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Fotoreportaaž
Viimsi tervisepäevalt.
Vaata lk 8.

Heategevuslik
emadepäevakontsert
õnnestus
Taas leidis kinnitust Viimsi kooli aula väga hea
akustika. Head inimesed, kes 10. mail toetasid
kontserdipileti ostuga MTÜ Viimsi Invaühingut, said poistekoori Kalev ja neidudekoori
Leelo esitatud kõrge tasemega koorilaulude
elamuse.
Lisaks leidsid omaniku MTÜ Viimsi Invaühingu heategevuslikule oksjonile esitatud
Tauno Kangro, Navitrolla, Rein Mägari ja Tiina Tammetalu akvarellid ja maalid.
Kontserdi korraldaja klubi Viimsi Lions
liikmed tänavad südamest publikut, lauljaid
ja Briti Tartest. Lust oli koostööd teha Viimsi
kooli abivalmis ja rõõmsameelsete ligimeste Sirje Sakkovi, Annika Remmeli ja Rasmus
Reindoffiga.
Kena kevadet vallarahvale!

Toomas Kull
klubi Viimsi Lions liige

Perekond Lajal oma koduaias: väike Luukas ema Ave süles, Lisanna ja isa Jaan.

Viimsi 15 000. vallakodanik käis tervisepäeval
Laupäeval oli Viimsis traditsiooniline tervisepäev, mida austas oma
kohalviibimisega erakordne isik: Viimsi 15 000. vallakodanik Luukas
Lajal, kes alles aprillis ilmavalgust nägi. Eelmisel nädalal registreeriti Viimsi vallavalitsuses 15 000. vallaelanik ning tervisepäeval andis
abivallavanem Endel Lepik talle üle mälestuseseme ja sümboolse
tunnistuse.
Päikseline ilm soosis tänavust tervisepäeva igati ning rõõmsa rahva hulgas oli tähelepanukeskmes
kahtlemata Viimsi 15 000. vallakodanik Luukas Lajal koos ema Ave
ja isa Jaaniga. Viimsi on üks väheseid omavalitsusi, mille rahvaarv
on pidevalt kasvanud ning sündivus läheb kogu aeg ülesmäge.
Luukase ema Ave Lajal on Viimsis elanud 13 aastat. „Varem pole
me tervisepäeval käinud, loodan,

et Luukasest saab nüüd aktiivne
osaleja. Väga tore üritus oli. Tütar
Lisanna on meil kaheksane, tema
tuli just rahvatantsust ja ei jaksanud seekord.”
„See oli tõeline üllatus, kui meile helistati ja öeldi, et Luukas on
Viimsi 15000. elanik.” Ave käis
Luukast ka lasteaiajärjekorda panemas. „Seal oli sada last juba ees,
aga loodan, et Luukasel on ka selles asjas õnne,” räägib Ave.

Vallajuhtidele toob elanikearvu kasv muidugi tööd juurde, ent
avab ka uusi võimalusi. „Viimsis
elavad inimesed on hakanud end
aktiivsemalt valda sisse kirjutama,” lausus abivallavanem Endel
Lepik. „Inimesed on muutunud
kohusetundlikumaks ning teadvustavad üha enam oma kodanikurolli ühiskonnas. Sissekirjutus
annab paljude hüvede võimaluse
kaasa rääkida valla arengut puudutavates küsimustes. Lisaks saame makselaekumise paranedes
rohkem asju korda saata, tänu
millele paraneb valla elukeskkond
ja -kvaliteet.”
Viimsi tervisepäev algas laste
jooksudega, alustati kõige väiksemate ehk tillude jooksust. „Mõnest

poisist oleks tahtnud veel mööda
panna,” ütles üks vahva marakratt
leheonule, ent nime küsimise hetkeks jõudis ta juba minema lipsata.
Järgnesid jooksud vanematele vanuseklassidele ja täiskasvanutele. Tervisepäeval oli võimalik kontrollida
vererõhku, veresuhkru taset ja kehakaalu ning kuni õhtuni said osalejad
tasuta ujuda Viimsi kooli ujulas.
Viimsi Teataja pakub meeleolukast ettevõtmisest fotoreportaaži
leheküljel 8, mis peaks osalejate
elurõõmu väljendama paremini kui
sõnad.

Jüri Leesment

Klubi Viimsi Lions president
Rein Rebane ja koorid.

Aafrika vajab
vabatahtlikke!
Aafrika vajab vabatahtlikke – tule aita võidelda
vaesuse, nälja ja haiguste vastu!
DRH Holstedi vabatahtlike kool Taanis
valmistab Sind ette kuuekuuliseks vabatahtlikutööks Aafrikas. Täpsemat teavet saad meie
eestikeelselt kodulehelt: http://drh-holsted.seenior.ee

Enn Ellandi
promootor
DRH Holsted
+45 31685165
volunteer4@drh-holsted.org
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Soomes külas ja tarkust kogumas
niisugune vald/linn ja niisugused
mehed…

Eelmise nädala lõpus külastasin koos valla
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Reet
Järvega kolleege Soomes, et tutvuda sealse sotsiaalhoolekandega. Teadupärast on
kõik Põhjamaad oma sotsiaalhoolekandega
muust maailmast veidi ees ning nendes riikides on töötu või pensionär turvaline olla.
Uurida, kuidas see turvalisus riigi ja omavalitsuse rahakotile mõjub ja mida on Viimsi
vallal sellest õppida, oligi sõidu eesmärk.
Tagasiteel laevas lehte lugedes sain teada,
et ka Eestis tegeletakse tähtsate küsimustega: lehma peer on maksuliseks tehtud.
Oh ajad, oh kombed...

Kogunenud
mõtteid Soome
sotsiaalhoolekandest

Porvoo, meie sõpruslinn
Viimsil on pikaajaline sõprussuhe Porvoo vallaga. 1997. aastal ühinesid Porvoo linn ja vald
üheks omavalitsusüksuseks ja sellest ajast peale kannab kogu 654 km² suurune territoorium
Porvoo linna nime. Seega Viimsi sõprusvallaks
on Porvoo linn (tänu linna ja valla liitumisele on liitunud Porvoo sõpruslinnaks Eestis ka
Viljandi linn). Vastavalt Soomes kehtivale
vallaseadusele (Kuntalaki § 5 lõige 2) on kõik
kohalikud omavalitsusüksused vallad. Vallad
võivad oma volikogu otsuse alusel kasutada
nimetust „linn”, kui nad leiavad, et vald täidab
linnalisele kogukonnale omased nõuded. Sellest tulenevalt on meile üsna raskelt mõistetav,
et Soome linnades, nagu ka Porvoos, asuvad
territoriaalsete üksustena külad. Aga see selleks…
Porvoo (rootsi k Borgå) asub Lõuna-Soome
läänis Ida-Uusimaa maakonnas Soome lahe
rannikul. Linna 47 000 elanikust kõnelevad
emakeelena 64% soome keelt ja 33% rootsi
keelt. Porvoo on oma nime saanud Porvoo jõe
ääres asunud linnuse rootsikeelse nime järgi
(Borgå tähendab ‘kindlusejõgi’). Sealne asustus sai alguse aastatel 1200–1300, kuid linnaõigused sai Porvoo umbes 1380. aastal ja on seega vanuselt teine linn Soomes (meenutagem,
et Helsingi linna rajas alles 1550. aastal Rootsi
kuningas Gustav I Vasa vastukaaluks Tallinnale). Porvoo kaunis vanalinn on üks vähestest
18. sajandi säilinud vanalinnadest Soomes.

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

Ajalehe järgmine number
ilmub 30. mail.

Porvoo linnapea ja Viimsi vallavanem. Taamal, kollases
majas elas omal ajal linnapea vana-vana-vanaisa. Nüüd on
see hoone Toomkiriku kasutuses.
Soome riigiõiguslikus ajaloos on
Porvool tähtis koht. Mäletatavasti
aastatel 1808–1809 peetud VeneRootsi sõjas okupeerisid Vene
väed Soome ning Hamina rahuga
(17.09.1809) loovutas Rootsi Soome koos Ahvenamaaga Venemaale. Meenutagem, et Eesti oli selleks
ajaks olnud tsaaririigi koosseisus
juba sada aastat. Sõja ajal, 1809.
aastal kogunes Porvoo toomkirikus
Maapäev, kus osales ka Vene tsaar
Aleksander I (oli Venemaa keiser
1801–1825). Tsaar kinnitas Soomes luteri usu, seni kehtinud Rootsi õigus- ja haldussüsteemi jätkumise ning ametliku keelena rootsi
keele. Ühtlasi kuulutas tsaar Soome autonoomseks suurvürstiriigiks
pealinnaga Turu. Seda sündmust
tähistatakse Porvoos suurejooneliselt järgmisel aastal. Maapäeva
200. aastapäevaks avab taas uksed
ka 2006. aasta kevadel tulekahjus
tublisti kannatada saanud Porvoo
toomkirik. See autonoomiakogemus on aidanud soomlastel edaspidi rajada omariikluse vundamenti.
Soovitan viimsilastel Porvoot igal
juhul külastada ja kui varem ei
õnnestu, siis kindlasti 2009. aasta
juubeliürituste ajal.
Meenutagem sedagi, et Aleksander I Venemaa keisrina tegi
algul mõõdukaid reforme, näiteks
kehtestas 1816–1819 Eesti- ja
Liivimaal uue talurahvaseaduse.
Tema valitsemisajal taasavati Tartu
ülikool. Tema elu kõrgajastuks olid
raevukad võitlusaastad Napoleon
I-ga. Aleksander I valitsemisajal
ühendati Venemaaga peale Soome
ka Gruusia, Bessaraabia ja Aserbaidžaan. Porvoo peab mälestust
tsaarist nii kalliks, et linnavolikogu
saali on kaunistanud ja kaunistab
praegugi keisri elusuuruses kuju.
Porvoos on sündinud teiste hulgas ka maalikunstnik Albert Edelfelt ning seal elas aastast 1838
Soome rahvuspoeet Johan Ludvig

