaaegu
viis aastat tagasi toimus samas
kohas, Rohuneeme kalmistu
kõrvalplatsil VII vabariiklik

noorte tantsijate suvelaagri
lõpuetendus „Lugu Rohunee
me kabeli tornikellast”. Eten
duses kõnelesid elavad ja juba
lahkunud inimesed (viimased
küll näitlejate suu läbi) ning
kulminatsioonina
pühitseti
kindral J. Laidoneri matmis
paigalt Vladimiri vangla kõr
valt kalmistult toodud muld.
Mõlemat etendust seovad
ajatud teemad: andestamine ja
mõistmine, hingelähedus ja elu
ajalikkus. Kuuldes (ja nähes)
neid lugusid, tärkab nii mõ
neski vaatajas mõte, et ei olegi
suurt vahet, millisel sajandil
inimesed elavad, meid kõiki
seovad elu püsiväärtused: au,
südametunnistus,
väärikus,
unistus tõelise armastuse järe
le. Kõik see, mis teeb iga ini
mese elu kordumatuks ja ainu
laadseks.
Kui oleme eksinud, siis ei
tohi karta andeks paluda, ning
kui keegi on liiga teinud, ära
pea paljuks andestada. Süda
merahuta inimene elab pooli
kult.

Viimsi kooliteatri ja
tantsuansambli Lee
koostöö
Hingedepäeva etendusega loo
davad tegijad tuua vaatajani

selle imelise rahu, mis võtab
maha igapäevaelu stressi ning
viib mõtted elu igavikulistele
radadele. Kui etendus suudab
vaataja kas või korraks panna
tundma seda õndsat enese ja
ümbritseva maailmaga harmo
neerumise tunnet, on eesmärk
täidetud.
Etenduse idee pärineb Viim
si kooli õpetajatelt Merike ja
Sulev Ennomäelt ning Maido
Saarelt (sisuline teostus Külli
Talmar, tantsud ja liikumine
Maido Saar, helikujundus Kal
le Erm, helitehnik Lauri Pih
lak, IT-abi Rein Tiisvelt). Eten
duses loevad Doris Kareva ja
Jaan Kaplinski luulet Heleen
Kriisa Viimsi kooli 12. klassist
ja kooli vilistlane Rünno Kar
na, tantsivad tantsuansambel
Lee ning Viimsi kooli noored
tantsijad.
Hingedepäeva tähistamine
toimub pühapäeval, 2. novemb
ril kell 16 Rohuneeme kabelis,
teenib õpetaja Mikk Leedjärv.
Sellel järgneb kell 17 Rohu
neeme kalmistu kõrvalplatsil
etendus „Hingede kojutulek”.
Etendus kestab 30 minutit ja
on kõigile tasuta.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Harjumaa aasta õpetaja tiitli vääriliseks tunnistatute hulka jõudis ka MLA Viimsi Lasteaiad
Leppneeme lasteaia õpetaja Lehte Talve. Fotol on Lehte oma rõõmsate kasvandike keskel.
Nagu pildiltki näha, on Leppneemes mõnus lasteaias käia.

Hingedepäeva
tähistamine
2. nov kl 16 Rohuneeme kabelis
hingedepäeva jumalateenistus, teenib
õp Mikk Leedjärv.
Sellele järgneb kell 17 Rohuneeme
kalmistu kõrvalplatsil etendus

„Hingede kojutulek”
Viimsi kooliteatri ja
tantsuansambli Lee esituses.
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Kõigi tehtud kõik otsused
ei meeldi kõigile
Viimsi opositsioonipoliitikud on koostöös EPLiga valmistumas kohalikeks valimisteks. Nii on viimase kolme nädala
jooksul EPLis ilmunud juba kaks artiklit, millega üritatakse
halvustada Viimsi eelmise vallavanema Urmas Arumäe mainet. Eestis vohava poliitilise kultuurituse (mille osaks tundub
Viimsis olema ka valla dokumentide „lekitamine” ajakirjanikele koos lekitajapoolse „õige suuna” kättenäitamisega)
ja meedia skandaalijanu taustal ei ole selles muidugi midagi erilist. Kahjuks on aga nii, et iga negatiivse alatooniga
artikkel teeb lisaks rünnatavale kahju sellele kogukonnale,
milles viimane elab või mille ametnike väidetavast (st tõendamata) väärkäitumisest kirjutatakse. Sellega ei taha ma
öelda, et tegelikult toimunud ja tõendatud väärkäitumistest
ei peaks avalikkust informeerima.
Kindlasti leidub neid, kes ar
vavad, et Arumäe on kaabakas.
Nagu öeldakse: nii sitt mees
ma ka ei ole, et mul vaenlasi
ei ole. Samas on tunduvalt roh
kem neid, kes küsivad, et mis
jamad teil seal Viimsis on ja
et kas peab hakkama elukohta
vahetama. Mistõttu tasuks kõi
gil külapoliitikutel mõelda, kas
teisele meedias, näiteks poliiti
listel kaalutlustel, ärapanemine
on ikka oma kogukonna huvi
des. Tunnistan, et olen selles
osas varasemalt ka ise veidi
patustanud, aga tänaseks targe
maks saanud ja kahetsen.
Miks vallavalitsus otsus
tas spetsialistidelt tellida val
la õigusaktide korrastamise?
Vallasekretär on selle kohta
eelmises Viimsi Teatajas välja
toonud mitu põhjust: valla õi
gusaktid on kohati vastuolus
seadusega, kohati vastuolus
omavahel ja kohati on vastuolu
ka õigusakti sees paragrahvide
vahel. Samuti nimetas valla
sekretär põhjusena seda, et õi
gusaktidest on sisukordade ja
märksõnade puudumise tõttu
raske vajalikku informatsiooni
üles leida.
Saan siinkohal lisada vaid
seda, et oma jõududega õigus
aktide korrastamise katseid
on olnud viimase kolme aasta
jooksul mitu. Vallavalitsus on
seda küsimust aastate jooksul
korduvalt arutanud ja ühele või
teisele ametnikule projekti ve
damise ülesandeks teinud. Siis
ki selgus tõsiasi, et nii mahukat
tööd ei ole ametnikel võimalik
teha põhitöö ajal ja/või selle
kõrvalt, mistõttu kõik sellised
katsed ka nurjusid. Viimase
tõuke sõnadelt tegudele minna
ja see vajalik töö lõpuks spet
sialistidelt tellida andis kohus,
kes osundas otsesele vastuolule
valla õigusakti ja kehtiva õigu
se vahel. Seetõttu vallavalitsus
otsustaski võtta hinnapakku
mised valda ja selle õigusakte
hästi tundvatelt advokaadibü
roodelt.
Kui töö maht on suurusjär
gus teada, ei võta sellise hin
napakkumise tegemine aega
kuid, mistõttu anti pakkujatele
tundide arvu (töömaht) ja tun
nihinna läbikorrutamiseks aega
üks nädal. EPList sai lugeda,
et pakkumised laekusid isegi
kiiremini. Samas vallavalitsuse
lauale otsustamiseks esitas val

lasekretär esitatud pakkumised
täpselt ettenähtud ajal. Valla
valitsus tegi otsuse, kuulutades
võitjaks odavaima pakkumise
teinud advokaadibüroo. Raha
sellise otsuse tegemiseks oli
reservfondis olemas. Koalit
sioon ja vallavalitsus loodavad,
et valla 90. aastapäeva üheks
kingituseks on ka korrastatud
ja kodifitseeritud valla õigus
aktid.
Jutt sellest, et endine val
lavanem on pakkumise võit
nud advokaadibüroo palgal, ei
vasta muidugi tõele. Tõsi on,
et pärast seda, kui vallavanem
oli ametist tagasi astunud, võt
tis nimetatud advokaadibüroo
eksvallavanemaga ühendust ja
küsis, kas oleks võimalik nei
le nõu anda. Seda ei ole tehtud
salaja ja valla teadmata – selle
kohta, et asjad just nii on, kir
jutas eelmises Viimsi Teatajas
ka vallasekretär. Muidugi ei
olnud ma vastu, sest tunnen
valda ja selle õigusakte ning ka
neid poliitikute ootusi õigusak
tide suhtes, millest valla amet
nikud ei oskaks advokaadile
vihjeid anda. Olen kindel, et
sellist ressurssi oleks soovinud
ära kasutada ükskõik milline
hinnapakkumise võitnud val
lanõustaja. Sellisest koostööst
on loodetavasti vallale ainult
kasu. Ja sellega võikski lõpeta
da – iga mõtlev inimene saab
omad järeldused teha.
Samas ei saa mööda vaadata
mõlemas EPLi artiklis esitatud
süüdistusest, et vallavanem tegi
ühe või teise otsuse oma vii
masel tööpäeval. Sellest peaks
lehelugeja järeldama, et nn vii
masel tööpäeval tehtud otsused
on igal juhul kahtlased, et mitte
öelda ebaseaduslikud. Selline
küsimuse püstitus ajalehes tee
nib muidugi kahte eesmärki:
vallavanema mustamise ja lehe
läbimüügi tagamise eesmärki.
Kindlasti saavad oma rahul
duse ka need, kelle initsiatiivil
„kahtlane asi” lehetoimetusse
viidi. Samas kui asja sisuliselt
analüüsida, on küsimuse selli
ne püstitus vale.
Esiteks ei ole vaja üldsuse
le sisendada kujutelma, nagu
teeks vallavanem vallavalitsu
se eest otsuseid ainuisikuliselt.
Vallavalitsus on kollegiaalne
juhtimisorgan, mis koosneb
vallavalitsuse liikmetest (Viim
sis oli viis vallavalitsuse liiget,

nüüd on suund kokkuhoiule
ja liikmeid on neli). Vallava
litsused koosnevad üldjuhul
koalitsioonipoliitikutest ja/või
nende esindajatest. Seega on
lausa vale rääkida sellest, et
vallavanem otsustas ainuisi
kuliselt seda või teist. Viimsi
vallavalitsuse otsused on olnud
99,99% konsensuslikud – vist
vaid paaril korral kolme aasta
jooksul on vallavalitsuse liige
(konkreetsemalt küll vallava
nem) jäänud küsimuse otsus
tamisel eriarvamusele ja otsus
võeti vastu enamushäältega.
Vallavanema ainuisikuline
otsustus võib väljenduda näi
teks käskkirjas kedagi tööle
võtta või töölt vabastada, mitte
aga vallavalitsuse kollegiaalses
otsuses.
Teiseks vajab rõhutamist,
et vallavalitsus, nagu ka val
lavanem, on institutsioonina
jätkuv, sõltumata isikutest,
kellega need ametikohad mehi
tatud on. Sellest tuleneb, et ei
ole olemas ühe vallavalitsuse
või -vanema kui institutsiooni
jaoks nn viimast tööpäeva (kui
just ei ole tegemist valla lik
videerimisega). Vallavalitsus
töötab põhimõtteliselt režiimil
24/7, saades nõupidamisteks ja
otsustamiseks kokku valitsuse
istungitel. Samuti on õigusnor
midega reguleeritud vallavalit
suse isikulise koosseisu välja
vahetamise juhtumid nii, et ei
tekiks vaakumit.
Tuleb asuda seisukohale, et
kehtivas õiguses puudub regu
latsioon selle kohta, et näiteks
omal algatusel tagasiastuv val
lavanem, aga ka umbusaldatav
vallavanem või vallavalitsus
või ka vallavalitsus, mis hak
kab oma tegevuses lähenema
valimisperioodi lõpule, ei to
hiks teatud ajast kuni nn vii
mase tööpäevani tööd teha.
Vastupidi, vallavalitsus ja val
lavanem on kohustatud oma
tööd tegema veel ka 24. tunnil,
sest elu ei käi selle järgi, kes
mis päeval tööl on, vaid ikka
selle järgi, millised on valla ees
seisvad ülesanded, millised on
vallaelanike huvid, millised on
antud lubadused, millised on
etteantud tähtajad jne, mida
vallavalitsus on kohustatud
täitma.
Oleks ka raske ette kujuta
da seadusesätet, mis ütleb, et
vallavolikogu või -valitsus ei
või näiteks kolm kuud enne
volituste lõppemist otsustada
nii- ja naasuguseid küsimusi.
Või et vallavanem, kes on ot
sustanud tagasi astuda, ei tohi
kuni viimase tööpäevani osa
leda vallavalitsuse istungil.
Sama mõttetu on ajakirjanikul
võtta kätte näiteks vallavalit
suse viimase kuu otsused enne
vallavanema tagasiastumist ja
teha siis „põnevaid” järeldusi
ja otsida „kuritegelikke” seo
seid. Kas terve mõistus hakkab
meid tõesti maha jätma?
Küsimus ei ole viimases
tööpäevas. Küsimus võib olla

üksnes selles, kas see või teine
otsus oli mõistlik, kooskõlas
valimislubadustega ja valla
rahva huvides.
Demokraatlikus ühiskon
nas tuleb arvestada muidugi
sellega, et kõigi tehtud kõik
otsused ei meeldi kõigile.
Selleks puhuks on välja mõel
dud valimismehhanism, mis
võimaldab iga nelja aastat
tagant vallaelanikel otsusta

da, keda nad usaldavad, keda
mitte. Kahjuks kaasneb vaba
ajakirjandusega (mis on hea)
see probleem, et iga kirjatsu
ra seab ennast karistamatult
võrdseks või võrdsemakski
Eesti kohtusüsteemist, jaga
des tõendamata süüdistusi
paremale ja vasakule, mõtle
mata, et sellega tehakse konk
reetsetele inimestele haiget ja

kahjustatakse ka kogukonna
mainet.
Üks hea sõber on öelnud, et
„uurivale ajakirjandusele” pre
tendeerivate väljaannetega on
lihtne – need saab soovi korral
jätta juba alates homsest ost
mata ja lugemata.