Runeberg. Laiemalt on teada, et
tema luulekogu „Lipnik Ståli lood”
avaluuletus „Vårt land” on Paavo
Cajanderi tõlkes Soome hümni sõnadeks.
Elavatest legendidest tasub
mainimist, et Porvoo on koduks
ka vanale rokipeerule Henry Olavi alias Remu Aaltonenile. Eestlastele peaks Remu meenuma
legendaarse soome bändi Hurriganes kiilaspäise trummarina.
Aastal 2001 valiti Remu sotsiaaldemokraatide nimekirjas Porvoo
linnavolikogu liikmeks ja seal
tegutseb ta tänaseni, unustamata
tõelisele rokkarile kohaseid tempe. Alles selle aasta veebruaris sai
ta trahvi joobes sõitmise, narkootikumi kasutamise ja relvakasutuse reeglite rikkumise eest. Samas
on rokkarist rahvasaadikult koos
1998. aastal taaskäivitatud Hurriganesiga (uue nimega Remu
& Hurriganes) sel aastal oodata
kahte kogumikku: soomekeelne
„Legendaarinen Remu” ja ingliskeelne „The Very Best of Remu” –
mõlemad Remu 60. sünnipäevaks. Remu tähendust soomlastele näitab ehk seegi, et veebruaris
avaldati Remu sõnakasutust seletav sõnaraamat „Remusanakirja”,
mis sisaldab umbes 500 nn Remu
sõna, mis vajavad soomlastele
lahtiseletamist ja nende sõnade
kasutamisõpetust.
Tänaseks on Porvoo linn saanud endale noore ja energilise
linnapea Marcus Henricsoni, kes
meelitati poolteist aastat tagasi
Porvoosse üle vallajuhi ametist
ligi 500 km kauguselt. Samas on
Marcuse juured osalt ka Porvoos,
sest tema vana-vana-vanaisa elas
oma meremeheelu küpsema aja
just selles linnas. Linnapea Henricson peab valdade sõprussuhteid
suureks väärtuseks ja lubas nende
edendamiseks uut hoogu anda. Vot

Jah, Soome sotsiaalhoolekande
süsteem on abisaajatele hea, aga
vallajuhid murravad pead, mida
selle muutmiseks ilma suuremate
tüsistusteta ette võtta, sest selliselt
jätkates lõpetab kogu süsteem vältimatu pankrotiga. Ühiskond vananeb, iive on negatiivne ja seeläbi
surve kohaliku omavalitsuse ja ka
kogu riigi eelarvele tohutu. Siinkohal tuleb arvestada, et Soomes on
valdade korraldada ka tervishoiuküsimused, mis Eestis on riigi korraldada. Samas on Soome valdadele laekuv üksikisiku tulumaks Eesti
vastavast märkimisväärselt suurem
ja Soome valdadel on ise õigus
otsustada, kui suur see on, seadus paneb paika vaid maksimummäära (21%). Suur tähendus on
ka sellel, et erinevalt Eestist ei kohusta seadus lapsi oma vanemate
eest hoolitsema. Seetõttu juhul, kui
lastel pole aega, raha ega tahtmist,
on vanurite eest hoolitsemine täielikult kohaliku omavalitsusüksuse
kanda ja korraldada.
Selline hoolekanne läheb sõltuvalt abisaaja tervislikust olukorrast
ja paljudest muudest asjaoludest
Soome vallale maksma 1500 kuni
3000 Eesti krooni päevas (see teeb
siis umbes 45 000–90 000 krooni
kuus abisaaja kohta). Siit ka mõttepaus vallajuhtidele, kuidas edasi.
Lahendust nähakse koduhoiu osatähtsuse olulises suurendamises.
Koduhoid tähendab seda, et vanurit
hoitakse, hooldatakse ja abistatakse tema enda kodus nii pikalt kui
võimalik ja alles siis viiakse abisaaja kallist raha maksvasse sotsiaalkorterisse, vanadekodusse või
hoopis hooldushaiglasse. Inimese
kodus abistamine (koristamine,
toidu valmistamine või toomine,
ravimite andmine kuni riietamiseni välja) vastavate sotsiaaltöötajate
poolt on vallale oluliselt odavam
ja soome-ugri verd individuaalse
eluhoiakuga inimestele ka hingeliselt vastuvõetavam. Seega nähakse
Soomes edaspidi ette koduhoiu osa
olulist kasvu ja vastavalt siis hoolekandeasutustes inimeste hooldamise vajaduse vähenemist. Nimetati ka Taani kogemust, kus vanadekodud olevat lausa seadusega

Porvoo linnavolikogu
istungisaalis ei toimu veel
tänapäevalgi midagi tsaar
Aleksander I teadmata.

keelatud, sest see tegevat inimese
laisaks. Taanlased hoidavad oma
vanurid samuti kodus nii pikalt kui
võimalik ja toimetavad nad sealt
vajadusel otse hooldushaiglasse:
ei mingit vanadekodusarnast „sanatooriumi”. Nojah, kultuurid on
erinevad.
Mida võiks me eelkõneldust õppida või kuhu poole peaks iseenese
tarkusest liikuma? Esmalt kindlasti
seda, et ei tohiks lasta muuta seadust, mille läbi loobutaks ka Eestis laste või sugulaste kohustusest
hoolitseda oma vanemate eest. See
on olnud meie kultuuri osa ja nii
peaks see ka jääma. Kui sugulasi
ei ole, tuleks ka Eesti omavalitsussektoris eelisarendada vanurite koduteenindamist. Siin tasuks
mõelda maakondlike (st valdade
koostöös asutatavate) koduhoolekandeasutuste rajamisele. Peaks
saama normiks, et kõige muu vajaliku ja elementaarse kõrval saaks
iga Eesti vanur vähemalt ühe sooja
toidu päevas. Samuti tasuks eelisarendada sotsiaalmajade võrgustiku rajamist maakonna tasandil.
Nendes sotsiaalkorterites, mis
erinevad vanadekodust peamisest
selle poolest, et igal vanuril on
oma väike korter, ehk siis „oma
uks” nagu koduski, mille ta võib
siis, kui tahab, kinni panna ja rahus
olla. Ta maksab oma väikese korteri eest ise (või maksavad lapsed/
sugulased) ja ostab omal valikul
vajalikke (sotsiaal)teenuseid, mida
sotsiaalmajas ka pakutakse. Kusjuures vald hüvitab vajadusel (kas
osaliselt või täielikult) sotsiaalabi
korras kompenseerimiskõlbulikud
kulud. Sellise sotsiaalmaja asukad
on kõik ühest sotsiaalsest rühmast
ehk vanurid. Seega pole tegemist
päriselt palatisüsteemiga (ühe kuni
mitme voodiga palatid) vanadekodu ega ka meie tänaste arusaamade kohase sotsiaalkorteriga, kuhu
üldjuhul on majutatud elule jalgu
jäänud kodanikke. Vanadekodud
võiks jääda Eestis täielikult erasektori ettevõtmiseks ja neist vanuritele teenuste ostmine on vanuri enese või siis tema laste ja/või teiste
sugulaste eraalgatus, kuhu kohalik
omavalitsusüksus ei sekku ja mille
eest ka ei maksa.
Kuna Eestis on tervishoiukorraldus riigi ülesanne, oleks loogiline,
et vanurid, keda tervislikel põhjustel ei saa kohalik omavalitsusüksus
enam ei kodus ega ka sotsiaalmajas
hooldada, viiakse üle haigla tüüpi
hooleasutesse (hooldushaiglasse).
Ka hooldushaiglate võrk võib olla
korraldatud maakondlikul printsiibil, aga nende ülalpidamine peaks
olema riigi ülesanne. Alternatiivina võib see ka omavalitsusüksuste
koostööprojekt olla, aga sellisel
juhul riigi rahastatav, sest praegu
kehtiv omavalitsusüksuse tulubaas
ei võimalda neid kulusid kanda.
Seega arutlemist nende küsimuste üle on küllaga ja poleks
paha, kui ka Viimsi eakad selles
osas oma mõtteid avaldaks. Praegu
on meie olukord nagu on, aga tark
on vaadata tulevikku, sest tänavune üsna tagasihoidlik, aga stabiilne
olukord Viimsi sotsiaalhoolekandeküsimustes võib aja kuludes ja
eakate lisandudes oluliselt tormilisemaks muutuda. Mõtleme koos!

Urmas Arumäe
vallavanem
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Kevadisest heakorrast Viimsi vallas
Kevad murrab sisse uksest ja
aknast.. ja vaatab vastu prügikastist, õigemini väljendudes, prügikasti kõrvalt.
Armsad inimesed, palun ärge
pange prügi pakendikastidesse!
Ei ole vist mõtet nimetada
prügi peenema nimega segaolmejäätmeks. Kes ikka ei taha
aru saada, see ka ei saa. Rõhutame siis veel kord, mis on
mis.
Pakend on ära tarvitatud
kauba loputatud ümbris. Seda
võib panna kollastesse kastidesse, mis vallas siin-seal seisavad, ja selle äravedu ei maksa teile midagi.
Kui pakend on kaubaga
koos ehk loputamata, siis on
tema nimi segaolmejääde ehk
tavakeeli prügi, ja tema koht
on prügikastis, mis teil kodus
seisab, ja sel juhul tuleb tema
äraviimise eest maksta.
Suurjäätmeid ei tohi panna
suvalisse kohta maha! Nende

äravedu tuleb tellida prügivedajalt või viia nad Viimsi valla
jäätmejaama (Pringi külas Vanapere põikteel Vanapere III
kinnistul). Suuri musti kotte ei
tohi paigutada kollaste pakendikonteinerite kõrvale lootuses, et küll vald koristab. Vald
ei korista lõputult. Kui ikka
need kollased konteinerid kujutavad endast mõne kodaniku
arvates märki, kuhu võib oma
sodi kokku tuua, siis vald loeb
nende paigaldamise ürituse
läbikukkunuks ja laseb kastid
ära viia. Võib-olla kuskil mujal
osatakse nende olemasolu paremini hinnata.
Rõhutame, et ei sel ega ka
järgnevatel aastatel ei hakka
enam valla territooriumil seisma suuri ehituskonteinereid,
mille (üle)täitmine liigitamata
prügiga kujutas endast võitlust
ruumi nimel: kas minu kott ikka
mahub veel sisse või pean maha
viskama, et siis valla heakorratöölised oma osavust ja tervist
proovile pannes konteinereid

ümber komplekteeriksid –
ikka selleks, et auto nad üldse
ära viiks.
Nagu näha, ei kao prügijutt
meie leheveergudelt vist niipea.
Meie, valla heakorrainimeste
sooviks oleks siiski see, et sel
teemal saaks sõna võtta pigem
edasisi suundi käsitledes, mitte hurjutada vastutustundetuid
kodanikke, kes reostavad loodust ja riivavad ilumeelt.
Viimsi valla jäätmepunkt
on avatud teisipäevast reedeni kella 10–18ni ja laupäeviti
kella 10–15ni. Pühapäeviti on
jäätmepunkt suletud.
Valla jäätmepunkti saab
tuua suurjäätmeid, probleemtooteid, elektroonikat, vanarehve, ohtlikke jäätmeid,
paberit ja pappi ning aia- ja
haljastusjäätmeid.
Kaunist kevadet ja puhast
Viimsit soovides.

Kommunaal- ja
heakorraamet

Leppneeme pidas
külatalguid
Aprillikuu viimasel laupäeval
kogunes külaseltsi eestvõttel
üle 30 Leppneeme elaniku, et
osaleda oma küla koristamise talgutel. Eesmärk oli puhastada teeääri ja rohealasid
ajapikku kogunenud prahist.
Leppneeme viimastest koristustalgutest on möödunud
juba mitu aastat.
Koguneti kahes rühmas: küla
lääne- ja idaosas. Kogunemispunktis jaotati inimestele prahikotte ja kindaid ning koos
asuti tööle. Ühed läksid mööda
teed, teised keerasid kohe võssa. Inimesi jätkus nii maantee
äärde kui ka rannaniidule.
Selleks et töö sujuvalt laabuks, liikus rühmade vahel
auto, mis varustas vajalike
vahenditega. Kaks järelkäruga
masinat korjasid prahikotte ja
tee äärde kogutud esemeid ning
traktoriga mindi kaugematesse
punktidessse kotti aetud prügimägesid ära tooma.
Põhilised
prügileiukohad
olid metsasihtide ja -teede otsad,
kuhu inimesed oma elumärke
sokutamas käivad. Kelvingi
kõrvalt metsast sai likvideeritud
väikene prügimägi, mis „Teeme
ära” kaardilt seejärel kustutati.
Sepa talu metsades oli aga kuhjades klaasi ja taarat. Väljapaistvale kohale tõusid ka teeääred ja
kraavid, mis olid otsast lõpuni
pisiprahti täis. Kokku kogunes
jäätmeid tubli autokastitäis.
Talgud lõppesid sadamas.
Külavanem oli katnud laua:
söödi suppi ja suitsukala, nii
nagu rannakülale kohane. Ilus
ilm toetas külarahva ettevõtmisi. Kõik, kes kaasa lõid, said

Uued detailplaneeringud
“05.05.2008 - 18.05.2008 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti
kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme
alevik, Haabneeme staadioni kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca
2,3 ha ja piirneb Platsi, Hotelli II, Sõpruse tee 5/Halli, Sõpruse tee 9/Hotelli, Randvere
tee 9B kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine 3-korruselise tehnilise neljanda korrusega spordihoone-parkimismaja ehitamiseks. Spordihoone-parkimismaja suurim lubatud kõrgus
maapinnast on 20 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 6700 m² (maapealne )
ja 9500 m² (maa-alune).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate
detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Rohuneeme küla, Tominga II ja Sääre tee 7A maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 1
ha ja piirneb Tallinna lahega, Uuetalu ja Sääre teega ning Sääre tee 11 kinnistuga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala elamukruntideks jaotamiseks,
sadama maakasutuse täpsustamiseks ning juurdepääsuteede rajamiseks);
2. Rohuneeme küla, Külaniidu maaüksus (planeeringu ala suurus on ca 0,65 ha ja piirneb
Külaniidu tee 3, 5, 6, Sadama tee 6, 10 kinnistutega, katastriüksusega Rohuneeme sadama
põhjamuul ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala elamukruntideks jaotamiseks, krundipiiride korrigeerimiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks kuni kolme üksikelamu ehitamiseks ning
juurdepääsutee lahendamiseks);
3. Pringi küla, maaüksus Mälestuskirik (planeeringu ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Tallinna lahega, Rohuneeme tee 55A, 57, 57B, Kingu IV
kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine krundi ehitusõiguse
muutmiseks,hoonete lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks ning oleva ehitise rekonstrueerimiseks);

Varustuse jaotamine

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate
detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1. Viimsi Vallavalitsuse 19.10.2007.a. korralduse nr 692 “Detailplaneeringu kehtestamine:
Leppneeme küla, Hiire I maaüksus” muutmine;
2. Haabneeme alevik, Viimsi Haigla kinnistu ja lähiala;
3. Naissaare küla, Rahu maaüksus;
4. Tammneeme küla, Tammneeme ranna-ala;
5. Randvere küla, Kiviranna tee 12;
6. Pringi küla, Rohuneeme tee 85;
7. Lubja küla, kinnistu Loo, osaline;

Mänguväljaku ja teeperve koristus
meeldiva kogemuse. Ühine töö
ja selle head tulemused lähendasid inimesi ja edendasid oma
küla tunnet. Täname kõiki tal-

gutel osalenuid ja soovime ilusat kevadet.

Leppneeme külaselts

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud alljärgneva otsuse “Naissaare küla Männiku tee piirkonna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ja Naissaare külas asuvate Männiku
tee 10 ja Männiku tee 20 asuvate ehitiste juurde maa munitsipaliseerimise algatamine.”
Otsuse tegemise aluseks oli asjaolu, et Männiku tee 10 ehitises tegutseb muuseum ning
Männiku tee 20 ehitis on ehitisregistri andmetel klubi, kuna detailplaneeringus ettenähtud sihtotstarve ei ole kooskõlas eespool nimetatud ehitiste kasutusotstarbega, tunnistati kehtetuks detailplaneeringus positsioon nr 10 (Männiku tee 10) ja positsioon nr 21 (Männiku tee 20).”
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Leppneeme bussiliikluse küsitlus
Leppneeme
arengukava
koostamisel selgitati välja
küla teravaimad probleemid.
Üheks olulisemaks osutus
bussiliikluse olukord. Leppneeme külaselts otsustas
seetõttu teha fookustatud
küsitluse, mis annaks täpsema pildi murekohtadest.
Inimestel paluti kirjeldada
tänase bussiliikluse häid ja
halbu külgi ning anda soovitusi olukorra parandamiseks. Tehti ka katse busside
sõiduplaaniga, kuhu paluti
kirjutada endale sobivad
väljumisajad.

Saabus 25 vastust, mida tuleb lugeda märkimisväärseks
tulemuseks, sest sellistele küsitlustele vastavad reeglina
inimesed, keda asi tõeliselt
puudutab. Siit järelduvalt võib
tulemusi lugeda pigem positiivseteks, sest hinnangutes jäid
peale tõdemused stiilis: hea, et
ta siiski liigub, on olnud palju
halvemaid aegu. Eriti mitmel
korral märgiti sõbralikke ja
hoolivaid bussijuhte ning graafikutest kinnipidamist. Eraldi
toodi välja bussijuht Villi, kelle
teenust nimetati parimaks Eesti
riigis, ja Leppneeme teine peatuseputka.
Samas loetleti ka vigu ja vajakajäämisi. Teravaim neist oli
viimase bussi liiga varane väl-

Vesi H2O
Vesi on kõige levinum ja
ebatavalisem aine Maal
(70% maakera pinnast). Vett
leidub kõikides elusorganismides. Elu ilma veeta on
mõeldamatu.
Selleks et teada vee ringlust
looduses, hoida vett puhtana ja
kasutada säästlikult, korraldasime lasteaias veepäeva.
Kolmapäeval, 16. aprilli
hommikul toimus rühmades
rõõmus sagimine. Sel päeval
ootas Randvere lasteaia terviseõpetaja Kuiki kõiki rühmi
kordamööda „tähtsasse nõupidamisruumi”, mis aga seekord
hoopis isemoodi välja nägi.
Seintel olid pildid veekogudest, laes rippusid kalavõrgud,
laudadel olid merekarbid, kannud maitseveega, lihtsalt vett

täis anumad katsetuste jaoks ja
veel palju põnevat.
Vaatan, katsun, kuulan,
maitsen, arutlen, mängin – läbi
kõikide nende tegevuste toimus meie lähem tutvumine huvitava veemaailmaga.
1. Kuulasin veega seostuvaid
helisid (tilkumine, solin, lainekohin, delfiinide hääled).
2. Nägin ja katsusin vee olekuid (vedelik, jää, aur).
3. Arutlesin teemal, kus ja kelle sees leidub vett (taimedes,
loomades, isegi kivides) ja
mängisin vahvat mängu, et
kinnistada saadud teadmisi.
4. Katsetasin, milline ese seisab vee peal ja milline vajub
põhja.
5. Uurisin, millega saavad vett
kätte taimed ja mis juhtub

jumine või ärajäämine, sest see
on andestamatu viga. Edasi tuleb minna juba jalgsi. Mitmel
korral märgiti ka suitsuhaisu
salongis.
Suure osa ettepanekutest
moodustas väikeste busside
probleem. Tõdeti, et see tekib
alati tipptundidel, muul ajal
oleks väike buss igati sobiv. Eriti on muresid hommikuse koolibussiga, mis peaks igal juhul
suur olema. Samuti tehti ettepanek kirjutada juba graafikusse bussi suurus, et väikelastega
reisijad saaksid selle järgi oma
sõite ajastada. Väikeste busside
uksed olevat sedavõrd kitsad, et
vankriga sisse ei pääse.
Eraldi alajaotusena oli esitatud sõidugraafik, kuhu paluti

kirjutada endale sobivad kellaajad. Ülesande püstitus osutus
siiski liiga keeruliseks ja nõudis suurt ettevalmistustööd,
et sobivat graafikut koostada.
Seda suurem kiitus neile, kes
tabeli tervenisti ära täitsid. Ka
nende inimeste arvamus on
väga tänuväärne, kes ainult ühe
soovitava väljumis- ja saabumisaja sisse kandsid. Nii tekkis teatav pilt vajalike aegade
kuhjumistest. Kuna taolistele
küsimustele vastavad peamiselt need, kes hetkel soovitavat
teenust ei saa, oli tulem üsna
suure hajuvusega. Tulid välja
varahommikused ja hilisõhtused ajad, samuti kindla rütmiga ajad pool- ja täistundidel.
Graafikute osa kokkuvõtteks

taimega siis, kui tal vett
pole.
6. Maitsesin vett ja proovisin
arvata, mis on andnud isemoodi maitse (kurk, apelsin,
sidrun, mesi, meresool).
7. Vaatasin Rändur Veetilga
õppefilmi veeringlusest ja
puhastusjaama tööst ning
mängisin keskkonnateemalist mängu.