Urmas Arumäe
Viimsi vallavolikogu liige
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Terminali tahetakse teha
äri- ja meelelahutuskeskus
Viimsisse suurt kaubanduskeskust kavandavad Eften
Capital ja AS Milstrand korraldasid küsitluse, et teada
saada, millised on Viimsi
elanike ootused uue äri- ja
meelelahutuskeskuse suhtes. Esmaspäeval arutasid
ettevõtete juhid oma plaane
Viimsi vallajuhtidega.
Varahaldusettevõte Eften Ca
pital on sõlminud ASiga Milst
rand projektijuhtimislepingu,
mille kohaselt töötab ettevõte
tänaste Viimsi kütusemahutite
piirkonnale välja alternatiivse
kasutuskava ja teeb vastava ar
hitektuurikonkursi. Viimsisse
soovitakse rajada suur äri- ja
meelelahutuskeskus.
ASi Milstrand terminali
maa-ala suurus on 176 203
ruutmeetrit, selle senise kasu
tusala muutmist on ettevõte
viimaste aastate jooksul kaa
lunud seoses kaubamahtude
vähenemisega ja vastutulekuga
kohalikele elanikele.
„Tahame siin lisaks ekspert
arvamusele ja turu nõudlusele
saada olulist tagasisidet just
kohalikelt elanikelt. Milstrand
on Viimsi valla üks tuntuim et
tevõtte ja inimestel on kindlas

ti oma sõna öelda, kuidas seda
maaüksust edasi arendame,”
ütles Milstrandi juhatuse liige
Heiki Silm. Kohaliku rahva
arvamuse teadasaamiseks tegi
Turu-uuringute AS elanike
seas küsitluse, mis viidi läbi
silmast-silma
intervjuudena
vastajate kodudes.
Esmaspäevasel kohtumisel
arutasid Eften Capitali tegev
juht Viljar Arakas ja Milstran
di juhatuse liige Heiki Silm
projekti tulevikku Viimsi val
lajuhtidega. Samas anti üle ka
küsitluse tulemused. „See on
väga tähtis, et kõigepealt koha
like elanike arvamust küsiti,”
ütles vallavanem Haldo Oravas
Viimsi Teatajale.
Küsitluse piirkond oli Haab
neeme: põhjast piirnevalt Hun
di teega, Viimsi keskus, MägiAiandi tee, Halli tee ja Nelgi
teega piirnev ala (Nelgi tee
mõlemast äärest) ning Meri
välja Ranna teest kahele poole,
idast-lõunast Lääne teeni. Vas
tas kokku 200 inimest.
Küsitlusest selgub, et piir
konnaelanike huvi naftatermi
nali likvideerimise vastu oli
küllalt suur (54%). Üldse pol
nud huvitatud 14% ning selge
seisukoht puudus 22%-l. Suh
tumine sõltus ka sellest, kus

elati, samuti vanusest: noori
huvitas asi vähem.
Huvitav tähelepanek on
kahtlemata see, et küsimuse
le, millistest kaubanduslikestärilistest teenustest piirkonnas
puudust tuntakse, vastas kol
mandik elanikkonnast, et ei
tunta millestki. Vastustes moo
dustatud pingerea põhjal taheti
kõige enam kaubanduskeskust
(18%), konkreetsemalt maini
ti kõige rohkem kingseppa ja
keemilist puhastust. Kokku
võttes pakkus aga kõige enam
pinget
meelelahutuskeskus
kino-, kontserdi-, näituste jms
võimalusega, mille vastu tun
dis elavat huvi 47% ning mitte
mingit huvi 29% vastanuist.
Vabas vormis vastates võis
lisada, mida arendusprojekti
juures kindlasti peaks tegema
ja mida tegemata jätma. Kõi
ge enam sooviti haljastust, eriti
kõrghaljastust, midagi noortele
ning spordiga seoses. Kindlasti
ei tohiks teha kõrghooneid, suuri
maju, kortermaju ja kasiinosid.
„Usume, et sellel projek
til hakkab olema nii kohalike
elanike kui ka vallajuhtide
tugi. Liigume täna multifunkt
sionaalse kaubanduskeskuse
ja madala, piirkonda sobituva
elukeskkonna rajamise teljel.
Milstrandi kasutada oleva maa

Millises suunas Viimsi liigub?
Arengukava avalik arutelu toimus eelmisel nädalal
ja kõik huvilised on saanud
ettepanekuid teha. Senini
on täiendanud uute ideedega 2009. aasta arengukava
üks volikoguliige, Randvere
külavanem Madis Kaasik,
ja pensionäride ühenduse
nimel Viiu Nurmela. Samuti
SA Viimsi Muuseumide poolt
Alar Mikk. Kas seda on palju
või vähe, jääb igaühe enda
otsustada. Mis suunas siis
liigume?
Põhitegevus on valla tasandil
sama mis riigi tasandil: eelar
ve kokkuhoidmine. Samas ei
saa põgeneda nende kulude
eest, mida tuleb teha: teede
ehitus või kooli ja lasteaeda
de rajamine. Kui pole teid, ei
saa inimesed liikuda, kui pole
lapsi kuhugi panna, ei saa pan
galaenu tagasi maksta. Nendes
küsimustes pole vallavalitsusel
pääsu.
Samuti on ebaproportsio
naalselt kulukad meie saared.
Tõsi, kulutame praegu raha
vaid kahe saarele: Pranglile ja
Naissaarele. Ülejäänud kuuele
investeeringuid ei lähe. Sel
leski pole põigelda, sest mere
tagune asi on kallis ja elamis
võimalused tuleb luua, maksku
see palju tahes.
Piisavalt raha on ka suuna
tud kultuurile, haridusele ja

Fotol vasakult: AS Milstrand juhatuse liige Heiki Silm, Eften Capitali tegevjuht Viljar
Arakas, Viimsi vallavanem Haldo Oravas ja abivallavanem Jan Trei kohtumas Viimsi
vallavalitsuses.
üksuse maht on sedavõrd suur,
et sellest kujuneb kindlasti
Viimsi omamoodi tõmbekes
kus, mistõttu tuleb kvaliteedile
pöörata esimestest päevadest

suurt tähelepanu,” ütles Eften
Capitali tegevjuht Viljar Ara
kas. Ettevõtted tahavad vallaga
läbi rääkida nii piirkonna idee
lise ja arhitektuurse kontsept

siooni kui ka võimalike liiklus
skeemide lahendamise ja teede
rajamise üle.

VT

Infopäevad
Teatame, et Põhja-Harju koostöökogu (piirkonnad: Jõelähtme, Rae ja Viimsi vald)
infopäevad toimuvad:
12. novembril Jõelähtme vallas Kallavere küla Nõmme talus,
26. novembril Rae kultuurikeskuses,
2. detsembril Viimsi tervisekeskuses Harmoonikum.
Ürituse algab kell 17 ja kestab u 2,5 tundi. Kokkusaamise teine pool on diskussioon
teemal „Uue maakodutunde loomine meie piirkonnas”.
Palume infopäevale valikuliselt registreeruda kõigil koostöökogu liikmetel ja aktiivsetel külaelu arendamisele kaasalööjatel.
Osavõtusoovist, milles tuleb näidata ka aeg ja koht, palume informeerida juhatust aadressil Saha tee 13, 74201 Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa või e-postil arno@leaderph.eu.

Arno Kannike
juhatuse esimees

Huvilised arengukava avalikul arutelul küsimusi
esitamas.
spordile. Loomulikult võiks
need read olla suuremad, kuid
eelarve on vaja ikkagi tasakaa
lus hoida ning seepärast tuleb
ka neis valdkondades kärpeid
teha.
Väga suur kuluartikkel on
püsielanike vee ja kanalisat
siooniga liitumiste kompen
seerimine. Nii suudame garan
teerida ka lastelastele puhtama
Viimsi. Pütimajandus ei ole
alati põhjavee säilivusele ja
puhtusele just ohutu.
Riskid Viimsi vallas on ala
nenud. Loomulikult on neid
vähendanud jahtuv majandus,
sest ohtlikke aineid lihtsalt
ei veeta ega ladustata. Samas
pole selline suund riigile hea,
sest soovime olla ikkagi sillaks

ida ja lääne vahel, kuid kuidas
seda elustada, on loomulikult
vabariigi valitsuse, mitte meie
asi.
Uue trendina pööratakse tä
helepanu turismile. Meie val
las on nii ilusad paigad, mis
ka omadele põnevad, kuid kui
teedel viitasid pole ja paigad
tähistamata, ei leia ka kohalik
midagi üles.
Kõikidel seltsidel, MTÜdel
ja seltsingutel tasub meelde
jätta, et vallavalitsus toetab
vaid 10% ettevõtmisi ja üritu
si, st ainult omafinantseeringu
ulatuses. Valla raha tuleb hool
salt hoida.

Enno Selirand
arendusnõunik

Valmis Harju maakonna arengustrateegia
Valminud on Harju maakonna
arengustrateegia lõppversioon,
mis saadetakse kooskõlastami
sele Harju maakonna kohalike
omavalitsuste volikogudesse.
Maavanem Värner Lootsmann
algatas Harju maakonna aren
gustrateegia koostamise 2007.
aasta juunis. Samal ajal moo
dustati maakonna arengustra
teegia koostamise ettevalmis
tamiseks ning juhtimiseks 12liikmeline Harju arengunõuko
gu, mida juhib maavanem.
Arengukava üldine eesmärk
on luua eeldused piirkonna
teadlikuks ja sihipäraseks aren
dustegevuseks, mille edukuse
aluseks on ühtsed kokkulepped

ja koostöö. Arengunõukogu
suunas arengustrateegia koos
tamist dokumendina, milles
käsitletakse maakonna rah
vastiku, elukeskkonna ja ruu
mimustri võimalikke arenguid
aastani 2025.
„Kuna kõik omavalitsused
on strateegia ettevalmistus
tes osalenud ja oma täiendusi
esitanud, loodan, et volikogud
on strateegiaga tuttavad ning
sisulise osa juba protsessi käi
gus läbi vaielnud. Siis saame
hiljemalt detsembrikuu jooksul
Harju maakonna arengustratee
gia kõikide osaliste heakskii
detuks lugeda,” avaldas Harju
maavanem lootust.

16. oktoobril 2008 toimu
nud arengunõukogu koos
olekul tehti arengustratee
giasse viimased korrektuu
rid ning otsustati, et selle
dokumendi arutelu võetakse
17. novembril 2008 toimuva
Harjumaa omavalitsuste lii
du nõupäeva kavva, millele
järgnevad arutelud kõikides
KOVi volikogudes novemb
ri-, detsembri- ja jaanuari
kuu jooksul.
Harju maakonna arengu
strateegia
allkirjastamine
kõikide omavalitsuste ja asja
omaste ametkondade poolt on
kavas korraldada 2009. aasta
veebruaris.
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Viimsi Muuseumide
lehenäitus-restaureerimiskool
Tänase lehenäitusega vaatame hoopiski, kuidas taastada seda,
mis oli enne, ehk õpime väheke restaureerimist.
Viimsi rannakülade ajaloolised hooned olid peamiselt kaetud kas muld
värvi või hülgerasvaga või lihtsalt tõrvatud. Muldvärvidel on palju
pigmente: punane, kollane, hall, roheline jne. Levinuim muldvärv on
Rootsi punane, millest ka seekordses lehenäituses-restaureerimiskoolis
juttu tuleb. Värvimisele läheb Leppneeme külas asuva Vinnuniidi talu
heinaküün, mis on ehitatud 1947. aastal. Kunagisel Rootsi punast värvi
hoonel on aastatega värv maha tulnud. Kuna plaanis on hoone korrasta
da, siis parim lahendus selle tegemiseks ongi restaureerimine.
Järgnevalt kirjeldame eri etappe alates ainete muretsemisest kuni
hoone värvimiseni. Kokku on vaja värvi valmistamiseks kuut kompo
nenti: vett, raudvitrioli, rukkijahu, värnitsat, pigmenti ja soola. Ainete
otsimine värvi tegemisel kujunes uskumatult keeruliseks ettevõtmiseks.
Seetõttu toomegi ülevaate, millisest kohast komponente saab.
Vett peaks igas majapidamises leiduma. Raudvitrioli ehk raudsulfaati
saab osta 800grammistes plastpurkides piirkonna odavaimast aiandus
poest (nt kauplus Agrotarve Maardu linnas Vana-Narva maantee ääres).
Rukkijahu ehk rukkipüüli (sõelutud kvaliteetne rukkijahu) saab tellida
ASist Leipurien Tukku 20kilose kotiga – ülejäävast jahust saab pärast
leiba küpsetada. Värnitsat saab igast hästi varustatud ehituspoest, soo
vitav on osta just linaõlivärnitsat. Punast värvipigmenti ehk raudoksiidi
saab Maardust asuvast Pigment Grupp OÜ laost. Sinna tuleb ette helis
tada ja küsida tooni nr 130, mis on „seda õiget Rootsi punast” värvi.

Retsept 75 kilo Rootsi värvi valmistamiseks on järgmine:
60 l vett
2,4 kg raudsulfaati
5,6 kg rukkipüülijahu
2 l linaõlivärnitsat
10 kg värvipigmenti, raudoksiid
80 g keedusoola

Enne: Vinnuniidi talu küün suvel, enne värvimist (Alar Miku foto).