laiast pruunikast jõest ja kohinal alla paiskuvast kosest.
Lasteaias korraldatud veepäev andis meile palju positiivseid emotsioone, uusi teadmisi,
õpetas koostegemisest rõõmu
tundma ja andis julgust korraldada teemapäevi edaspidigi.
Soovime tänada kõiki veepäeval osalejaid: lapsi, tervet
lasteaia kollektiivi, toredaid
vanemaid, kes meiega Jägala
joale kaasa tulid, suurepäraseid
bussijuhte, kes meid turvaliselt
sõidutasid.

Neljapäeval, 17. aprillil ootas
lapsi ees päev „Veekogule külla”. Liivaterad ja Kalamaimud
suundusid hommikul mere
äärde, et kuulata merekohinat,
vaadelda luikesid ja eemalt
paistvaid laevasid, tunda päris
mere lõhna.
Merekarbid,
Merekivid,
Meritähed ja Vesikiilid sõitsid
veidi kaugemale – Jägala joale.
Seal avanes imeline vaatepilt

saaksid ka Prangli inimesed otseühenduse linna. Ühe võimalusena nähti sõite vaid Prangli
laeva aegadel.
Kokkuvõttena võib öelda,
et bussiliikluse olukord osutus
täpsustatud küsitluse tulemusel
positiivsemaks, kui see arengukava küsitluse tulemusel
välja paistis. Samas saime mitmeid konkreetseid ettepanekuid olukorra veelgi paremaks
muutmiseks. Kunagi pole nii
hea, et enam paremini ei saa.
Edastame küsitluse tulemused
Viimsi vallavalitsusele ja teeme ettepaneku arutada võimalikke suundi.

Jaan Jaanisoo
Leppneeme külaselts

Kuiki Sulg
Randvere lasteaia pediaater ja
terviseõpetaja

Anneli Loddes
tegevjuht

Tore perepäev Viimsi
kultuurikeskuses

Fortum Elekter As

17. aprillil toimus lasteaia Päikeseratas perepäev
Viimsi
kultuurikeskuses.
Südamenädala
raames
matkasid lasteaia vanemate rühmade lapsed Laidoneri pargi kaudu ise kohale.
Koos emade, isade, õdede
ja vendadega kogunes rahvast üsna palju.
Fuajees näitasid oma oskusi
lasteaia jalgpallipoisid ja spordisaalis toimus näidisjuudotreening. Kultuurikeskuse laval
tantsisid võistlustantsulapsed
ilusat valssi ja rumbat, samuti
esinesid hoogsa spioonitantsuga Stassi tantsustuudio tantsijad.
Lapsed olid maalinud, joonistanud õpetajate abiga kaksteist suurepärast kunstitööd,
mis kenasti raamituna nüüd
oksjonit ootasid. Oksjonilt saadud tulu läks lasteaiale mängu-

tulebki tõdeda, et Leppneeme
elanikud peavad tähtsaimaks
kindla vahemikuga graafikus
toimivat bussiliiklust, et ei
peaks kogu aeg näpuga järge
pidama. Ideaalis peaks tihendama graafikuid keskpäeval
ja nädalavahetustel. Suur osa
inimesi nendel aegadel busse
ei kasuta, sest ei soovi aega
raisata. Tehti ka ettepanek koolibuss 25 minutit hilisemale
ajale viia. Nii saaksid lapsed
kauem magada.
Eraldi teemana tõuseb esile
otseühenduse loomine Tallinnaga. Selle vajalikkust märgiti korduvalt. Tehti ettepanek
pikendada Kelvingit läbivat
liini nr 260 mööda uut Reinu
teed Leppneeme sadamani. Nii

elektrienergia hinnakiri
alates 1. august 2008
11.04.2008 kooskõlastas Konkurentsiamet
otsusega 014/08E Fortum Elekter AS elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmääraks
45,12 s/kWh.
Alates 01.08.2008 jõustub Fortum Elekter AS uus
elektrienergia hinnakiri.
Nimetus

Mõõtühik

Tariif ilma km-ta

s/kWh

0,4329

elektrienergia
põhitariifiga
väljaku ostuks. Oksjonit juhtis
Päikesepallide rühma lapsevanem Krista Lensin. Tänu tema
säravale juhatamisele saadi
kiiresti lõbus hoog sisse. Mõne
maali puhul läks lastevanemate seas üsna tihedaks pakkumiseks. Vaheaegadel said kõik
Päikeseratta lapsed muusika-

õpetaja Riina juhendamisel
suurel laval laulda.
Õhtu lõppes vanemate rühmade lühinäidendiga „Mütsikaupmees ja ahvid”, mis jutustas vallatutest ahvidest ja kaupmehe raskest müügitööst.
Hea tuju ja kenade maalidega lahkusid Päikeseratta väike-

sed ja suured Viimsi kultuurikeskusest. Suur tänu kultuurikeskuse töötajatele, lastevanematele, lastele ning õpetajatele
korda läinud ürituse eest.

Riina Hallik
lasteaia Päikeseratas
muusikaõpetaja

elektrienergia ajatariifiga
päevatariif

s/kWh

0,5654

öötariif

si/kWh

0,3479

Võrgutasude hinnakiri 01.08.2008 ei muutu.
Fortum Elekter AS
klienditeenindus



16. mai 2008

Harjumaa täiskasvanute
teatrifestival 2008
Pühapäeval, 4. mail oli taas
kõigil harrastusteatrite tegevusest huvitatuil võimalus saada
ülevaade Harjumaal tegutsevatest truppidest ja etendustest. Viimsi huvikeskuses toimus traditsiooniline Harjumaa
täiskasvanute teatrifestival.
Festivalile olid oodatud Harju
maakonnas tegutsevad täiskasvanute teatritrupid ja näiteringid. Erinevatel põhjustel
ei saanud kõik siiski osaleda,
mistõttu jäi festival tervikuna
oodatust lühemaks ja tagasihoidlikumaks.
Osalenud
näiteseltskondi
võib üldistatult iseloomustada
märksõnadega „sihikindlad”,
„kogenud”, „alati rõõmsameelsed ja oodatud tegijad”, kelles
esikohal on isetegemise soov ja

teisel kohal väike edevusepisik,
mis sunnib tegemisi publikuga
jagama. Jõelähtme vallast osales kaks truppi. Neeme rahvamaja näitering, mida juhendab
Merike Kahu, tuli festivalile
Andrus Kivirähki etendusega
„Hiired pööningul”. Jõelähtme
lavagrupp, mida juhendab Maie
Ramjalg, esitas Aino Kallase
näitemängu „Patseba Saaremaal”. Vasalemma rahvamaja
näitetrupp Krõmp! tõi juhendaja Laila Värä käe all lavale
etenduse „Kapsapea”. Kiisa
rahvamaja näitetrupp Üks Lust
osales festivalil Arvi Mägi ainetel lavastatud etendusega „Neli
õuna”. Draamatükkidele lisas
vürtsi Viimsis tegutsev Komose näitetrupp Rünno Karna juhendamisel, kes tõi lavale Cy
Colemani ja Michael Stewarti
löökmuusikali „Barnum”.

Kristel Pedak ja Margus Toomla

Üks klassikaline stseen

Materjalivalik oli äärmiselt
mitmekesine. Mängiti nii eesti- kui ka välismaist klassikat
(O. Lutsu „Kapsapea” vs
C. Colemani ja M. Stewarti „Barnum”). Sageli on just
mängukava valik saatuslikult
otsustav. Kuid tänavu said kõik
trupid endile seatud ülesannetega hakkama, suutes ka publikut üllatada. Vaataja, kes lubas
endale etenduse „Kapsapea”
puhul eelarvamuslikku suhtumist (oh, ma tean seda tükki
peast), leidis end üsna alguses
uudsest, kaasa kiskuvast sündmuste keerisest. „Hiired pööningul” oli aga autori (A. Kivirähk) paras pähkel, mis oma
sisulise mitmetasandilisusega
esitas väljakutse nii tegijaile
kui ka pealtvaatajaile. Kui A.
Mägi „Neli õuna” viis vaataja
vallaliste naiste rutiinset argi-

elu raputavasse sündmustikku
huumoriga pikitud teksti saatel, siis A. Kallase „Patseba
Saaremaal” mõjus kui ängistav
paljastus meie rahva tumedamalt ajaloopoolelt, tekitades
tõetruudusega tõelisi külmavärinaid. Särtsakas ja hoogne
„Barnum” võlus oma värvikireva nooruslikkusega, erinedes
teistest juba oma žanri tõttu
(muusikal).
Truppe palusime üle vaatama žürii koosseisus Aime
Lutsar (Salme kultuurikeskuse
peanäitejuht), Viivi Metslaid
(Eesti näitejuhtide teatritrupi juht) ja Aleksander Eelmaa
(Tallinna linnateatri näitleja).
Kahte etendust mängiti festivalivälisel ajal, nädal enne festivalipäeva, ning žürii käis neid
kohtadel hindamas.
Eripreemiaid ja auhinnalisi
kohti jagati järgmiselt. Eripreemiad said väikesed osatäitjad
Rasmus Siitam ja Kaarel Tamuri etendusest „Barnum”. Festivalipäeval tegid üllatusroll õhtujuhid Caro-Liina Tikk ja Ing-

Pöidla-Tomi osatäitja Kaarel Tamuri ja Barnumi osatäitja Margus Toomla
mar Jõela, kelle meeleolukad
etüüdid pälvisid samuti žüriilt
eripreemiad. Eraldi toodi esile
Rita Bergmani („Neli õuna”) ja
Merike Kahu („Hiired pööningul”) rollilahendused. Silmatorkavalt mõjusid meesnäitlejad Indrek Stranberg ja Margus
Elme etenduses „Kapsapea”.
Parima lavakujunduse tiitli pälvis etendus „Barnum”.
Samast lavastusest sai parima
muusikalise kujunduse tunnustuse Kalle Erm ning parima
naiskõrvalosatäitja tiitli Kristel
Pedak. Parim meeskõrvalosatäitja on tänavu Tiit Tammesson etendusest „Patseba Saaremaal”. Parima naispeaosatäitja
tiitli teenis auga välja Maie
Ramjalg („Patseba Saaremaal”), parima meespeaosatäitja tiitel läks šarmantsele noorele näitlejale Margus Toomlale
(etenduses “Barnum”).
II laureaadi tiitel läks Vasalemma näitetrupile Krõmp! etenduse

eest „Kapsapea”. Esimeseks laureaadiks sai Jõelähtme lavagrupp
etendusega „Patseba Saaremaal”.
Aasta 2008 grand prix’ pälvis
Komose näitetrupp Viimsist
löökmuusikaliga „Barnum”.
Maakonnafestivali korraldas
Viimsi huvikeskus ja rahastas

Harjumaa Omavalitsuste Liit.
Suur tänu korraldajatele ja
toetajatele! Jätkuvat teatrilusti
tegijatele!

Riin Kivinurm
Harju maavalitsuse kultuuri- ja
spordiosakonna juhataja

Margus mänguhoos. Paremal kloun-viiuldaja
osatäitja Ann Kuut.
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Muuseumigurmee
Alates sellest lehenumbrist ilmub Viimsi Muuseumidelt lehenäituse kõrvale
uus ja põnev rubriik „Muuseumigurmee”. Avame oma tolmused arhiivid ja
hakkame sajanditagusest kirjandusest lugejateni tooma rannarahva toitude valmistamise õpetusi, tarkusi toidu serveerimisest ja töötlemisest.
Nagu kombeks, lisame iga kord ka väikese vihje joogisoovitusega. Ja
ehk teinekord veel mõne toreda tarkusetera.

„Muuseumigurmee” pakub lugejale
natuke nalja, terake tarkust ja kübeke
äratundmisrõõmu – on ju kõik uus
ikkagi ammu unustatud vana!
Kohe esimesel korral püüame
ausse tõsta rahvuskala räime: merikaladest meil seni suurima rahvamajanduse tähtsuse omandanud
kala. Tema peamine püügihooaeg
on kevadel, ilmastikust olenedes
mai algusest kuni juuni lõpuni. Augustikuus on räim kõige rasvasem ja
annab sel ajal ka kõrge hinnaga ja
maitsva soolakala.

Kala värskuse määramisest
Meie oludes tulevad kalad müügile
surnult ja kuna nad riknevad väga
kiiresti, peaks iga ostja alati oskama
eristada värsket ja seisnud kala.
Värskel kalal on silmad punnis ja
läikivad, sarvkest läbipaistev nagu
elus kalal. Lõpused on alati punased,
limata ja lõhnata. Surmakangestuse
tõttu on suu ja lõpused kõvasti kinni. Soomus on libe, puhas ja läikiv,
kleepuva limata ja kõvasti kinni.
Kõht ei ole punsunud, liha on kõva
ja elastne.
Mõni aeg seisnud kalal on silmad
juba auku vajunud, sarvkest tuhm,
lõpused valkjaks muutunud, limased
ja vastiku lõhnaga. Suu ja lõpused ei

ole enam kõvasti kinni, soomused
ei ole puhtad ega läikivad, vaid
kaetud kleepuva limaga ja üsna
lahtised. Kõht on punsunud. Kui
seisnud kala sõrmega suruda, jääb
lihasse auk.

Rookimata räimed ehk
kilud hautatult
Koostis: umbes 400 g räimi, pipart,

loorberilehti, sibulaid, 2–3 spl
rasva (taimevõid), veidi äädikat.
Hästi pestud,
rookimata ja kergelt soolatud
räimed laotatakse keedunõusse,
kõhud ülespoole. Iga rea vahele pannakse sibul, maitseained,
veidi rasva. Kui kõik räimed on
nõusse laotud, valatakse peale
nõrk äädikalahus ja lastakse ahjus pehmeks haududa. Sel viisil
valmistatud rookimata räimed on
väga maitsvad.
Valmistamine.

Joogisoovitus: taimeviin
Koostis: 1 klaas tomatimahla, 1/2

klaasi apelsinimahla, 3–4 spl punast viina.
Kas teate, et kala on võrreldamatu oma kergelt seedivate toitolluste
poolest? Süües kalatoite, olete alati
heas tujus ja elurõõmus.

Raamatu ja roosi päev Viimsi koolis
23. aprillil tähistas Viimsi
kooli raamatukogu raamatu ja roosi päeva. Idee
sai alguse 1930. aastate
Hispaaniast, kus ühele raamatukaupmehele tuli romantiline idee, mille abil
müüki suurendada. Püha
Jüri päeval hakati tähistama raamatu ja roosi päeva, kus mees kingib naisele roosi ja naine mehele
raamatu.
Sel päeval võisid kõik
soovijad kinkida raamatukogule vajalikke teoseid, märgistada raamat päevatempli
ja oma nimega. Tänutäheks
kinkis raamatukogu roosi.
Meie raamatukogu on nüüd
140 raamatu võrra rikkam.
Suur tänu kõigile aktiivsetele
raamatusõpradele!

Aime Miil
Viimsi kooli raamatukogu
juhataja
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Viimsi Muuseumide
lehenäitus

Aastatoetus
pensionäridele
Juba kolmandat aastat maksab vallavalitsuse otsusel Viimsi
täiendavat toetust valla pensionäridele. Ka sel aastal toetatakse pensionäre 500 krooniga, et kompenseerida hinnatõusudest tulenevaid suurenenud väljaminekuid. Toetust
hakatakse maksma alates 1. juunist neile vanadus- ja töövõimetuspensioni saajatele ning täisealistele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kes rahvastikuregistri andmetel
elasid Viimsi vallas enne 1. jaanuari 2008.
Kõigile, kes 2007. aastal said toetuse oma arvelduskontole, kantakse 2008. aasta toetus üle samale kontole juunikuu jooksul. Kui
kontonumbri osas on muutusi, siis tuleb sellest teatada vallavalitsusele hiljemalt 1. juuniks.
Toetuse kättesaamiseks sularahas tuleb koos täidetud avaldusega pöörduda vallavalitsuse kassasse pärast 1. juunit (vastuvõtuaegadel E 14.00–17.30 ja N 9–12, 14–17, Nelgi tee 1, II korrus,
tel 606 6812). Esmakordsel taotlemisel tuleb täita avaldus ja viia
see vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda.

Sotsiaaltoetustest
Viimsi vallas
Viimsi vald maksab oma eelarvest vallavolikogu kehtestatud korra alusel sotsiaaltoetusi. („Viimsi valla eelarveliste
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.” Kinnitatud 25.04.2007 vallavolikogu määrusega nr 16, muudetud
11.12.2007 määrusega nr 36.) Järgnevalt tutvustame kehtivaid toetusi ja nende taotlemise tingimusi.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused
(makstakse Viimsi valla elanikeregistris
olevatele isikutele):
Enne: Vabakoguduse palvemaja 1937. aasta suvel, käimas on koristustööd (Viimsi Muuseumide fotokogu).
1920. aastatel hakkasid Viimsi usumaastikul puhuma värsked tuuled. Rahvas käis agaralt jumalateenistusel ega
mahtunud hästi vanasse koolimajja ära.
1924. aastal registreeritud Viimsi vabakogudus sai vallalt palvemaja jaoks
krundi ja 1935. aastal pandi majale nurgakivi. Projekti autor oli arhitekt Kreutzberg, hoone oli lihtne, kõrvalruumideta nagu sel ajal kombeks. Ehitus kerkis
rannarahva ja nende sõprade ühistööna,

palgid toodi Saaremaalt ja veeti mootorpaadi ja parvega Haabneeme randa.

Palvemaja avati
8. augustil 17
Nõukogude ajal püüti hoonet korduvalt
ära võtta ja kogudus ümber asustada või
likvideerida. Kirikust kavatseti teha ohvitseride spordisaal. Pastor Evald Timmas oli resoluutne: „Kogudus ei anna

hoonet vabatahtlikult ära!” Talle vastati:
„See võetakse niikuinii!”.
Vana rannapalvemaja vajas ajakohastamist ja 1995. aastal algasid ehitustööd.
Arhitekt Peeter Püssimi projekti järgi
ehitati juurde eeskoda, torn ja abiruumide tiib. Alates 2000. aastast tegutseb
Viimsi vabakogudus renoveeritud ruumides, kogudust teenib pastor Raido
Oras.