Värvi keetmiseks on hea teha mingisugune väliahi või kolle, kuhu saab
tünni või suure anuma peale kinnitada. Oluline on, et anum oleks korra
likult kinni, sest pärast peab hakkama paksu värvimassi segama ja kui
nõu on lahti, võib see ümber minna.
Kõigepealt tuleb anumasse valada 45 liitrit vett ja kuumutada kee
mislähedasele temperatuurile. Kuuma vette tuleb valada kolm 800gram
mist purki raudsulfaati, samal ajal vaikselt segada. Kui see tehtud, tuleb
rukkipüülist ja 15 liitrist külmast veest mingisuguses abinõus jahukört
segada. Hea on selleks kasutada elektritrelli, millele pandud otsa vispel.
Siin tuleb arvestada jahu paisumisega.
Kui kört segatud, tuleb see valada kuuma vette ja sealjuures on hea
kogu aeg vispeldada. Tünnis olevat segu tuleb kuumutada 2 kuni 2,5
tundi keemislähedasel temperatuuril (s.o min 80 kraadi). Kogu selle aja
vältel tuleb segu hoolikalt vispeldada/mõlada, et kört põhja ei kõrbeks.
Selle aja jooksul muutub jahus sisalduv tärklis kliistriks.
Valmis kliistrisse segatakse väikese joaga valades värnits ja siis li
satakse värvipigment kühvliga (tuli võib olla juba peaaegu kustunud).
Segu tuleb hoolikalt segada umbes pool tundi, et imeväikesed värviosa
kesed kõik kliistriga seguneksid.
Lõpuks lisatakse keedusoola, et jahukliister ei roiskuks. Pikaajaliseks
(aastateks) säilitamiseks lisatakse jahtunud värvile formaliinilahust.
Nüüd ongi värv valmis. Tünnist võib kohe võtta kuuma värvi ja asu
da sellega värvima. Algul soojana on värv vedel, hiljem muutub sült
jaks. Ja pole jäänudki muud, kui vana hoone üle värvida. Loodame,
et innustasime paljusid vanade talude omanikke oma hoonete esialgset
välimust taastama.

Nüüd: Vinnuniidi talu küün sügisel, pärast värvimist (Alar Miku foto).

Eesti ajaloomuuseum kogub
EV 90 sümbolitega esemeid
Veel oktoobri lõpuni on võimalik Eesti ajaloomuuseumisse toimetada Eesti vabariigi juubeliaasta sümbolitega esemeid, millest valmib
28. novembriks, juubeliaasta
lõpuks, kokkuvõttev näitus.
Eesti ajaloomuuseum kogub
Eesti vabariigi juubeliaasta
raames valmistatud meeneid

ja esemeid, millel on kasu
tatud juubeliaasta logo. Oo
datud on ka fotod, filmid jm
jäädvustused selle sündmuse
tähistamisest. Kogumistöö ai
tab kaasa Eesti ajaloomuuseu
mi ja riigikantselei ühisnäituse
koostamisele, mis valmib juu
beliaasta lõpetamisürituseks
28. novembril 2008. Kogu
tud esemed antakse üle Eesti
ajaloomuuseumile, kus need

säilitatakse tulevastele põlve
dele.
Eesti vabariigi juubeliaasta
tähistamisel oli kõigil soovi
jail võimalus kasutada juube
liaasta märki nii oma toodetel
kui ka mitteärilistel eesmärki
del. Logo kasutamine ei olnud
lubatud alkoholi, meelemürki
de ja hasartmängudega seoses.
Kuna mittekommertslikel ees
märkidel oli märgi kasutamine

vaba, siis palume kõigil, kes
on mõne meie ühiselt ehitatud
riigi sünnipäevale pühendatud
ettevõtmises (ka kommertsli
kus ettevõtmises) juubeliaasta
märki kasutanud (nt kutsed,
plakatid, meened jne) saata
üks eksemplar ajaloo talle
tamise huvides Eesti ajaloo
muuseumile. Nii ehk on Eesti
vabariigi 100. juubeliaasta
korraldajatel ja ka kõigil hu

vilistel näha, mida kõike meie
ühiselt ehitatud riigi juubeli
puhul tehti ning kuidas seda
tähistati.
Täpsemat infot kogumistöö
kohta jagab Inge Laurik-Te
der Eesti ajaloomuuseumist
e-postil inge.laurik@eam.ee
või telefonil 622 8607 ja Riina
Soobik riigikantseleist e-postil
riina.soobik@riigikantselei.ee
või telefonil 693 5950.

Esemeid ootame aadressil
Eesti ajaloomuuseum, Pirita
tee 56, 10127 Tallinn.
Heade soovidega

Mariann Raisma
arendusdirektor
Eesti ajaloomuuseum
Pikk 17, 10123 Tallinn
www.eam.ee
tel 641 1631, 522 1702
mariann.raisma@eam.ee
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Muusikasõbrad said end
kirikus džässiga kostitada
Džässmuusika austajad kogunesid 16. oktoobril Viimsi Muuseumide korraldatud
kontserdile
„Oktoobrijazz
Jaakobi kirikus”.
Pea täismajale andis meele
oluka kontserdi vokaalsolist
Anneli Pilpak koos tütre Raa
heli, eesti noorema põlvkonna
tippmuusikute Henri Peipma
ni (klahvpillid), Marek Taltsi
(elektri- ja akustiline kitarr),
Mihkel Metsala (trompet ja
flüügelhorn), Ahto Abneri
(löökriistad) ja Peedu Kassiga
(kontrabass). Valdav osa esita
tud teostest ja kõik laulud päri
nesid Anneli Pilpaki sulest.
Nii ansambli kui ka kuula
jaskonna seas lisas oma osa
lemisega elevust austraalia
päritolu Eesti juurtega klave
rikunstnik Henri Peipman, kes
oma iga-aastaste kuupikkuste
kodumaakülastuste juures on
väga hoolega sunnitud vali
ma, millistes projektides kaasa
lüüa. Rõõmuga võib tõdeda, et
see ei olnud pianisti esimene
ülesastumine Viimsis.
Viimsi Teatajale jagab kont
serdimuljeid muusik ja Viimsi
valla kultuuriameti juhataja Ott
Kask: „See on kristlik džässi
lik popmuusika, millel on juba
oma väljakujunenud kaanonid:
helge ja positiivne sõnum ja
helikeel. Mõne loo puhul oli
tunda ülemäärast magusust,
seda tasakaalustas aga teiste

laulude n-ö blue noot, dramaa
tika ja kirg. Seda viimast võiks
alati veelgi rohkem olla.
Väga nauditav oli üllatuse
sineja Rolf Roosalu ja Anneli
duett. Instrumentalistid, kelle
ülesanne sel õhtul oli olla An
neli saatjaks, said paaril kor
ral sõna instrumentaalteostega
ning -soolodega. Ansambel
tundus vahest liiga hillitsetud,
ometi sai kuulaja korduvalt
siiski muusikute oivalist taset
maitsta, eesotsas Marek Taltsi
kitarri dünaamiliste „sõnavõttu
dega”, pisut tagasihoidlikumad
olid seekord Mihkel Metsala
ja Henri Peipman (ehk seekord
ei „avanud” ansambel end täie
ga). Mõistan, et ilmselt oli tegu
ühekordset laadi projektiga
ning lihtsalt ei jõutud piisavalt
„sulada”, et muutuda tõeliselt
orgaaniliseks tervikuks, mille
eeldused on kõik olemas – po
tentsiaali oli küll ja veel.
Kokkuvõtteks oli „Oktoob
rijazzi” kontserdielamus igati
nauditav. Suurimad tänud ar
tistidele ja korraldajatele. Mis
muud, kui aga rohkem selli
seid!”
Rahvas hakkas kontserdile
kogunema juba tunnike varem,
kella kuuest avas uksed kõrval
asuv Rannarahva muuseum,
mille esimene korrus oli muu
sikasõprade rõõmuks hubaseks
Prantsuse stiilis kohvikuks
muudetud.
Eraldi märkimist väärib
valguskujundus, mis oma sü

„Oktoobrijazz Jaakobi kirikus” (laval vasakult: Mihkel Metsala, Marek Talts, Anneli Pilpak, Raahel Pilpak,
Peedu Kass, Ahto Abner).
giseselt kuldsetes värvides
lõi Jaakobi kiriku saalis täies
ti uue dimensiooni, pannes
unustama õhtu vähem maalili
se ilmaolu.

Praegu, kus Viimsi on saa
nud koduks paljudele noortele
perekondadele, on üks Viimsi
Muuseumide eesmärk luua tin
gimused kvaliteetseks aja veet

miseks kohapeal, et positiivsete
emotsioonide ja hea enesetun

valla toel teoks saanud kontsert
just seda võimalust pakkuski.

de järele poleks tingimata vaja

Elisabeth Kremenetski

Tallinna sõita. Praegune Viimsi

Viimsi Muuseumid

Viimsi maastikud ja nende kujunemine
Viimasel Viimsi kultuuriloo seltsi koduloolaste ringi
kokkusaamisel oli teemaks
Viimsi maastikud, ettekandega esines oma valla mees
Andres Tõnisson.
Viimsi maastikke on teadusli
kult uuritud mitmete suuremate
üldistuste koosseisus, mainida
võiks siin Karl Pärna Tallinna
maa maa-asustuse kokkuvõtet
(1940), Sulev Künnapuu töid
Tallinna lähiümbruse geomor
foloogia alal, Elle Linkruse
ülevaadet Soome lahe ranniku
madalikust (1998), geoloogide
koostatud hinnanguid Lääne
mere erinevate arengustaadiu
mite rannajoonte ja -moodus
tiste kohta. Viimasel aasta
kümnel on Tallinna Ülikoolis
kaitstud bakalaureuse- ja ka
magistritöid Viimsi piirkonna
maakatte muutustest viimasel
sajandil. Rohkem eriuurimusi
on pälvinud saared, mis ka loo
mulik uurimisobjekti selguse
tõttu.
Maastikuline
dominant
Viimsi poolsaarel on kahtle
mata Lubjamägi – omapärane
saarlava ehk klindisaar mär
kimisväärse suhtelise ja abso
luutse kõrgusega. Tekkeloo

liselt on Lubjamägi sarnane
Toompea, Tsitre, Lohusalu ja
teiste vähesete klindisaartega,
olles oma mõõtmetelt aga neist
ilmekam. Muu poolsaar jagu
neb pinnamoe alusel tinglikult
Viimsi-Rohuneeme tasandiku,
Randvere liivakivikõrgendiku
ja Pärnamäe künnise vahel.
Viimane neist, kujunenud alg
selt kitsa maasäärena saarlava
varjus, pakkus Viimsile Iru
klindineemiku kaudu esimest
ühendusevõimalust muu Ees
tiga. Kas ja kuivõrd seda teed
meie esivanemad kasutasid,
pole üheselt selge.
Tagasivaated Viimsi pool
saare maastike varasemale
kujunemisloole kinnitavad, et
nii põldude, heinamaade kui
ka muude asustusmärkide hulk
ja tihedus on siin alati olnud
üsna tagasihoidlik. Igal juhul
on muinasaja Viimsi pikalt pü
sinud Pirita alamjooksu asus
tuspiirkonna servaalana. Ole
tatud on Viimsi metsamassiivi
ulatumist kaugemale lõuna
suunas, isegi kuni Lagedi-Saha
jooneni. Ajaloolaste käsitluse
kohaselt kasutasid kaugemad
sisemaakülad Viimsi poolsaa
re rannalõike vaid hooajaliselt,
vastavalt püügiõigusele. Oma
moodi nurgatagune asend pü

Jaan Tagaväli ja Andres Tõnisson maastike teemal
diskuteerimas.
sis tegelikult kuni 20. sajandi
alguseni, kus rannikult ja saar
lavalt sai alguse seniste Viimsi
maastike põhjalikum ümber
kujundamine: esmalt Randve
re-Metsakasti-Laiaküla alade
raadamine, hiljem asustusrõn
ga üldine laienemine rannikul
ja kokkutõmbumine ümber
poolsaare metsase siseosa.
Tänase Viimsi poolsaare
maastikulist liigendust ja selle
võrdlust näiteks kogu Harjumaa

maastikega võimaldab Tartu Üli
koolis koostatud keskmismõõt
kavaline Eesti maastikutüüpide
andmebaas. Pinnakattel ja pin
namoel põhineva andmestiku
kohaselt valdavad Viimsi valla
mandriosas karbonaadivaese
kattega tasandikud: jääjärve- ja
meretasandikud, vastavalt 29%
ja 24% valla üldpindalast. Uhu
tud meretasandike laialdane
levik seondub otseselt mere lä
hedusega ning ületab Harjumaa

keskmist 3–4 korda. Väiksema
katvusega on esindatud soota
sandikud (8%), rannavallisti
kud (4%) ja moreentasandikud
(2%). Hoonestuse ja muude te
hisalade osakaalult (32%) ületas
Mandri-Viimsi Harjumaa kesk
mist kuus korda ning see vahe
on veelgi kasvamas. Lubjamäe
näitel on esindatud ka fragment
paetasandikust, mis Harjumaal
küllalt tavaline. Muutused pin
nakattes on tähtsad, enamgi
veel aga muutub maastike ilme
uusehitiste lisandumisel – aja
looline haja-asustus on suuresti
kadumas.
Muudatusi 20. sajandi tei
se poole maastikupildis, täp
semalt maakattes, on Viimsi
poolsaarel uurinud eelkõige
Tallinna Ülikooli üliõpilased.
Kogu poolsaare maakatte koh
ta on võimalik üldistatult nen
tida, et metsa osakaalu püsides,
küll mitte alati samas kohas
ja seisundis, on hoonestusala
kasvanud eelkõige põllumaa,

põõsastike ja rohumaa arvel.
Nii saabki täna kinnitada, et
põllumaad omaette suurema
maakatte-areaalina
Viimsis
enam ei leidu. Hõrendikud ja
põõsastikud on tunduvalt ka
hanenud, rohumaa mõnevõrra
vähem. Soode eristamine maa
kattes on Viimsi puhul tinglik,
senised soostunud metsaalad
olid killustatud ning ülemine
kuliste kooslustena kuuluvad
täna pigem metsa alla. Võrdlus
maakattega 20. sajandi alguses
pole kaartide ebaühtluse tõttu
täiel määral teostatav. Ilmne
on aga, et metsa osakaal oli siis
veelgi suurem, kuni 69% täna
se 50% vastu, ning poolsaare
idaosa oli veel suuremas osas
metsane. Rohumaa ja põllud
kokku katsid eelmise sajandi
alguses umbes 28% poolsaa
rest, nende osakaal jõudis mak
simumi 1920. aastatel.