Sünnitoetus. Makstakse lapse sünni puhul, tingimusel, et lapse
mõlemad vanemad on olnud Viimsi valla elanikeregistris kolm
kuud enne lapse sündi. Toetuse suurus on 5000 krooni. Kui pere
ei vasta toetuse saamise tingimustele (üks vanem ei ole registris
või ei ole registris olnud kolm kuud), siis otsustab toetuse suuruse sotsiaalkomisjon. Avaldus täidetakse lapse registreerimisel
ja toetus kantakse üle taotleja arvelduskontole. Vald kutsub kõik
lapsevanemad kolme kuu jooksul vastuvõtule ning kingib valla
vapiga hõbelusika.
Esimesse klassi mineja toetus. Toetuse saamiseks peavad lapse
mõlemad vanemad olema valla elanikeregistris eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Avaldus tuleb esitada vallavalitsusele
1. septembrist 15 oktoobrini. Toetuse suurus on 1000 krooni.
Suurpere toetus. Makstakse nelja ja enama lapsega perele üks
kord aastas enne emadepäeva. Taotlust ei ole vaja esitada, kuid
kui peresse sünnib neljas laps või kolitakse Viimsi valda, tuleb
teatada oma arvelduskonto number. Toetuse suurus on 2000 krooni.
Tšernobõli AEJ avariis osalenute toetus. Makstakse üks kord
aastas 2400 krooni. Avaldust ei ole vaja esitada. Viimsi valda kolimisel tuleb teatada arvelduskonto number.
Lapsehoiutoetus. Makstakse lapsehoiuteenuse ostmise osaliseks
kompenseerimiseks. Laps ja üks vanem peab olema Viimsi valla
elanikeregistris. Toetuse suurus on kuni 2000 krooni kuus. Avaldus tuleb esitada iga kuu koos arve ja maksmist tõendava dokumendi koopiaga.
Kolme ja enama lapsega pere laste tasuta kooli- ja lasteaiatoit. Teatis tuleb esitada iga õppeaasta (hooaja) alguses (augustis,
septembris). Kehtib Viimsi valla territooriumil asuvates koolides
ja lasteaedades.

1.JUUNIL ALGUSEGA KELL 12.00
ALGUS JA LÕPP VIIMSI PARGI PALLIPLATSIDE JUURES

LASTEKAITSEPÄEVA
KOGUPERE JALGRATTAMATK
MARSRUUT: PARGI TEE - RANDVERE TEE - KIRIKAIA TEE MÄEALUSE TEE - VEHEMAA TEE - PARGI TEE
MATKA LÕPUS PIKNIK
KÕIKIDELE OSALEJATELE!

Nüüd: Vabakoguduse palvemaja 2008. aasta kevadel (Alar Miku foto).

OSALEMINE TASUTA!
TULGE KOGU PEREGA!
VAATA LISA VIIMSI TEATAJAST JA
WWW.HUVIKESKUS.EE
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Viimsi tervisepäev pildis
Fotod: Jevgeni Mironov
Pildiallkirjad: Jüri Leesment

Väikesed jooksumehed kannatamatult starti ootamas. Mõni kibeles jooksu panna
juba siis, kui kümme minutit veel aega oli.

Viimsi abivallavanem Endel Lepik ning kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask
annavad pühendusega pildi valla 15 000. kodaniku rõõmsale emale Ave Lajalile.

Medal on käes ja vajab uurimist. Küllap kunagi on neid palju rohkem.

 Uudishimulikud pealtvaatajad. Loomulikult on
parim vahend tervisepäevale sõitmiseks jalgratas.
 Jooksulahingusse, kus kaotajaid pole, tõttavad
täiskasvanud.
 Viimane kurv. Otsustav finišispurt on alanud.
 Kas on kullast? Hambaga katsuda tasub iga medalit.



16. mai 2008

Viimsi keskkooli mudilaskoori
kontsertreis Soome
24. aprill oli see päev, kui mudilaskoor alustas oma reisi Soome Ylivieskasse. Hommikul kell 6.30 olid
kõik rõõmsad ja hakkajad lauluhuvilistest mudilased kooli ees, et
astuda bussi, millega Ylivieskasse
sõita.
Kõigepealt vurasime muidugi Tallinna, kust me laevaga üle lahe sõitsime,
ning varsti tervitaski meid hommikune ja udune Helsingi. Sealt alustasime
oma pikka bussisõitu, mis kestis terve
päeva. Õnneks ei pidanud me leppima
ainult bussisõiduga, vaid tegime ka
peatusi, eks ikka selleks, et jalgu sirutada ja midagi hamba alla pista. Kes
ikka jaksaks terve päeva püüdlikult
paigal istuda?
Esimene peatus oligi enne Lahtit.
Pärast lõunasööki teekond jätkus. Igavust peletasime bussis mitmesuguste
mängude ja otse loomulikult lauludega, ning ikka ja jälle pidime tõdema, et Soome on väga kaunis. Vaated
õue... need olid imelised! Eriti üllatas
järvede rohkus.
Sõit läks tasapisi edasi ning kilomeetrid, mis jäid Ylivieskani, aina
vähenesid. Tegime veel paar väiksemat peatust, kuid kõige vahvam ja
meeldejäävam oli kellade juures. See
on selline koht ühel ristmikul, kus on
meeletus koguses kellasid. Ja mis veel
vahvam: neid võib lüüa ja mitte keegi
ei tule ütlema, et ära kolista või lõpeta
ära. Ühesõnaga, see paik on imeline.
Muidugi möllasime seal kaua ja mõnuga.
Ja siis oligi veel jäänud viimane
pingutus: 70 kilomeetrit sihtpunktini. See läks ootusärevalt ja muidugi
natuke närvitsedes. Ikka tuli mõelda,
et mis pere meid ootab, kas saan keelega hakkama, kas tegin ikka õigesti,
et kaasa tulin jne. Oleks meile ometi
keegi öelnud, et kõik on väga vahva
ja vaimustav, aga siis me seda ju veel
ei teadnud.
Ja jõudiski kätte Ylivieska. Peagi sõitis buss kooli juurde. Hoov oli
täis autosid, millega varsti peredesse
suundusime. Enne muidugi haarasime kotid ning astusime võimlasse,
kus kohtusime oma uue perega, kelle
juures peatusime Soomes veedetud
päevade ajal. Kui pere leitud, suundusid kõik rõõmsad, kuid väsinud

Vahepeal oli vaja ka harjutada.

reisisellid oma uude koju, mis asus
väikeses majas, kuid oli ometigi õdus
ja mugav. Just sellised need majad
seal ongi.
Järgmisel hommikul seadsime
sammud kooli poole. Ees ootas tore
päev. Esmalt tegime lauluproove
ning siis tutvusime juba maja ning
inimestega, kes seal iga päev tegutsevad.
Käisime ringi ja vaatasime klassiruume ning sattusime nõnda mõnesse
tundigi. Seal on nii seatud, et pärast
kl 12 on ainult rühmatunnid, seepärast
nägime enamasti neid. Sel päeval toimus meil ka koolis esimene kontsert
koos sealsete õpilastega. Ühislaulud
olid nii eesti kui ka soome keeles.
Peale koorilaulude kõlasid ka laulud
solistide esituses. Reedel haarasid
mikrofoni meie väikesed tublid soololauljad. Kontsert läks hästi ning see
oli nagu peaproov meie pühapäevase
esituse jaoks.
Pärast läksime tutvuma Ylivieska
linnavalitsusega. Saime palju teadmisi
linna ajaloost ja tänapäevast. Seejärel
külastasime linna kaubanduskeskusi,
sest eurod tahtsid kulutamist.
Laupäeval oli meil kontsertidest
vaba päev ning selle veetsime toredasti Kalajoki lähedal veekeskuses.
Puhkus kulus enne kõige tähtsamat
esinemist marjaks ära.
Pühapäeval toimus reisi kulminatsioon, nimelt oli meil kõige tähtsam
esinemine – kontsert linnarahvale.
Enne veel lauludele viimane lihv ning
õige pea oligi saal rahvast täis, et nautida eestlaste ja soomlaste ühisesinemist.
Kõik oli kuidagi väga pidulik.
Kontserti juhtis sealne muusikaõpetaja Kaisa, kellega meie kool on
alates 1992. aastast koostööd teinud.
Pidulikkust lisas seegi, et kontserdi
lõpus sai õpetaja Kaisa medali Yllivieska linna ja sealsete inimeste
jaoks tehtud töö eest. Taas kõlasid
laulud nii eesti kui ka soome keeles.
Kuulda sai ka soliste. Sel korral vallutasid lava meie vanemad artistid.
Kõik õnnestus suurepäraselt, sest laval võis näha rõõmsaid ja oma etteasteid nautivaid lapsi. Meie koor sai
pärast kontserti ohtralt kiidusõnu.
Olime kuulajaid-vaatajaid võlunud
oma lauluoskuse, rõõmsameelsuse

Buss sai koorile sõbraks paljudeks tundideks.
ja ka rõivastusega. Kõigil oli kuidagi uhke tunne. Riietuseks oli meil
sel korral koolivorm. Vahva, kui see
meeldib ka teistele!
Pärast kontserti toimus sportlik
õhtu koos võõrustajatega. Hiljem veedeti aega juba oma peredes, kes olid
väga külalislahked. Tundsime end
seal kui kodus.
Kui kätte jõudis esmaspäev, hakkasime koju tagasi sättima. Kuna ees
oli pikk kodutee, oli vaja vara tõusta:
teha veel viimased pakkimised, fotod
koos perega ja vestlused. Kuidagi
kurb oli...
Varsti tervitaski meid viimast korda
kool. Hoov oli sagimist täis, sest saatma oli tulnud palju toredaid inimesi.
Kotid tundusid kuidagi raskemad kui
tulles, sest soomlaste külalislahkus on
piiritu.
Laulsime veel viimast korda: „Kodus kõik on kõige parem...”. Jätsime
pererahvaga hüvasti ning olimegi bussis. Ja algaski pikk kodutee. Bussis oli
algul päris vaikne, sest kõigil oli kuidagi nukker olla.
Kui olime tüki aega sõitnud ning
meid tervitasid vanad tuttavad vaskkellad, läks tuju paremaks. Tegime
seal jällegi peatuse. Pärast asusime
juba rõõmsamana taas teele.
Tegime pikema peatuse ka Lahtis:
oli vaja ju sealset uhket suusahüppetorni kaeda. Pidime siiski tõdema, et
suusahüppajaid meist ei saa, mäed
on liiga kõrged. Tutvusime tribüüniga, sest sealt võiksime hüppajaid
vaadata küll. Pärast pikka staadionil
ringikolamist alustasime teed Helsingisse.
Helsingis astusime laeva, mis oli
liinil alles esimest päeva. Kuna olime
reisist üpriski väsinud, oli sõit meile
nagu kingitus. Laev oli tõesti uhke!
Kui kell oli juba südaööd löönud, jõudis reisiseltskond Tallinnasse. Õige

Esinemine on kätte jõudnud.
pea tervitasid meid vanemad, kes olid
kooli juurde vastu tulnud. Olime väsinud, kuid õnnelikud. Vahva reis oli
korda läinud ning olime kodus.
Nüüd meenutame sündmust heade
sõnadega, sest kogemus, mille saime,
on hinnaline. Kindlasti läheme sinna
tagasi, sest laul ei lõpe. Laul heliseb
ikka ja jälle südames, kui meenutame
olnut.