Andres Tõnisson
geograaf

Järgmine koduloolaste kokkusaamine toimub
1. novembril kell 11 Rannarahva muuseumis,
teemaks Viimsi mõisa ajalugu. Ettekandega
esineb Marika Reintam.
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IVT – teie kodu soojus

• 40–50 W kulub toa 1 m² küt
teks, kui toa kõrgus on u
2,5 m ning aknad ja uksed
on keskmise suurusega;
• 1 inimene kulutab aastas
u 1000 kWh soojusenergiat
tarbeveele;
• 2 tunni jooksul ventileeri
takse pool maja kubatuurist,
mis tähendab, et 12 korda
ööpäevas vahetub õhk meie
kodus, kui see on projektee
ritud ja häälestatud.
Keskmise eramu (nt 150 m²)
energiakulu jaguneks protsen
tides järgmiselt:
• küte 50% 10 000 kWh/a
• tarbevesi 25% 5000 kWh/a
• ventilatsioon 25% 5000 kWh/a.
Soojuspumpa valides on väga
tähtis kriitiliselt hinnata meie
kodu asukohta ja mõelda sel
le peale, kust oleks mõistlik
soojuspumbale energiat võtta.
Selleks peame teadma soojus
pumpade liike. Tööstuslikult
toodetakse neid järgmiselt:
1) maast/veest – tarbevesi ja
küte
2) kaljust – tarbevesi, küte ja
jahutus
3) ventileeritavast õhust – tar
bevesi ja küte (normidele vas
tav ventilatsioon)
4) ventileeritavast õhust – tar
bevesi
5) välisõhust – küte ja jahutus
6) välisõhust – tarbevesi ja
küte

juspump, mis säästab energiat
ning on projekteeritud hästi
isoleeritud väiksematele era
mutele. Tööpõhimõte on liht
ne, kuid geniaalne. Enne, kui
juhitakse välja vannitoa, WC,
koduhoiuruumi, köögi jne ka
sutatud soe õhk, võetakse sealt
tagasi soojusenergia. Soojus
pump muudab selle soojuse
meie maja küttele ja tarbevee
le vaja minevaks energiaks.
Värske õhk tuleb tuppa sei
na- või aknaventiilide kaudu.
Nii saadakse tervislik siseõhk,
mis vastab ventilatsioonile
esitatud normidele. Külmema
tel päevadel aitab soojuspum
pa sisse ehitatud elektrikassett
või gaasikatel, mis tagab, et
ruumides on alati meeldivalt

soe. Lihtsamad ventilatsiooni
soojuspumbad, mis mahuvad
60 x 60 cm ruumi, soojenda
vad ainult tarbevett. Üksnes
0,36 m² põrandapinnale ma
hub maja küte, tarbevee soo
jendamine, ventilatsioon ja
energiasääst.
Suuremaid küttevõimsu
si saame Greenline HT Plu
si ning maasoojuspumba ja
ventilatsiooniagregaadi VBX
ühendamisega. Soojuspump
on kindel ja turvaline. Kahtlust
ei ole soojuspumba säästus,
sest räägime füüsikaseadu
sest, mille on paberile pannud
Nicolas Léonard Sadi Carnot
ning esimesena 1852. aastal
praktikasse juurutanud Wil
liam Thomson (lord Kelvin).

Õigesti projekteeritud ener
giaallikas, kütte jaotamine,
tihti ka ventilatsioon ja selle
häälestamine annavad teile
maksimaalse tulemuse. 1 kW
ostuenergiaga võime saada üle
3 kW soojusenergiat.
Valikuid tehes tuleb kind
lasti arvesse võtta, kes teid
teenindab alates müügist kuni
järelhoolduseni. Millised on
teie garantiid juhul, kui mi
dagi läheb viltu? Kuhu, mil
lisesse kliimavöötmesse on
tootja oma toote mõelnud?
Millised on nende inimeste
oskused ja pädevus, kes teid
teenindavad? Olete ju tege
mas otsust, mis seob kümne
teks aastateks. Energiasääst

IVT Viimsi Marketi parklas
4. ja 5. nov. kell 14-17
Kohal IVT showkäru. Tutvustame uusi tooteid ja trende
küttemaailmas. Teeme tasuta
personaalse säästukalkulatsiooni. Tule uudista tasuta!
Lisainfo
tel. 667 5099

on tänapäeval märksõna kõi
gis maades.
Näiteks võib energiakontuu
ride elukaar olla sadagi aastat.
Ventilatsioonitorud majas tee
nivad teid järgmise kapitaal
remondini, mis võib olla alles
50 aasta pärast. Soojuspumba
kompressorid töötavad üle 20
aasta jne.
IVT on soojuspumpasid
arendanud juba 40 aastat. Sel
line kogemus lubab IVT-l anda
kõigile oma toodetele viieaas
tase erigarantii.
Seitse korda mõõda, üks
kord lõika! Nii ütleb ka vana
sõna.

IVT Soojuspumbad
Kessele KoduSoojus

SOOJUSPUMBAD

Selleks et soojuspumba va
lik oleks õige, tuleb alati mõel
da objekti energiakulu peale.
Peame mõtlema, milline on
meie kodu, kuhu soovime saa
da soojuspumba kaudu meeldi
vat, ökonoomset ja ökoloogilist
soojust, millised on seinad ja
aknad, kui suur on köetav pind
ala ning milline olemasolev või
plaanitav küte ja selle kulu.
Peame meeles pidama, et
küttekulud ei koosne ainult
katlaga toodetud toasoojusest,
vaid soojusenergiat kulub ka
tarbevee soojendamisele ja
ventilatsioonile. Isegi juhul,
kui meil ei ole ventilatsiooni
või ei ole me seda plaaninud,
õhutame siiski tube, praotades
või avades aknaid, ning laseme
kalli toasoojuse välja.
Võime alati ise välja arvu
tada kodu soojuskoormuse ja
energiakulu, kasutades lihtsaid
reegleid. Võiksime teada, et:

7) maast ja ventilatsioonist
kombineerituna – tarbevesi ja
küte. Ventilatsioonist ülejääv
energia laetakse maasse.
Energiahindade jätkuva tõu
su tõttu on arendatud mitme
suguseid soojuspumpasid ning
pandud suurt rõhku energiakol
lektorite arendusele. IVT toote
märgi all leiame palju tooteid.
Kui oleme otsustanud saada
toasoojust näiteks maasoojus
pumbaga, peaksime teadma,
mis võimalusi see pump annab.
Võimaluse korral on mõistlik
niisugune soojuspump ühenda
da ventilatsiooniga, mis tagaks
meile normikohase terve elu
keskkonna.
Väiksemates majades (kuni
150 m²) sobib kasutada teha
ses valmistatud ainulaadset
ventilatsiooni- ja maasoojus
pumba ühendatud mudelit IVT
495 Twin. Sellega kahekordis
tatakse võimsust ning säästud
on palju suuremad. Välja ven
tileeritavat soojust kasutatakse
optimaalselt. Kui majas ei ole
kütte tarvet, laetakse venti
latsioonisoojus maakontuuri.
Niimoodi saadakse maasoojus
veelgi tõhusamaks ning kogu
ventilatsioonis olev soojus ka
sutatakse uuesti kütteks.
Suuremaid võimsusi saab
Greenline HT Plus (kuni
17 kW) ning maasoojuspum
ba ja ventilatsiooniagregaadi
VBX ühendamisega.
Kui krundil on pinda vähe
või ei soovita kaunist muru
rikkuda, jääb mõte soojus
pumbast soiku. Ometi tasuks
soojuspumba tehnikat raken
dada neilgi puhkudel. On ju
soojuspump ainuke katel, mis
töötab meie kasuks tihti kolm
sada protsenti ja enamgi. Meil
on piisavalt õhku maja ümber,
mis on suurepärane energiaal
likas soojuspumbale. Ruumi
leidub alati õhk-vesi-soojus
pumba jaoks. Ruumi on ener
giakollektorile ehk väliskom
ponendile vaja ainult 1 m².
Õhk-vesi-soojuspumbaga saa
me kütta vägagi suuri maju.
IVT tooteskaalast leidub soo
juspumpasid kuni 17 kW. Kui
sellest ei piisa, saab neid moo
duleid alati ühendada. Selli
seid pumpasid võime edukalt
siduda ka olemasoleva kütte
süsteemiga, et säästa energiat
ja loodust.
Uute majade ehitajatele on
üsna igapäevane mure maja
ventileerimine. Ventilatsioo
niagregaadi, projekti ja torude
peale kulub kindlasti teatud
hulk raha juba sellepärast, et
normatiivselt seda nõutakse.
Soojuse tagasivõtmine venti
latsioonipumbaga on energiat
säästev ja praktiseeritud moo
dus, mida tihti ei võeta arves
se. Suuremas osas tänapäeval
ehitatavatest majadest on soo
just tagastavad ventilatsiooni
süsteemid, mille keskne sääs
tuallikas on ventilatsioonisoo

INFOPÄEV

Soojuspumbaga
küttesüsteem on alati valiku küsimus.
Eesmärk ei tohi olla katla ehk
soojuspumba võimsus, vaid
kogu küttesüsteemi ökonoomsus ja ökoloogilisus.
Tehnikat leidub, kuid selle
kasutamine kodus peab olema alati läbi mõeldud.
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Südamenädal lasteaias
6.–9. oktoobril toimus Pargi
ja Randvere lasteaias südamenädal üldnimega „Süda
tuksu tuks-tuks-tuks, hoia
lahti oma terviseuks”. Ürituse eesmärk oli teadvustada
lasteaialastele, lapsevanematele ja õpetajatele tervislikke eluviise, et neid pideva
elustiilina harrastada. Meie
keha, hing ja vaim tasakaalu
viimsilaste tempoka elustiiliga!
Esmaspäeva hommik algas
südamestaabis südant tutvusta
va programmiga, mille käigus
õppisid lapsed tundma südame
anatoomiat, füsioloogiat ning
lugema oma pulssi. Lisaks osa
lesid ise vererõhu mõõtmises
ning kuulasid südametoone. Iga
laps, kes soovis, sai stetoskoo
biga oma südametukseid kuu
lata. Vaatasime arvutiekraanilt
National Geographicu kodu

Südamestaabi juht Kuiki Sulg Meritähtede rühma lastega Randvere lasteaias südamlikus juturingis.

Randvere lasteaia lapsed koos Lõbusa Jänesega.

lehelt, kuidas muutub südame
rütm, kui seisame, kõnnime,
jookseme. Proovisime kokku
panna inimmulaaži ja uurisime
rusika suurust, sest täpselt nii
suur, kui on sinu rusikas, on
ka sinu süda. Isad-emad said
koju lugemismaterjali energia
jookides sisalduvate vererõhku
tõstvate toimeainete ning sü
dant piitsutavate riskifaktorite
kohta.
Pärast südant kosutavat
hommikueinet toimusid Pargi
lasteaia mänguplatsil lõbusa
Südamekese juhtimisel õue
aeroobika rühmatunnid. Kunsti
tunnis voolis iga laps endale
savist terve toreda südame
ning kaunistas selle järgmisel
päeval vastavalt oma fantaasia
le. Nendest meistriteostest pa
nime kokku „Südamesõprade”
näituse. Randvere lasteaialaste
voolitud südameid saab vaada
ta oktoobrikuu jooksul Pargi
lasteaia saalis ning Randvere
lasteaia ruume kaunistasid Par
gi väikeste kunstnike valmista
tud teosed.
Ka lasteaia menüü oli vali
tud kogu nädala jooksul süda
mele eriti kasulikest toidukor
dadest ning lõunane unejuttki
vestis sellest, kuidas olla ja
jääda terveks.