Suured tänud esinejatele, kooriõpetaja Ellele ning muidugi meie klaverisaatja Ita-Riinale. Te olite vaimustavad! Samuti aitäh ka meie abistaja
Eha Pajusele ning teistele vahvatele
ja vastutulelikele inimestele, kes reisi
õnnestumisele kaasa aitasid.

Jaanika Pärnamägi,
Viimsi keskkooli klassiõpetaja

Viimsi mudilaskoor oma täies hiilguses.
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Viimsi pensionäride
ühendusel täitub tänavu
15. tegutsemisaasta
15 aastat tagasi, 1993. aasta märtsikuus kogunes rühm
tegusaid inimesi, kes kutsusid valla pensionärid kokku,
et moodustada Viimsi pensionäride ühendus. Aeg oli
muutunud, uue aja saabudes
olid vanad ühiskondlikud
organisatsioonid kaotanud
oma senise staatuse. Parteija komsomoliorganisatsioonid olid kadunud ja polnud
selge, mis saab ametiühingutest. Oldi harjunud, et kuskilt keegi korraldab, jagab,
tegeleb või kutsub kokku, et
sisustada igapäevaelu.
Nüüd võime tõdeda, et ühenduse moodustamine oli tänuväärne samm. Siit sai alguse
jätkuv ja sisukas ühistegevus,
mitte ainult kultuuriline ja huvialane, vaid sügavalt seeniore
mõistev, toetav ja abistav.
Tänaseks on ühenduses liikmeid 428, tegevust juhib 31liikmeline volikogu ja korraldab 7-liikmeline juhatus.
Ühendus on täies elujõus,
nüüd algab tegus noormeheiga,
kus sihid selged, sammud kindlad, kogemusi küllaga, häid
sõpru ja toetajaidki jätkub.
Viimased aastad on olnud
tegusad: koos vallaametite ja
-komisjonidega on ellu viidud
tõhus programm, et toetada ja
abistada seeniorite igapäevaelu. Pensionäride ühendusel on
oma eelarverida valla eelarves,
valla sotsiaalamet peab meeles, õnnitleb juubilare alates
65. eluaastast juubelitoetusega.
Traditsiooniks on saamas aas-

tatoetus 500 krooni, mis kompenseerib hindade tõusu. Tänavuseks on aastatoetuseks vajaminev summa eelarves olemas
ja toetuse väljamaksmine algab
juba lähiajal. Juba kaks aastat
on jõulude ajal meeles peetud
maiustustepakiga 80aastaseid
ja vanemaid seeniore. Neid on
meil 96.
2006. aasta sügisest on tööle
asunud seeniorite nõukoda, kes
toetab mõistlikku elu arengut,
püüab leida kompromisse vallaametite ja seeniorite kogukonna vahel, et peatada arutut
veehinna ja maamaksu tõusu,
muretseb sujuva liiklemisvõimaluse eest ning teeb ettepanekuid transpordi paremaks korraldamiseks ja soodustuste rakendamiseks. Seda valdkonda
vedas südamega tänaseks meie
hulgast manalateele lahkunud
Jüri Kenn.
Käima on läinud eakateabi,
mille sisuks on aidata rasket
füüsilist tööd nõudvate tegemiste puhul: aiamaade korrastus, puude riita ladumine, langenud puude saagimine, puudepõõsaste ja hekkide pügamine
jne. Mehhanisme nõudvate
tööde puhul on palutud abi ka
valla kommunaalametilt, Viimsi õpilasmalev on aidanud seeniore suvistel rohimistöödel.
Nõukoda on aidanud koostada
ka avaldusi ja kirju.
Välja on selgitatud (ankeedi
abil) eakate ootused meditsiiniteenindusele ja taastusravile, mida edukalt toetab pidev
Viimsi spaa kasutamise võimalus. 2007. aastal kasutas spaateenuseid 2206 seeniorit, mis
teeb umbes 220 seeniorit kuus.

Siit edasi arvutades saame 56
inimest nädalas. Igati tore,
kasulik ja tervislik viis ennast
vormis hoida.
Kaks aastat harjutanud boolinguklubi on täna jõudnud
supertulemuseni. Võideti Haabersti linnaosa poolt kogu Tallinna piirkonnale korraldatud
„Habsotke 2008”. Võidukas seeniorite võistkond tõi Viimsisse
rändkarika: suure valge kurika
puualusel, millel hõbedane plaat,
kus kirjas kõik eelnevad võitjad
ja tänavune võitja – Viimsi seeniorite võistkond. Uhkust kogu
Viimsi vallale!
2006. aastal loodi ühenduse osalusel ka MTÜ Viimsi
Päevakeskus, mis tänaseks on
saanud hea maine ja muutunud
meeldivaks tegutsemise ja vaba
aja veetmise kohaks paljudele
seenioritele.
15 tegutsemisaastat on pikk
aeg. Tahame seda sel aastal
väärikalt tähistada. Nii on fotoringil kavas avada ülevaatenäitus Viimsi päevakeskuse
ruumides alates 19. maist ja
hea tähtedeseisu puhul välja
anda seeniorite fotoalbum selle
aasta sügisel.
Käsitööring Ljuba Keskküla
juhendamisel avab oma ülevaatenäituse samuti sügisel Viimsi
huvikeskuse ruumides.
Midagi ei teki tühjale kohale
ega arene iseenesest. Arenguks
on vaja viljakat pinnast ja tegusaid eestvedajaid, kellel on soe
süda ja loov tahe aidata ilma
kasu saamata. VPÜ juhatus tänab oma volikogu ja juhatuse
liikmeid. Tänab kõiki toetajaid
ja abistajaid: Viimsi vallavolikogu, Viimsi vallavalitsust,

Rõõmsad pensionärid on tulnud bowlingut mängimast.
Viimsi valla sotsiaalametit,
Viimsi valla kommunaalametit, Viimsi huvikeskust, Viimsi
noortekeskust, vallavalitsuse
sekretariaati, Viimsi Teatajat,
Esmar Ehitust, Miiduranna
sadamat, Viimsi raamatukogu,
Viimsi keskkooli algklasside
õppeosakonda, Viimsi keskkooli õpilasomavalitsust, Viimsi spaad, Hansapanga Viimsi
harukontorit ja seeniorklientide segmendi juhti.
26. aprillil juhatas Viimsi
pensionäride ühendus kontsertaktusega sisse oma tähtaasta. Sel puhul olid tulnud meid
õnnitlema Harjumaa pensio-

näride ühenduse esinaine Olvi
Suurkütt, psühholoog ja tervisevõimlemise spetsialist Reet
Pool ning Viimsi vallavanem
Urmas Arumäe koos sotsiaalameti esinaise Reet Järvega.
Meenutuseks sellest toredast koosolemisest jäägu kõigile Viimsi vallavanema Urmas
Arumäe sepitsetud luuleread.
Viimsi valla eakad hinged
Lõivad ühenduse vinge
15 aastat vastu pidand
Teie ellu vürtsi lisand
Aitab elus edeneda
Väärikamalt vananeda
Hallid päevad helgeks muudab

Randvere küla seeniorid koristustööl
Randvere küla seeniorid otsustasid käed külge lüüa juba 24. aprillil koristustöödel. Selleks valiti
looduse õpperaja ümbrus Tädu
riigimetsas. Kuna suurem osa
õpperaja ringist ei olnud risustatud, vajas puhastamist vaid nn
väiksem ring Randvere teest kuni
lõkkeplatsini.
Looduse õpperada kasutavad küllaltki aktiivselt koolid ja lasteaiad,
sealhulgas ka Tallinna lasteaiad.
Kahjuks on õpperaja selgitustahvleid pidevalt lõhutud ja lõpuks ära
viidud, mistõttu kannatab ka rajal
toimuv õppe- ja kasvatustöö. Suured skeemid on siiski veel õnneks
säilinud.
Mida kõike ei olnud metsa tassitud: vanu autorehve ja -keresid,
majade remondijäätmeid, ruberoidi,
purustatud klaasi, plasti, katuseplek-

ki, eterniiti, mineraalvatti, rääkimata
plast- ja klaastaarast. Leidus ka biolagunevaid jäätmeid: puulehti, viljapuude oksi jm, mida oleks õigem
olnud kompostida koduaias. Enam
oli risu lõkkeplatsi ümbruses, kus
tuli koristada „pidude jäänuseid”.
Kiidusõnu tuleb ütelda tublidele Randvere küla seenioritele, kes
kõrgest east hoolimata andsid oma
panuse metsa puhastamisel. Need
tublid memmed olid Aime Salmistu,
Luule Vahersalu, Helje Pahker, Helga Linkrus, Hilja Sooman, Helju Salin, Malle Annus, Linda Vahur, Reet
Kurg, Elina Kaasik ja kepikõnni juhendaja Kersti Veiman. Lõpetuseks
olid memmed kaasa võtnud maitsvad suupisted pikniku tarvis. Talgud
õnnestusid igati ja kui vaja, tullakse
ka edaspidi koos ühistööle.

Madis Kaasik
Randvere külavanem

Talgutel oli abiks ka väike lõke.

Kaasa lööb, kes saab ja suudab
Armas Viimsi eakas vägi
Meie au ja hingevägi
Olge terved, olge hoitud
Hüüdke pidupäeva loitsu
Argipäeval andke teada
Kuidas Viimsis asju seada
Et me ühiskodu armas
Millele ei ole sarnast
Edeneks ja pakuks rahu
Palju südamesse mahub!

Viiu Nurmela
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Viimsi valla kultuurikalender
MLA Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks alates august 2008.