Esmaspäeva õhtul toimus
Pargi lasteaia saalis dr Mare
Liigeri loeng teemal „Ellujää
misvõimalused tänapäeva Ees
tis – terve süda selle pandiks!”.
Loengule olid oodatud kõik, nii
lapsevanemad kui ka õpetajad.
Loeng kuulatud, läksid
õpetajad Viimsi kooli, kus oli
võimalus treenida oma südant
aeroobika, vesiaeroobika, uju
mise ja saunaga.
Teisipäeval matkasid Rand
vere lasteaia lapsed Riiasöödi
tallu, kus peremees Andres
ootas hobuste, kitsede, kana
de ja koertega. Lapsed said
sööta loomi, kuulata huvita
vaid lugusid talu ajaloost ja
näha karjakoera tööd. Kosutav
oli pidada piknikku kaali- ja
maitsva õunamahlaga. Pärast
tervislikku söögi-joogipausi
tõi liikumine värskes õhus kõi
gile hea tuju ja rahuliku südant
kosutava lõunauinaku.
Kolmapäeval matkasid Par
gi lasteaia lapsed Merivälja
terviserajal, kus kohtusid Lõ
busa Jänesega, kellega koos sai
põnevaid orienteerumis- ja ot
simis-leidmismänge mängida.
Neljapäeval toimus suur
ühisaeroobika Randvere laste
aia õuel, kus kõik rühmad
lustisid ilusal sügispäeval ja

tundsid rõõmu liikumisest ja
muusikast.
Reedel külastas mõlemat
lasteaeda PERH kiirabibri
gaad. Mudilased nägid oma
silmaga kiirabiauto sisustust ja
said ise proovida, milline tun
ne on olla patsient või kiirabi
juht, kuulda õpetlikke lugusid
kiirabibrigaadi igapäevastest
toimetustest ning vaadata, kui
das õpetaja südametöö EKG
vahendusel abiandjatele nähta
vaks saab.
Südamenädalat finantseeriti
Harju Maavalitsuse korralda
tud projektirahadest. Täna
me väga kõiki meid toetanud
koostööpartnereid: PERH juhti
dr Raul Adlast ja meid külasta
nud kiirabibrigaadi meeskon
da, Rahvakoolitus Elu lektorit
dr Mare Liigerit, Riiasöödi talu
peremeest Andres Läänemägi,
Viimsi kooli spordikompleksi
juhatajat Ain Pinnoneni. Tänu
teile kujunes meie südamenä
dal eriti värvikirevaks just nagu
praegu valitsev kaunis sügis!
Rõõmus ja terve Pargi ning
Randvere lasteaia pere

Südamestaap ja Kuiki Sulg

Apteek aitab
Minna sügisele ja talvele vastu tervena ja
hea enesetundega on meie kõigi eesõigus. Veidi nukralt peab tõdema, et väga
oodatud suvi jäi justkui vahele. Ometigi on
september, oktoober veel parim aeg oma
jõuvarusid täiendad ja immuunsüsteemi
tugevdada, et nautida sügist, talve – jõuda
rõõmsalt jälle uude kevadesse.
Selleks, hea viimsilane, pakume sulle uusi usal
dusväärseid, väga kvaliteetseid tooteid puhtast
loodusest. Viimsi apteegis oskavad tervise asja
tundjad sulle soovitada tooteid, et ennetada
haigusi, olla terve, energiline ja teotahteline.
Meie apteekides on saadaval mitmesugused
pastöriseerimata mahlad ravimtaimedest, olgu
siin ära toodud mõned segud:

-	 aaloemahl ja viljaliha, piparmünt, kummel,
lagrits – abistav vahend seedesüsteemi vae
vuste korral;
-	 paiselehemahl – abistav vahend kuiva ja va
luliku köha korral;
-	 kaselehemahl – abistav vahend kuseteede ja
reumaatiliste vaevuste korral;
-	 salveimahl – abistav vahend suuõõne- ja
neeluvaevuste korral;
-	 aaloemahl ja viljaliha, noni, punane päeva
kübar, mugulkress – tugevdab immuun
süsteemi, antioksüdantide ja mineraalide
looduslik allikas, tagab endokriinsüsteemi
tervikliku talitluse, abistav vahend stres
si korral, üldtugevdav ja suurendab vas
tupanuvõimet ülepinge korral, kiirendab
organismi haigusjärgset taastumist, väldib

DNA-muutusi, blokeerides kasvajate tekki
mist soodustavaid aineid, alandab vere ko
lesteroolitaset, ergutab ainevahetust.
Aaloed tuntakse päris hästi, kuid mõne sõnaga
nonist.
Noni on indiaani mooruspuu, igihaljas taim,
mis kasvab Polüneesias, Malaisias, Austraa
lias, Indias ja Kagu-Aasias. Metsikult kasva
va taime viljadest saadakse see fantastiliste
raviomadustega naturaalne mahl. Nonimahl
sisaldab eluks vajalikke toitaineid, vitamiine,
mineraalaineid, aminohappeid, bioflavinoide,
proteiine, mikroelemente, ensüüme jne.
Samuti on meie inimestele päris hästi tun
tud punane päevakübar. Pärineb taim PõhjaAmeerika lõunaosa preeriatest. Juba indiaan
laste seas oli punane päevakübar tuntud ja väga

austatud taim. See omab tugevat bakteritsiidset
toimet, tõmmisel on ka valuvaigistav toime.
Punase päevakübara toimeaineid on põhjali
kult uuritud ja taimes on glükosiide, eeterlikke
õlisid, vaike, mõruaineid, suhkruid, C-vitamii
ni, mikroelemente. Punast päevakübarat on ni
metatud ürtide kuningannaks. Raviomadused
on nii juurtel, vartel kui ka õitel.
See oli lühitutvustus meie apteekides paku
tavatest uutest preparaatidest ja nende toimest.
Kõik need tooted on suunatud tervise paranda
misele ja haiguste ennetamisele.
Meie tervis on ju täieliku füüsilise, vaimse
ja sotsiaalse heaolu seisund – seega kõigile
head tervist!

Talvi Vilikivi
Koduapteek OÜ Viimsi apteegi farmatseut
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Meenutusi Sulmingeni külafestivalist
Viimsi kohal sõuavad küll
juba sügisesed vihmapilved,
aga ehk on seda enam põhjust meelde tuletada päikselist suve ja toredat reisi.
Viimsi kooli õpetajate rahvatantsurühm käis juuli alguses
reisil Lõuna-Saksamaal.
Saksamaa-reisi idee oli tant
suliste peades idanenud juba
koostegutsemise algusest pea
le, aga konkreetsete tegudeni
jõuti alles eelmise aasta sügi
sel uue hooaja alguses. Jaan
ja Külli Alveri peret seovad
kauaaegsed sidemed Wolfgang
ja Renata Mächleriga (Renata
ema oli Kiltsi mõisast pärit mu
daravi avastaja A. von Hunniu
se järeltulija), kellest kujunesid
Saksamaal selle ettevõtmise
initsiaatorid. Nii nemad kui ka
nende poeg Hendrik olid meie
saatjateks kõigil Sulmingenis
veedetud päevadel. Reis sai
teoks ka tänu meie sponsoritele
Hille ja Margus Eekile.
Üheksast paarist, kes tavali
selt juba viimased kolm aastat
Viimsi keskkoolis kord nädalas
tantsuõpetaja Maido Saare juh
timisel harjutamas käivad ja on
nii ka ennast juba tantsupeole
tantsinud, tuli reisile kaasa ka
heksa paari ning lisaks mõned
reisiseltsilised (Külli ja Jaan,
Leelo ja Rein, Hille ja Margus,
Reet ja Meelis, Külli ja And
rus, Merike ja Sulev, Veronica,
Lemme, Maido, Kirsi, Kersti

ja Peeter). Reisisihiks oli Baie
rimaal asuv Sulmingeni küla,
kus 5.–6. juulil toimus järje
kordne külafestival.
Reis algas tavapärase sõidu
ga Läti, Leedu ja Poola kaudu
ning esimene ööbimispaik oli
Varssavi. Järgmine päev viis
lõbusa reisiseltskonna juba
Saksamaa
territooriumile.
Selle eest, et pikk bussisõit
reisiseltskonnale igavaks ei
muutuks, hoolitses tantsurüh
ma juht Maido Saar, kelle eest
võtmisel tantsijad nii mõneski
peatuses tantsu keerutasid.
Esimene tõsisem proov toimus
Zürichi äärelinnas asuva hotel
li sisehoovil. Reisi muusikalise
poole eest hoolitses aga muusi
kaõpetaja Andrus Kalvet, kel
le oskuslikul juhtimisel õppis
reisiseltskond muu hulgas nel
jahäälselt selgeks saksakeelse
„Õllepruulija” ning selleks ku
lus vaid mõni tund.
Kolmanda päeva pärastlõu
naks jõudsime Sulmingeni,
mis asub Lõuna-Saksamaal
mõnikümmend
kilomeetrit
Ulmi linnast lõunas. Tantsijaid
majutasid perekonnad Sulmin
genis ja selle ümbruskonnas.
Festival kestis terve nädala
vahetuse. Vestlustest kohalike
inimestega selgus, et festivali
toimumiseks andis ühel või tei
sel moel oma panuse peaaegu
kogu Sulmingeni elanikkond,
keda kokku on umbes seitse
sada inimest. Sulmingeni aja
loost nii palju, et seda on esi

Tantsu löödi otse külatänaval.
mest korda mainitud juba üle
700 aasta tagasi, külafestivali
toimumise idee sai aga algu
se 25 aastat tagasi ning sellel
aastal korraldati festivali juba
24. korda.
Meie võõrustajate sõnul on
selles kandis olnud asustust
juba ligi 2000 aastat ning põh
jus on ilmselt viljakas maapind.
Praegu kasvatavad 30–80hek
tarilised ühe perekonna farmid

siin mitmesuguseid põllukul
tuure (head viljasaagid) ning
peavad karja, kuid piim on
odav ning ilmselt ka mõnel
muul põhjusel oli bussiaknast
näha mahajäetud farme. Samas
on see piirkond rikas tööstuse
poolest ning töötuid on vaid
2% elanikkonnast. Ümbrus
konna linnades on muu hulgas
nii keemiatööstus- kui ka trans
porditehnikaettevõtteid.

Võõrustajad kandsid hoolt
ka meie kultuurilise kogemu
se eest ja nii külastasime reisi
neljandal päeval väikelinna
Biberachi, mille kauni vana
linna maalilistest vaadetest
osa saime. Umbes 32 000 ela
nikuga Biberach on tuntud nii
oma tööstusettevõtete, millest
tuntuim KaVo kompanii (val
mistab hambaraviga seotud
aparatuuri, instrumente ja la

boratooriumisisustust), kui ka
kauni vanalinna poolest, mille
keskpunktiks on linnakodani
ke majadest ümbritsetud turu
plats.
Järgneb järgmises Viimsi Teatajas.

Kirsi Rannaste
Viimsi kooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Vabatahtlik Ana Hispaaniast Leppneemes
Alates 9. septembrist 2008
on Leppneeme lasteaia pere
ühe liikme võrra kasvanud.
Nimelt ühines meie tööde ja
tegemistega Euroopa Noorte
programmi raames Euroopa Vabatahtliku Teenistuse
(EVT) ja koordineeriva organisatsiooni MTÜ Continuous
Action kaudu tore hispaania
tütarlaps Ana.
Kui tema siiasaabumise asja
ajamiste käigus (need said
alguse tunduvalt varem) ta
bas meid isegi teatav ärevus
ja sinnapaika-jätmise-tunne,
siis pärast Ana tulekut on see
kõik unustatud. Asendunud
on see hoopiski meeldivamate
emotsioonidega, nagu oleks
vana sõber külla tulnud. Tegu
on tõeliselt toreda, abivalmi,
sooja ja südamliku inimese
ga, kellega said pärast esimest
kohtumist jutule nii lapsed kui
ka õpetajad.
Lapsed olid küll enne Ana
saabumist ärevil, et ega ometi
tervituseks õpitud Hola! mee
lest lähe, ja õpetajadki pabis
tasid oma kasutamatusest pisut
rooste läinud inglise keele pä
rast. Omavahel sai naljatatud, et
küllap rahvusvaheline kehakeel
hädast välja aitab. Lapsed aga
selliste asjade pärast ei muretse:
nemad vadistasid juba esime
sest kohmetusest üle saades nii

oma venna uuest rattast, ilusa
test kinnastest kui ka muudest
parasjagu päevakorral olevatest
asjadest. Ei häirinud seegi, et
Ana vaid naeratas, noogutas,
pead paitas ja kallistas, saamata
vadinast sõnagi aru.
Nüüdseks on Ana õppinud
ära eesti keeles päris mitmeid
sõnu ja väljendeid, seda nii
tänu lasteaiatööle kui ka EVT
korraldatud eesti keele kursus
tele, kus ta kaks korda nädalas
kuni novembrikuuni osaleb.
Siiani omandatu on juba ol
nud abiks ka tegevuste käigus.
Ana juhendamisel said lapsed
magusa matemaatikamängu,
kus arvutamist aitasid õppida
nii kommid, õhupallid kui ka
lõbusad hispaania lastelaulud.
Õues on Ana oodatud jooksuja jalgpallimängudesse.
Pisut oleme ka meie hispaa
nia keele salapärasesse maa
ilma piilunud: lapsed õppisid
küsima lihtsamaid küsimusi
ning neile vastama. Eks vas
tastikune õppimine-õpetamine
jätkub kuni tema siinviibimise
lõpuni (suvi 2009). Nii pikalt ta
tõesti meie seltsis viibib! Suur
osa Eesti kultuurikeskkonna
tutvustamisel on meie õpetaja
Siljel, kelle hubases kodus Ana
siinoleku ajal peatub ning kel
lega koos on juba ette võetud
vahvaid väljasõite.
Tore on see, et juba soovi
vad ka lapsevanemad aktiivselt
tema siinolemist meeldiva

maks muuta, alustades lennu
jaama vastuminemisest kuni
küllakutseteni. Kes pole seni
tagasihoidlikusest või teadma
tusest seda võimalust kasuta
nud – kutsume üles julgesti
seda tegema.
Oktoobri esimesel näda
lavahetusel oli meie lasteaia
töötajatel kahepäevane õppe
reis Värskasse. Esimesel päe
val tutvusime Värska, selle
ümbruskonna ning kohaliku
lasteaiaga. Teine päev kulges
koolituse ning tagasiteele jää
vate vaatamisväärsuste külas
tamisega. Tundus, et ka Anale
meeldis, sest kiidusõnu jagus
nii Eestimaa looduse kui ka
inimeste kohta. Aga laseme
Anal endal rääkida siinveede
tud ajast ja kogetust.
Ana: „Kui keegi minult kü
siks, kuidas kirjeldaksin senist
Eestis olemise kogemust, siis
vastaksin, et see on olnud nagu
üks suur ja soe kallistus. See
oli üheksandal septembril, kui
saabusin oma illusioonide, hir
mude, kõhkluste ja ootustega
Hispaaniast laulupealinna Tal
linn. Nüüd, üks kuu hiljem, on
kõik need küsimärgid, mis oma
seljakotis kaasa tõin, saanud
väga meeldivad vastused.
Asusin vabatahtlikuna töö
le Leppneeme lasteaeda, mis
asub Viimsis. Võiksin öelda, et
Leppneeme lasteaed on nagu
omamoodi pere, kahe väikese
rühma ja ülimalt lahke ning

abivalmis personaliga. Laste
aias valitseb väga soe ja kodu
ne õhkkond. Lastel on palju hu
vitavaid tegevusi ja võimalusi.
Nende päev koosneb laulmi
sest, tantsimisest, sportimisest,
matemaatikast,
emakeelest,
loodusest, kunstitundidest ja
muidugi ka mängimisest, sest
ei saa ju unustada, et nad on
alles väikesed lapsed.
Minu töötamise siin lasteaias
on avatud ja sõbralikud inime
sed teinud väga nauditavaks.
Mind kutsuti kaasa ka kollek
tiivi nädalavahetuse koolitus
reisile Setomaale, mille käigus
avanes võimalus veel rohkem
tutvuda eestlaste kommete ja
kultuuriga. Selle reisi käigus
nägin palju ka suurepärast Ees
timaad, mis on kaetud metsade
ja võrratute järvedega.
Olen väga rõõmus, et mul
on võimalik elada Leppneeme
lasteaia lähedal Tammneemes.
Oma koduuksed avas mulle
tore eesti pere, kes on esime
sest päevast alates minu siin
viibimise teinud väga muga
vaks ja koduseks. Tunnen en
nast pereliikmena Silje, Sälli,
Seidi, Deivi-Päivi, Simmo ja
Liilia juures. Nad on alati val
mis minuga vestlema möödu
nud päevast ja oma kogemus
test ning tutvustama siinset
kultuuri ja keelt.
Mis aga eesti keelde puutub,
siis see on raskem, kui alguses
arvasin. Esialgu lootsin, et mis

Ana ja tema Leppneeme lasteaia juhendajad-abistajad
Maila Altroff ja Kristin Jakobson
selle keele õppimine siis ikka
ära ei ole, sest keelt loetakse
täpselt nagu kirjutataksegi,
kuid selgus, et see oli vaid kau
nis fantaasialend. Eesti keeles
on häälikuid, mille hääldami
sega on mul tõsiseid raskusi.
Enamasti on need naljakate ka
tusemärkidega vokaalid, nagu
ü. Seda tähte vaadates näib,
nagu peaks suu olema justkui
naeratades, aga tegelikult pole
see üldsegi nii. Hääliku välja
ütlemiseks pean tegema mit
mesuguseid grimasse, nii et kui
teen seda peegli ees, tundub, et
mulle vaatab vastu Piccasso
maal.

Eesti keelt saan õppida koos
teiste vabatahtlikega kaks kor
da nädalas eesti keele tunnis.
Tore oleks ju aru saada, mida
lapsed või õpetajad lasteaias
räägivad!
Kokkuvõtteks võin öel
da, et hoolimata mõninga
sest koduigatsusest, on minu
elamine ja töötamine Eestis
olnud nauditav kogemus. Ma
ei unusta iialgi jalutuskäike
metsas, kosutavaid tuuleiile
Läänemerelt, eriti sooja vas
tuvõttu minu Leppneeme ja
Tammneeme uutes peredes
ning uut kodukohta Viimsis.
Niisiis, tänan väga!”
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Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 27. oktoober 2008

Viimsi valla kultuurikalender
31. oktoober – 23. november
jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner,
Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda
1918–1920
Eesti ja külm sõda
Avatud: K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

Tere tulemast!
 Ireene ja Oliver
Slobodetskyl sündis 6.
oktoobril poeg Alexy.



Lea Steinfeldil ja Priit
Lopsikul sündis 10.
oktoobril tütar Mia.



Maris Meriveel ja
Enno Lepnurmel sündis 9. oktoobril poeg
Mathias.



Helen Udusaarel ja
Anti Viigisalul sündis
17. septembril poeg
Richard.



Žanna Atšiloval ja
Vadim Feldmanil
sündis 10. oktoobril
tütar Aylin.



Kertu ja Indrek Koldrel
sündis 21. oktoobril
poeg Valter.

Tähelepanu!
1. novembril alates kella 12st kuni 2. novembri
kella 17ni toimub Viimsi vallas, Rohuneeme
endise Nõukogude raketiväe baasi territooriumil
sõjalis-sportilik üritus „November Wind”.

alates 30. septembrist
Soome keele kursused
algajatele
T kl 18.30, info Pauli Haakana tel 5837 6790
Randvere päevakeskuse
saalis
kuni 31. oktoober
Raamatunäitus „Kuulsaid
muusikuid kogu maailmast”
Prangli raamatukogus
kuni 31. oktoober
Raamatunäitused meie
tuntud kirjanike loomingust:
Helvi Jürisson 80 (5. okt)
Asta Kass 70 (9. okt)
Lehte Hainsalu 70 (31.
okt)
Viimsi keskkooli raamatukogus

NB! Seoses simmunitsiooni kasutamisega lahingute simuleerimisel palume kaitsevarustuseta
ja üritusega mitte seotud isikutel baasi territooriumile mitte siseneda. Ürituse toimumise alale
suunduvatel teedel on hoiatavad viidad.

kuni 3. november
Raamatukogupäevad
Raamatunäitus „Loeb,
mida loed – raamatud,
mis harivad”
Viimsi raamatukogus

Küsimuste korral võtke ühendust Viimsi vallavalitsusega või helistage korraldajatele numbritel
5647 3239 ja 521 0365.

kuni 15. november
Kunstinäitus Valli Lember
Bogatkina
Viimsi Päevakeskuse
saalis

Täname mõistva suhtumise eest!

Juubilarid novembris 2008

Palju õnne!
Eha Ramjalg

85

Salme Säde

75

Hilda-Miralda
Sõmer

85

Niina Razumovskaja

70

Olev Mahlapuu

80

Nikolai Volkov

70

Uno Nirk

80

Anne-Liis Norman

70

Maria Lomovtseva

80

Aino Jaaksoo

70

Leili Saaring

80

Arvu Piller

70

Malle Varb

75

Reet Reitalu

70

Niina Vahter

75

Elvi Aru

70

Valter Lepplaan

75

kuni 25. november
Näitus „Aptsihhh, aptsihhh!!!”
Piret Mildebergi illustratsioonid tuntud lasteraamatutele
Viimsi keskkooli raamatukogus
kuni 31. oktoober
Terve nädal täis põnevaid
tegevusi
Randvere noortekeskuses
kuni 31. oktoober
Koolivaheaja tegevused
Viimsi noortekeskuses
31. oktoober kell 19
Muusikalietendus „Barnum”
Viimsi huvikeskuses
31. oktoober kell 12.00
Vanurite eneseabi- ja
nõustamiskeskuse naiskoori Vanaemad kontsert
Viimsi päevakeskuse
saalis
1.–30. november
Raamatunäitus „Vanad
Eesti rahvakombed”
Prangli raamatukogus

1. november kell 11–15
Videotöötluse töötuba II:
videokaamera kasutamine, monteerimine jpm
Osalemine tasuta. Eelreg:
viimsink@huvikeskus.ee
Juhendaja Jaan Kask
Viimsi noortekeskuses
1. november kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi
koduloolaste ringi kokkusaamine
Teema: mälestuste ja elulugude kirjutamine ning
kogumine
Ettekandja Jaan Tagaväli
Rannarahva muuseumis
2. november kell 11
Hingedepäeva kontsertjumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi vabakoguduse
kirikus
2. november kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 16
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
Rohuneeme kabelis

6. november kell 17 ja 19
Isadepäeva kontserdid
(algklassid)
Viimsi keskkoolis
7. november kell 18
Püünsi kooli 15. aastapäeva üritused
Kontsert
Püünsi koolis
7. november kell 20
Viimsilaste tervisetund:
kogu perega ujuma! (vesiaeroobikaga)
Eelreg: 609 0980 või tiia@
viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas
8. november kell 11–15
Digifoto töötuba I: sigifotoka kasutamine, fotode
töötlemine, kaartide
kujundamine jpm
Viimsi noortekeskuses
8. november kell 12
Isadepäeva kontsert
Viimsi huvikeskuses
8. november kell 16
Konverents „Püünsi kool
15”
Püünsi koolis
9. november
Isadepäeva tähistamine
Pranglil
Prangli rahvamajas

2. november kell 14.30
Hingedepäeva kontsertjumalateenistus
Teenib koguduse hooldajaõpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus

9. november kell 12–15
Sportlik isadepäev: kardisõidule koos isaga!
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi sisekardirajal, sissepääs Muuli teelt

2. november kell 17
Tantsuetendus „Hingede
kojutulek”
Tantsuansambel Lee ja
Viimsi kooliteater
Rohuneeme kalmistu
kõrval platsil

9. november kell 13
Isadepäeva tähistamine
Esinevad Kreete-Karoline
ja Taavi Pleiats, Harjumaa
poistekoor (dirigendid Kai
Rei ja Moonika Tooming)
Randvere noortekeskuses

3. november – 1. detsember
Raamatunäitus „Eesti
Vabariigi juubeliaasta.
Eestile pühendatud raamatud”
Viimsi raamatukogus

9. november kell 11
Isadepäeva pereteenistus
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi vabakoguduse
kirikus

4. november kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
5. november kell 20
Siiri Sisaski laulude õhtu
„Oma laulud”
Pilet 200 krooni
Viimsi Antiigi- ja Vanavaragaleriis, Mõisa tee 2
6. november kell 18.30
Püünsi kooli 15. aastapäeva üritused
Disko/karaoke Püünsi
kooli õpilastele ja vilistlastele
Püünsi koolis

9. november kell 13
Jumalateenistus armulauaga. Isadepäev
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
9. november kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse hooldajaõpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
11. november kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

15.–16. november
Viimsi IV sügisturniir korvpallis (poisid)
Korraldab korvpalliklubi
Viimsi
Viimsi kooli spordikompleksis
14. november kell 12
Uute Viimsi valla ilmakodanike vastuvõtt
Kutsetega üritus.
Viimsi muusikakoolis
15. november kell 21
Esineb ansambel Sulo
Jussi Õlletoas
16. november kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. november
Teatri ühiskülastus
Teater Vanemuine, Savoy
ball
Väljasõit kell 10 Viimsi
haigla parklast.
Korraldab: MTÜ Viimsi
Päevakeskus
Teater Vanemuine
18. november kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskus
20. november
Eakate kohtumine Lii
Karnoga
Randvere päevakeskuses
21. november – 15. detsember
Marja Matiiseni tööde
näitus
Näituse avamine kell 13
Päevakeskuse saalis
21. november kell 13
Mardi- ja kadrimäng
eakatele
Päevakeskuse saalis
21. november kell 21
Esineb Üllar Jörberg
Jussi Õlletoas
22. november kell 11–15
Digifoto töötuba II
Viimsi noortekeskuses
23. november kell 13
Jumalateenistus armulauaga. Igavikupühapäev
ehk surnute mälestuspüha
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi
valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.e
www.viimsivald.ee
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Mõtetega suves
Tere taas, vallarahvas, ja ilusat sügist Viimsi invaühingu
poolt! On saabunud sügis,
õhtud läinud jahedaks ja
pimedaks. Mõnus on istuda
kolde ees ja meenutada suviseid sooje päevi.
Kui suvel soovivad inimesed
võimalikult palju aega väljas
viibida, siis sügisel sätitakse
tegemised pigem mõnusasse,
sooja ja turvalisse keskkonda.
Nii on ka meie ühingurahval
aeg tubaste toimetusega algust
teha. Selleks kogunesime 7.
oktoobril vanurite päevakes
kuse saali esimesele sügisesele
kokkusaamisele. Meenutasime
suve ning tegime plaane sügi
seks.
Ilmataat ei õnnistanud sel
aastal Eestimaad just kuigi
ilusa suvega. Kes vähegi või
malust leidis, sõitis vähemalt
paariks nädalaks soojale maale
energiat koguma. Tänu sponso
rite abile õnnestus see paljudel
meiegi hulgast. Vahet ainult nii
palju, et erinevalt kauba-, kul
tuuri- ja puhkusereisidest olid
meie sõidud suunatud tervise
ja emotsionaalse tasakaalu ot
simiseks-leidmiseks.
Aga pole mõtet lugu liiga
salapäraseks ka muuta. Eks
Viimsis on vist küll kõik inime
sed delfiiniteraapia projektist
kuulnud, küllap ka paljud ise
puuetega laste heaks raha an
netanud. Kahtlemata on nüüd
inimestel huvi kuulda, kuidas
meil delfiinide juures läks.
Rühmi käis Ukrainas selle suve
jooksul kolm: nii juunis, juulis
kui ka augustis. Kõik algas len
nukireisist
Simferoopolisse.
Seal oli eestlasi ees ootamas
sanatooriumi
organiseeritud
buss ning edasi sõideti tunni
kene Jevpatoria poole.
Elu Prometei sanatooriumis
sarnanes laias laastus nõuko
gudeaegsete sanatooriumidega
Ida-Virumaal. Suuresti erine
vad olid aga hommikupoo
likud. Igal hommikul pärast
rikkaliku eine lõppu ootas
eesti rühma tuttav buss ning
abivalmis lõunamaise tempe

ramendiga bussijuht. Ees sei
sis 40minutiline sõit delfiinide
juurde Donuzlavi. Delfiinidega
töötasid rahvusvahelise delfii
niteraapia instituudi teadurid,
arstid ja delfiinitreenerid. Iga
raviseansi käigus tegeles lapse
ga peale lapsevanema veel arst,
delfiinitreener ja loomulikult
delfiin.
Seanss algas tutvumise ja
tervitamisega. Järgnesid mäng
ja õrnutsemine delfiiniga.
Mänguks oli rõnga ja palli vis
kamine delfiinile. Suur 200ki
lone loom mängis lastega nagu
armas kutsikas, hüppas mängu
asjade järele ning pritsis neid
tagasi tuues märjaks nii lapse
kui ka arsti. Hellitusteks olid
silitused ja veega kastmine. Si
litamisele vastab see suur loom
nagu pisike kassipoeg, nurrub
ja keerab kõhu ülespidi, naudib
ning kiirgab tänulikkust. Lisaks
võlusid delfiinid pealtvaatajaid
sabalehvitamise,
pritsimise,
tantsimise ja laulmisega. Kõige
suurema emotsionaalse kaalu
ga olid kallistamine, musitami
ne ja delfiiniga sõitmine.
Teraapia käigus aktiviseeris
delfiin oma väikeste patsien
tide ajutegevust. Selleks pidi
laps olema koos delfiiniga vees
või basseini äärel kõhuli. Del
fiin asetas oma nokise (nina)
lapse pealaele ning sellele
järgnes tardumine hardasse tei
neteise tunnetamisse. Iga laps
sai Krimmist kaasa ka „oma”
delfiini poolt spetsiaalselt talle
joonistatud pildi.
Delfiiniga suhtlemine oli
sõnuseletamatult emotsionaal
ne ning täiesti võimatu on sõ
nades kirjeldada tema pilku
hoolealusega mängides. Nagu
rääkis delfiiniteraapia korü
feedoktor Lõssenko, suhtuvad
delfiinid inimestesse just nagu
pisut teistsugustesse delfiini
desse, lastesse aga täpselt nagu
enda poegadesse: neid tuleb
abistada, õpetada, julgustada.
Kui inimesed elaksid vees,
oleks paremat lapsehoidjat kui
delfiin raske ette kujutada.
Sellise energeetilise sideme
tulemusena surub 10aastane
Ott tuulises Eestimaa sügises

oma lemmikkoera koonu enda
le vastu lagipead ning unistab
sõnatult kaugel elavast sõbrast
delfiin Dartist. Nii lapsed kui
ka nende vanemad unistavad
võimalusest veel kunagi Krim
mi tagasi minna. Siinkohal
pean ära märkima, et Viimsi
lapsed on läinud südamesse ka
Ukraina arstidele, nimelt mäle
tasid nad nimepidi kõiki neid,
kes ka eelmisel suvel teraapias
käisid. Tore on tänapäeva kii
res elutempos sellist soojust ja
südamlikkust kogeda.
Sellised emotsioonid tulid
meiega kaasa Krimmist, kuid
suvi oli ju ometi pikem, kui
need kolm korda kaks näda
lat ning invaühingu rahvas ei
suuda kohe kuidagi üksteisest
lahus elada. Kolme suvekuu
jooksul kohtutigi kolmel korral
ka Eestimaa pinnal. 1. juunil
peeti ühingu sünnipäeva Rohu
neemes, 14.–17. juulil toimus
järjekordne suvelaager ning
30. augustil külastati VembuTembumaad.
Suvelaager peeti sel aastal
Käsmus. Ehkki ilmad olid juuli
keskpaigas pigem sügisesed,
ei kurtnud keegi igavuse üle.
Tegevust jätkus nii lastele kui
ka vanematele, nii toas kui ka
õues. Sel ajal, kui lapsevane
mad psühholoogide Marje ning
Käty juures enesest varjatud
ressursse otsisid, toimetasid
lapsed pedagoogide Jana, Mai
re, Kristi ja Triinu hoole all.
Tehti sporti, mängiti lauamänge
ning tegeleti kunstiga. Nii suu
red kui ka väikesed valmistasid
ennastunustavalt unenäopüüd
jaid ja ajalehest skulptuure.
Lapsevanematele
pakkus
mõnusat lõõgastumisvõimalust
massöör Kai ning külas käis
ka Avoni konsultant Ene, kelle
käe all õrnema poole esindajad
tantsuõhtuks kauni jumestuse
said. Tantsu vihuti loomulikult
tantsujuht Maido innustami
se saatel. Nii nagu eelmiselgi
suvel, oli seegi kord aktiiv
selt ametis ka üks lapsevanem
meie endi ridadest. Poiste kä
sitööõpetaja Sulevi juures said
puutööd teha nii poisid kui ka
tüdrukud, nii isad kui ka emad.

Rasmus delfiiniga.
Seekordse laagri tõmbenumb
rina valmisid vahvad bume
rangid. Käsmus viibis laagris
rekordarv perekondi. Ühise
suure perena elasid koos paljud
ühinguliikmed.
Suve lõpetavaks ürituseks
on juba aastaid kujunenud väl
jasõit
Vembu-Tembumaale.
Laupäev, 30. august rõõmustas
Kurtnale saabujaid ettearvama
tult kuiva ja päikeselise ilmaga.
Äsja Krimmist saabunud teraa
piarühma liikmetele oli tempe
ratuuride vahe küll kontrastselt
suur, kuid peab tunnistama, et
külm õhk teeb reipaks ja mee
led erguks. Täiel hool asuti at
raktsioone vallutama.
Olen varemgi rääkinud põh
justest, mis Vembu-Tembumaa
külastuse meie jaoks nii tähtsaks
sündmuseks muudab. Nimelt
on see avar ja võimalusterohke
lõbustusasutus võimeline pak
kuma emotsionaalset tegevust
nii normlastele kui ka füüsilise
või vaimse erivajadusega las
tele. Keegi ei pööra Vembukal
liialdatud tähelepanu batuudil
hüppavale õnnelikule 16aasta

sele mähkmetes pisipoisile ega
kummaliste häälitsuste saatel
vettpritsivale tüdrukutirtsule.
Vembu-Tembumaal on kõigil
lubatud pisut lapsikult käituda.
Ka lapsevanemad ei jäta seda
juhust kasutamata ning lasevad
rahumeeli oma lapsemeelsusel
esile kerkida.
Tahaks siinkohal tänada
kõiki eestimaalasi mõistva

suhtumise eest meie erilistesse
lastesse! Viibides lastega suvel
Ukrainas, saime nii mõnigikord
tunda meil juba ununema hak
kavat nõukogudeaegset tauni
vat suhtumist erivajadusega
inimestesse. Täname veel kord
kõiki sõbralikke ja toetavaid
Viimsi valla elanikke! Aitäh ka
teile, Lions Club Viimsi.

Laagris käis vilgas tegutsemine.

MTÜ Viimsi Invaühing, Lions Klubi ja Viimsi Kool
kutsuvad Sind

Aastalõpu Heategevusballile
mis toimub 06. detsembril kell 19.00 Viimsi Koolis

Tantsuks mängib: Rock Hotell
Laagrirahvas ühispildil.
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Sport
Harjumaa meistrivõistlused
jalgpallis selgusid septembri
lõpul peetud turniiride käigus parimad koolide võistkonnad. Kuni 7. klasside arvestuses oli konkureerimas
25 poiste koondist. Meistriks
tuli Maardu põhikool, Viimsi
keskkooli võistkond jäi jagama 11. kohta koos Padise põhikooli, Loo keskkooli,
Ruila põhikooli ning Saku
gümnaasiumi eakaaslastega. Püünsi põhikooli poisid
jäid selles vanuserühmas
astmejagu allapoole, jagades 16. kohta koos Paldiski
gümnaasiumi, Kurtna põhikooli, Aruküla põhikooli ja
Kehra gümnaasiumiga.
8.–9. klasside arvestuses oli
tiitlipretendente 23. Parimaks
osutus Raasiku põhikool, Viim
si keskkool jagas taas 11. koh
ta, seekord koos Paldiski Vene
gümnaasiumi, Maardu põhi
kooli, Vasalemma põhikooli
ja Jüri gümnaasiumi võist
kondadega. Püünsi põhikooli
poisid pidid leppima viimase,
21. kohaga koos Paldiski güm
naasiumi ja Ruila põhikooliga.
10.–12. klasside arvestuses oli
võistkondi 12 ja kõik kohad
mängiti välja. Meistriks tuli
Maardu gümnaasium, Viimsi
keskkooli poisid saavutasid 6.
koha. Koolide koondtabelis on

Viimsi keskkool keskkoolidegümnaasiumide arvestuses 15
seas 6. kohal ja põhikoolidest
Püünsi 12 seas 7. kohal.
Mehed selgitasid maakonna
meistrid 11. ja 12. oktoobril.
Meistritiitli ja kirkaimad me
dalid sai FC Joker. Viimsit
esindas Viimsi noorte jalg
palliklubi meeskond, kes 12
meeskonna hulgas hõivas 9.
ehk viimase koha koos Kiili
spordiklubi II, FC Kiiu ja Kiili
spordiklubi I võistkonnaga.
Kiirmales selgitati maakon
na meistrid nii noorte kui ka
täiskasvanute arvestuses 18.
oktoobril Tallinnas, Paul Ke
rese nimelises malemajas. Üle
Harjumaa oli tulnud mõõtu
võtma 26 täiskasvanut, nende
seas vaid kaks naist ning noo
ri 38. Nii noored kui ka vanad
mängisid seitse vooru Šveit
si süsteemis, 15 + 15 minutit
partiile. Meeste võitjaks osutus
6,5 punktiga veidi üle aasta ta
gasi Viimsi valda elama asunud
Margus Sööt. Teisele kohale
jäi Tarmo Tuul Rae vallast ning
kolmandaks Sergei Karjakin
Maardu linnast. Viimsi mees
test jäi Ain-Valdo Müütnik 4.
ja Jüri Kuusik 6. kohale.
Nende võistluste põhjal on
Harjumaale jäänud vaid kaks
naismaletajat ja kahjuks ei
olnud kumbki neist Viimsist.
Meestega koos võistelnud Tii
na Põlendik Kose vallast ko
gus siiski 2,5 punkti ning võitis

naiste meistritiitli, Lea Vahteril
Keila linnast oli 0-päev ja sel
korral jäi ta edetabelis viima
seks.
Tublid olid Viimsi noored,
keda malemajja tuli kokku
viisteist. 1998. aastal ja hiljem
sündinud poistest tuli meile
kaksikvõit. Esikoha saavu
tas Alex Hendrik Noormets
Kaido Külaotsa maleklubist
ja teiseks jäi Iivo Nei õpilane
Rasmus Maide Kerese male
klubist. Samas vanuseklassis
võistelnud tüdrukutest võitis
meistritiitli Ilana Sominska
ja Maardu linnast, hõbe- ja
pronksmedalid said Viimsi
tüdrukud Pia Pajus ja Merilyn
Litvinov Kerese maleklubist.
1994.–1997. aastatel sündinud
poistest viimsilasi esikolmikus
ei olnud, meie parimana sai
Maksim Mihhaljuk 5. koha.
Samas vanuserühmas oli tü
tarlapsi vaid kaks, siin võitis
Stina Aava Saku vallast, jättes
meie võistleja Danielle Luksile
teise koha. 1990.–1993. aastail
sündinud noortest oli meil vaid
üks võistleja: Kristiina Ehala,
kes tuli ka omavanustest nei
dudest Harjumaa meistriks.
15. novembril selgitatakse
samas taas Harjumaa parimad,
seekord siis võistkondlikus ar
vestuses.

Tiia Tamm
Viimsi valla spordikoordinaator

Spordiüritustest tulemas
3.–16. november
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis, 4.–5. kl
tüdrukutele ja poistele
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

koos isaga
Viimsi sisekardirada, Muuli tee
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

15. november
Harjumaa võistkondlikud meistri7. november 20.00
võistlused males
Viimsilaste tervisetund: kogu pere- Tallinn
ga ujuma! (vesiaeroobikaga)
P. Kerese malemaja
Viimsi spaa
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
Eelreg: 609 0980,
tiia@viimsivald.ee
15.–16. november
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi 4. sügisturniir korvpallis
(poisid)
9. november 12.00–15.00
Viimsi kooli spordikompleks
Sportlik isadepäev: kardisõidule
Korraldaja: korvpalliklubi Viimsi

Rein Ottoson 55
Õnne ja tuult purjedesse sinu töös ja tegemistes, jätkugu sul ikka
jõudu ja tervist meie purjetajate, poiste-tüdrukute koolitamisel
ning olümpiavetele lootsimisel!

Erki Kahro edukas hooaeg
Viimsi motoklubi Kahro
Racing võistlejal Erki Kahrol
oli hooaeg 2008 igati edukas. Erki võitis masinaklassis
85 cc Eesti meistritiitli ja ka
karikavõistluste arvestuses
esikoha.
Ette on näidata meistrivõistlus
te pronks talimotokrossis. Osa
võeti ka Euroopa meistrivõist
luste ühest etapist, kus sõideti
välja 15. koht. Hollandis, juu
nioride maailmameistrivõist
lustel sõitis Erki ennast ainsa
eestlasena finaali, kuid halb
start esimeses ja kukkumine
teises sõidus ei võimaldanud
enamat 30. ja 22. kohast. Sügi
se hakul sõitis Erki kaasa ühe
etapi Eesti karikavõistlustel
masinaklassis 250 cc meestele,
kus saavutas 4. koha.

Avatud on uus ametlik
SAAB‘i remondi- ja hooldustööde esindus.

Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris tüdrukud CSIT
maailmamängude avatseremoonia rongkäigul. Täname
südamest kõiki toetajaid, kes
võimaldasid meil osaleda
sellel rahvusvahelisel suurüritusel: Viimsi vallavalitsust,
Fortum Elekter ASi, Kaluri
mängutuba, lapsevanemaid
Rita ja Lauri Linki ning Tiina
Makarovit.

SAAB sõiduautode omanikud on nüüdsest teretulnud Ascarisse. Teid
ootavad kaasaegseim diagnostikakeskus ja koolitatud asjatundjad.
Kasutades SAAB‘i ametlikke hooldusprogramme ja originaalvaruosasid,
anname tehtud töödele SAAB‘i ametliku maaletooja garantii.
Avamise puhul kehtivad aasta lõpuni soodushinnad.
SAAB autodele pakub Ascar järgmiseid teenuseid ja tooteid:
• Regulaarne hooldus
• Remonditööd
• Kere- ja värvitööd
• Originaalvaruosad ja –tarvikud

Ascar Tallinn AS
Tähesaju tee 13
Tel: 6 200 902
www.ascar.ee
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 OÜ Mariram osutab raa
matupidamisteenust väi
ke- ja keskmise suurusega
firmadele. Info: 526 3631
või mariramou@hot.ee
 Muusikaõpetaja,
lap
sehoidja kogemustega
otsib tööd perekonnas
Viimsi vallas, Meriväljal
ja Pirital, kaks korda nä
dalas. Tel 534 50134.
 Pakun tööd kogenud si
seviimistlejale. Tel 5664
6709.
 Otsime koristajat era
majja Miidurannas. Tel
504 0141.

 Pakume alustavatele ja
väikeettevõtetele raama
tupidamisteenust. E-post
sagesse14@gmail.com.

7. novembriks aadressile
office@au-pair.ee. Lisa
info: office@au-pair.ee
Tel 683 7941.

 Eestisse koliv briti pe
rekond otsib täiskohaga
lapsehoidjat. Nõutav lap
sehoidmise kogemus, ju
hilubade olemasolu ning
inglise keele valdamine
suhtlustasemel. Perekon
nas on kaks last: kolme
aastane ja kuuekuune.
Asukoht Haabneemes.
Töö alustamise aeg: jaa
nuar 2009. CV, motivat
sioonikiri ning kaks soo
vituskirja saata hiljemalt

 Pakume tööd poleerijale.
Info tel 5360 9488.

 Õhksoojuspumbad.
Müük ja paigaldus. Tel
5340 7191, e-post erila
hendused@gmail.com.
 Ehitus- ja remonditööd.
Siseviimistlus. Terras
sid, sauna puitosad jms.
Tel 5664 6709.
 Liuguksed ja garderoo
bid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075.

AVAME PEATSELT VIIMSIS
AUTOTEENINDUSE
aadressil Miiduranna tee 46.
Tel 6054400
• AUTOREMONT
• MOOTORIREMONT

Püünsi kool
vajab

logopeedi ja
muusikaõpetajat
(kooli
lasteaiaosasse)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni

Põnev pakkumine
Jussi Õlletoalt!
Kas uudist oled kuulnud juba –
on müügis Jussi Õlletuba!
Hinna sees terve maja, jook ja söök –
kuid see vaid vana-aasta ööks...
Võib tulla nii peremees või muu seltskond...
võib tulla punapea, brünett ja blond!
Hind on soodne – ei vääri jonni,
kõik on kokku vaid 30 tonni...
Mõtle nüüd ruttu, ole mees –
see hind on vaid sellele, kes teistest ees!
Anna tahtmisest teada, kui mõte on küps,
sest tahtjaid on palju, kuid Jussikaid üks...
Pakkumine kehtib ka kõigile jõulupidu plaanivatele seltskondadele ja firmadele!
Info:
Viimsi, Liilia tee 2
tel 5554 2588
virve@jussikas.ee
www.jussikas.ee

tõendavate dokumentide
koopiad saata aadressile

• DIAGNOSTIKA
POOLSAARE AUTO OÜ

 Metalli koristamine. Alek
sander, tel 5695 7713.
 Soovin palgata inimese
vanemate hooldamiseks
Äigrumäe külas eramajas
E–R 9–16. Ei ole lama
vad haiged. Hooldustin
gimused head. Palk kok
kuleppel. Ühendust saab
telefonil 507 7702, Elina.
 Teostame
hekilõikust,
puude raiet, muru niitmist
ja muid haljastusega seo
tud töid. Tel. 55637666
 TEOSTAME ELEKT
RITÖID! Töö kiire ja
kvaliteetne.
Helistage
julgesti tel 53 961 468.

Poolsaare Auto

birgit@pyynsi.edu.ee või
Kooli tee 33, Püünsi küla,
74013 Harjumaa. Info
telefonil 606 6918.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate
detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Muuga küla, Allikvee maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,64 ha ja asub Tammekännu tee ääres ning Tammekännu tee 31, 33, 35 kinnistutega ja Allika maaüksusega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks
jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks suvilate ja abihoonete ehitamiseks);
2. Muuga küla, Ojakääru tee 8a ja 10 (planeeritava ala suurus on ca 0,14 ha ja asub Ojakääru tee ääres ning piirneb Ojakääru tee 8, 12 kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis
oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine kinnistute liitmiseks üheks suvilakrundiks ja krundi ehitusõiguse määramiseks suvila ja abihoone ehitamiseks);
3. Lubja küla, Salumetsa III ja IV maaüksused (planeeritava ala suurus on ca 3,4 ha ja piirneb
Ringi ja Kaare teega, Panga, Loo, Heinamaa, Kangru II, Kangru IV, Alajaama tee 10, 11,
13, Karulaugu tee 3, Paenurme tee 25/Salumetsa, Kaare tee 13, Ringi tee 15 ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine
maaüksuse kruntideks jaotamiseks, maa kasutamise sihtotstarbe määramiseks väikeelamumaaks, kohaliku tähtsusega Lubja küla klindiastangu kaitse ja puhkealaks, krundi
ehitusõiguse määramiseks üksikelamute, kaksikelamute ja ridaelamute ning ärihoone
ehitamiseks samuti juurdepääsuteede lahendamiseks);
4. Metsakasti küla, Uuetalu maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja asub Randvere tee ääres ning Uuesauna III, Randvere tee 174 kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis
oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kaheks
krundiks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks);
5. Lubja küla, Tammiku maaüksus (planeeritava ala suurus on ca 3,61 ha ja piirneb Randvere
teega, Nurme IV, Lubja IV, Viimsi liitsihi ülemise tuletorni kinnistutega ning jätkuvalt riigi
omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maaüksuse kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete
ehitamiseks, kohaliku tähtsusega Lubja küla klindiastangu kaitse-, spordi- ja puhkeala
rajamiseks ning juurdepääsutee lahendamiseks);
6. Muuga küla, Muuga sadam 1–3, Vilja tänav 12a ja Lasti tee 20g kinnistud ning nende
lähiala (planeeritava ala suurus on ca 10,4 ha ja asub Muuga sadama territooriumil, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundipiiride muutmiseks ja krundi
ehitusõiguse määramiseks);
7. Naissaare küla, Naissaare vaatetorni kinnistu ( planeeritava ala suurus on ca 1,6 ha ja
piirneb Viimsi metskond maatükk nr 49 kinnistuga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu, abihoonete, keldri ja
vaatetorni rekonstrueerimiseks);

8. Laiaküla küla, Käära tee 46 ja osaliselt Kopli I kinnistu (planeeringu ala suurus on ca
0,5 ha ja asub Käära tee ääres ning piirneb Kopli II kinnistuga, planeeringu eesmärgiks
on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse
määramiseks kuni kahe üksikelamu ehitamiseks ning Käära tee liiklusmaa lahendamine);

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate
detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1.
2.
3.
4.
5.

Rohuneeme küla, Puuri 52 maaüksus
Leppneeme küla, Hiire I maaüksus
Leppneeme küla, Katku ja Hiire V maaüksused
Randvere küla, Koralli tee 4
Muuga küla, Uuetoa tee 2 kinnistu.

07.–21.11.2008 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti
kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul
alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Lubja küla, Viimsi metskond (kü 89001:003:0295) osaliselt maatükk nr 83 detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 1,2 ha ja asub Randvere tee ääres. Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine
kaitsemetsamaast sotsiaalmaaks ja krundi ehitusõiguse määramine polüfunktsionaalse
RMK Loodushariduskeskuse ehitamine. Hoone absoluut kõrgus on +37 m, suurim lubatud
ehitusalune pindala on 450 m², moodustatavad kruntide suurused on 10953 m² (sotsiaalmaa) ja 1193 m² (transpordimaa).
2. Leppneeme küla, Leppneeme tee I, III, Leppneeme tee 110 ja 112 maaüksuste detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 0,67 ha ja asub Leppneeme tee ääres ning piirneb
Miku III maaüksuse, Karusambla tee 3 ja 9 kruntidega. Planeeringu eesmärgiks on osaline
sihtotstarbe muutmine transpordi- ja maatulundusmaast elamumaaks, krundijaotuskava koostamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute
ja abihoonete ehitamiseks. Elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim
lubatud ehitusalune pindala on 300 m² , moodustatavate kruntide suurused on 1773,
1502 ja 3071 m² ning transpordimaa sihtotstarbega krunt 367 m².
3. Haabneeme alevik, Ravi tee 1. Planeeringu ala suurus on ca 0,7 ha ja asub Randvere ja
Ravi tee nurgal ning piirneb Platsi kinnistuga ning jätkuvalt riigi omandi oleva maaga.
Planeeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus büroohoone ehitamiseks. Büroohoone
suurim lubatud ehitusalune pindala on 3000 m² ja kõrgus vastavalt 3 korruseline 10
meetrit, 8 korruseline 29 meetrit.
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MULD
Müüa sõelutud mulda,
täitepinnast, liiva ja killustikku. Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546

Kunstikursus täiskasvanutele

klaasmosaiik
Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)
4. ja 11. novembril kl 19.00–20.30
Too pimedatesse sügisõhtutesse
hubasust ning tule valmista värvilistest
klaasitükkidest küünlaalus, mis sobib ka
heale sõbrale jõulukingiks!

SUUR
SÜGISLAAT
29. novembril kell 12–16
Viimsi huvikeskuse ruumides,
Nelgi tee 1
Palume registreerida osavõtuks,
nii müügiks kui ka esinemiseks
kultuuriprogrammis.
E, T, K kl 10–14

Kursuse maksumus: 200 kr
Info ja eelregistreerimine: 5561 5413 ja
kristiina@krissukasitootuba.com

tel 606 6839, 511 5428

Ootame rohket osavõttu!

Valla seenioride nõukoja
toimkonnad ootavad vastuvõtule
eakaid vallaelanikke alljärgnevalt:

August Pulsti Õpistu
Tule, osale ja õpi!
Noore Muusiku kool Viljandis
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja August Pulsti Õpistu avavad üheskoos Noore Muusiku kooli, mis on mõeldud noortele pärimus- või džässmuusika huvilistele ning
neile, kes soovivad tulevikus saada muusikaõpetajaks üldhariduskoolis või pilliõpetajaks muusikakoolis.
Ootame õppima kõiki noori muusikud, kes on vähemalt 16aastased ja mängivad heal
tasemel mõnda pilli. Noore Muusiku kool pakub ainulaadset võimalust arendada oma
muusikaoskusi, suurendada teadmisi ning kohtuda ja musitseerida koos noorte muusikutega üle Eesti.
Noore Muusiku kool toimub sel õppeaastal kolmel korral:
14.–16. novembril 2008, registreerumine kuni 7.11
9.–11. jaanuaril 2009, registreerumine kuni 2.1
3.–5. aprillil 2009, registreerumine kuni 27.3
Osa võib võtta nii ühest kui ka kõigist kordadest. Õppetöö toimub TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamajas ja Pärimusmuusika Aidas, kus noori muusikuid õpetavad
oma ala tunnustatud tegijad.
Kõik Noore Muusiku koolis osalejad saavad tõhusa ettevalmistuse, et jätkata oma
õpinguid TÜ Viljandi kultuuriakadeemias või mõnes teises muusikaharidust pakkuvas
koolis.
Lisainfo:
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakond:
tel 434 5805
e-post tuulike.agan@ut.ee
www.kultuur.edu.ee/muusika
August Pulsti Õpistu
tel 434 2060
e-post sofia@folk.ee
www.folk.ee/opistu

6. novembril kl 10–12
sotsiaalabitoimkonna liige

Registreeru Noore Muusiku kooli aadressil www.folk.ee/opistu/kursused/nmk.

13. novembril kl 10–12
sotsiaalabitoimkonna liige
20. novembril kl 10–12 majandus- ja
finantstoimkonna liige
27. novembril kl 10–12 tervishoiu- ja
eakateabitoimkonna liige

Vajame teavet inimestest, kes
on peale vastava väljaõppe
saamist nõus hooldama kodudes
abivajajaid. Teata endast telefonil
601 1660.



Põnnipesa Lastekeskuses on lastehoid.
Info ja registreerimine: www.pesa.ee



VERO MODA, ESPRIT, le coq sportif, STREET ONE,
LEVI’S, WRANGLER, HELLY HANSEN, BIG STAR

QUALITY OUTLET
Kvaliteet soodsa hinnaga!
Kaluri tee 5 Haabneeme, T-N 11-19, R 11-17 & L 11-15






Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:

E-N:
18-00 – 21.00 1000.R:		
18.00 – 21.00 1300.L ja P
10.00 – 13.00 1000.		
14.00 – 17.00 1300 .		
18.00 – 21.00 1300.Põnnipesa pidu saab broneerida www.pesa.ee



o 
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Aiandi tee 19, Viimsi
tel: 623 7890
mob: 5360 9488
www.autopesula.pri.ee

avatud kõik päevad!
vahatamine * poleerimne * salongipesu

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

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

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

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

Panoraamröntgen
Hammaste
laservalgendus

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

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

Rehvide müük
ja paigaldus
Rehvivahetusaeg:
01.10 - 30.11

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