Randvere lasteaed:
• peakokk
• kokk
• köögiabi
• tugiisik erivajadusega lapsele

Viimsi lasteaed Piilupesa:
• kokk
• logopeed
• abiõpetaja

Püünsi lasteaed:
• abiõpetaja
• tugiisik erivajadusega lapsele (pool kohta)
MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10, 74001 Haabneeme, Viimsi vald
Info:
606 6930, 606 6932
www.viimsilasteaiad.ee

Koerte-kasside vaktsineerimine
mai- ja juunikuus 2008
17. mai kell 12.00–14,00
Nelgi tee 1, vallamaja
bussipeatuses
kell 14.15–16.15 Ravi
tee bussipeatuses
18. mai kell 12.00–14.00
Rohuneeme kaupluse
bussipeatuses
kell 14.30–16.30
Rohuneemee lõpppeatuses

31. mai kell 12.00–14.00
Randvere aedlinna
bussipeatuses
kell 14.30–16.30
Hansunõmme bussipeatuses
1. juuni kell 12.00–14.00
Metskonna bussipeatuses
kell 14.15–16.15
Ranna bussipeatuses

16. mai – 8. juuni
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
kuni mai keskpaik
Siim-Tanel Annuse reljeefmaalide näitus
Info kiriku lahtiolekuaegade kohta: Aino Johanson
tel 5559 1025.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kuni 30. mai
Raamatunäitus „Kevad
aias”
Prangli raamatukogus
kuni 20. juuni
Näitus „Viive Noore illustratsioonid”
Avatud: E–R 8–17
Viimsi keskkooli raamatukogus
kuni 2. juuni
Raamatunäitus „Eesti
vabariigi juubeliaasta.
Mõeldes kodule”
Viimsi raamatukogus
kuni 30. september
Nora Raba metallkompositsioonide näitus
Avatud: N–L kl 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
16. mai kl 19
Noorteõhtu „Pescado”
Viimsi vabakoguduse
kirikus
17. mai kl 10
Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis
Viimsi spordihallis
17. mai
Muuseumipäeva tähistamine Viimsi muuseumides
Sissepääs tasuta, muuseumid avatud 12–20
SA Viimsi Muuseumid

oll
Toomas V

Uue CD esitluskontsert
l

Paave
Elizabeth

Rai

aikre
mondo L

Armastatud helilooja
Toomas Volli
kaunimaid laule esitavad
Elizabeth Paavel,
Raimondo Laikre,
Maire Eliste Laulustuudio
solistid ja ansamblid.
Konferansjee Peter Pedak
Piletid 150.-/100.- Piletilevi müügipunktides,
Statoilis ja tund enne algust kohapeal.

18. mai kl 14.30
Kolmainupüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
18. mai
Viimsi 3 : 3 korvpall
kl 12 poisid s. 1992 ja hiljem ning 1995 ja hiljem
kell 14 poisid s. 1990 ja
hiljem ning mehed
Viimsi keskkooli välisväljakul
19. mai
Kontsert „Austria kultuuripäevade avamine”
Esinevad: Sebastian Löszhberg, Oliver Gilg, klaveril
Margus Riimaa
Püünsi põhikoolis
20. mai kl 16
Meisterdame dekoratiivseid pudeleid ja klaase.
Tasuta!
Randvere noortekeskuses
20.–30. mai
Huviringide kevadnäitus
Avatud: E–N 10–17
Viimsi päevakeskuse saalis
21. mai kl 19
Meeste osadusõhtu kaminasaalis
„Jumala aitamine ja ise
tegemine”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus
22. mai kell 8.15
Kontsert „Austria kultuuripäevad”
Esinevad: Sebastian Löszhberg, Oliver Gilg, klaveril
Margus Riimaa
Viimsi keskkoolis
22. mai kl 18
Kevadkontsert
Püünsi põhikoolis

18. mai kl 11
Jumalateenistus
Vaimulik Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse
kirikus

22. mai kl 19
Spindli õhtu
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus

18. mai kl 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kl 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

23. mai kl 16
Piknik
Joonistame kividele
vahvaid pilte ja mängime
kummijalgpalli. Osavõtutasu 25 krooni.
Eelregistreerimine: kadrivahtra@hotmail.com
Randvere noortekeskuses

23. mai kl 18–21
Lastedisko
Pilet 5 krooni.
Viimsi noortekeskuses
23. mai kl 18
Reti Saksa isikunäituse
avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus ja Viimsi koduloomuuseumis
23. mai kl 19
Noorteõhtu „Pescado”
Viimsi vabakoguduse
kirikus
24. mai kl 12
Kirbuturg koguduse toetuseks
Info: Lea Edminster,
tel 5693 5154
Viimsi vabakoguduse kiriku juures
24. mai
Muuseumipäeva tähistamine Viimsi muuseumides
Sissepääs tasuta, muuseumid avatud kl 12–20.
25. mai kl 11
Jumalateenistus
Vaimulik Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus
kl 18
Peregrupp
Juhib Matthew Edminster
Töötab lastehoid
Viimsi vabakoguduse
kirikus
25. mai kl 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kl 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. mai kl 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
26. mai
Spordipäev
Püünsi põhikoolis
27.–28. mai
Muuseumi elamuspäevad
Viimsi koolide lastele
Viimsi vabaõhumuuseumis
30. mai
Tutipidu
Püünsi põhikoolis
30. mai kell 13
Päevakeskuse huviringide
hooaja lõpetamine
Huviringide kontsert ja

võimlemiskavad
Viimsi päevakeskuse saalis
31. mai
Stiilipidu: Hawai
Prangli rahvamajas
1. juuni kl 12
Lastekaitsepäeva kogupere rattamatk
Kogunemine Viimsi pargi
palliplatside juures
Info: Mari Tiidus,
tel 606 4034
Korraldab Randvere
noortekeskus
1. juuni kl 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kl 16
Armulauaga jumalateenistus
Rohuneeme kabelis
1. juuni kl 14.30
Armulauaga jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
2.–30. juuni
Raamatunäitus „Eesti
Vabariigi juubeliaasta. Ilus
oled, isamaa”
Viimsi raamatukogus
5.–6. juuni kl 16
Harjumaa MV ja noorte
A- ja B-klassi meistrivõistlused kergejõustikus,
Viimsi valla lahtised
meistrivõistlused kergejõustikus
Kadrioru staadionil
7. juuni kl 11
V Rullest Cup ilu-rulluisutamises
Haabneeme spordihallis
8. juuni kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. juuni kl 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi
valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Häid tulemusi raja tagant
31. märtsist 6. aprillini peeti
Itaalias Canazei Trentino linnas võistlus 20. Coppa Europa
noortele iluuisutajatele, mis
kuulub rahvusvahelise uisuliidu
Euroopa kriteeriumivõistluste
hulka. Osalejate hulgas olid ka
kaksikvennad Viimsist: Alari
ja Olari Verev. Poisid treenivad

spordiklubis Põhjatäht ja neid
tunnustas vallavalitsus juba
eelmisel aastal, tänavu edu jätkub. Itaalias premeeriti Alarit
2. koha ja Olarit 4. koha saavutamise eest. Arvestades, et
seljataha jäid sellised tugevad
uisumaad nagu Itaalia, Vene-

Tähelepanuks jalgpalli- ja
tenniseharrastajatele!
Eelmise aasta lõpus valmis saanud kunstmuruga Viimsi pargi
palliplatsid, mis asetsevad Viimsi alevikus Aiandi tee ja Pargi
tee ristumiskohal, Pargi lasteaia ja Viimsi peokeskuse vahetus naabruses, on aprillikuust juba hoogsalt kasutuses.
Tenniseväljakud ootavad veel foone, jalgpalliväljak pinke
ja tänavakorvpalli kolm väljakut joonimist. Need puudused
tahaksime maikuu jooksul likvideerida.
Kool läheb varsti suvepuhkusele ja hommiku poole koolilastele reserveeritud jalgpalliväljak jääb tühjaks. Pärast
jaanipäeva lähevad suvepuhkusele ka noorte jalgpalliklubid,
mistõttu saavad vabamalt aegu reserveerida kõik soovijad.
Tenniseväljakud täituvad päev-päevalt, ilusad ilmad annavad
hoogu juurde.
Kes tunneb huvi uutel väljakutel mängimise vastu, siis vabade aegade kohta annab argipäeviti teavet Mihkel telefonil
523 0780.

Tutvustuseks uutele tulijatele informatsioon
kehtestatud üürihindade kohta:
tenniseväljak
lastele ja kuni 18 a noortele:
1 tund (2 inimest) 100 krooni
1 tund (4 inimest) 150 krooni
täiskasvanutele:
1 tund (2 inimest) 150 krooni
1 tund (4 inimest) 200 krooni
lastele ja kuni 18 a noortele:
1 tund (pool väljakut) 100 krooni
1 tund (kogu väljak) 200 krooni
täiskasvanutele:
1 tund (pool väljakut) 200 krooni
1 tund (kogu väljak) 400 krooni

Spordiüritustest tulemas

18. mai Viimsi 3 : 3
korvpall
Viimsi kool
kl 12 poisid s. 1992 ja
hiljem ning poisid s. 1995
ja hiljem
välisväljak
kl 14 poisid s. 1990 ja
hiljem ning mehed
Korraldaja: korvpalliklubi
Viimsi
20. mai kl 12 Harjumaa
põhikoolidevahelised
võistkondlikud karikavõistlused kergejõustiku
viievõistluses
Laagri
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

Alari Verev 2. astmel
Maikuu alguses jõudis koju
tagasi ka teine teenekas spordimees, Viimsi keskkooli ujumise õpetaja ja Viimsi Veeklubi
treener Bruno Nopponen. Austraalias Perthis peetud meisterujumise maailmameistrivõistlustelt oli tal kaasa tuua hõbemedal 100 m seliliujumises
(aeg 1.01,06) ja pronksmedal

200 m seliliujumises (2.21,54)
30–34aastaste
vanuseklassi
meeste arvestuses. 50 m seliliujumises saavutas Bruno
5. koha ja 3 km avaveeujumises 7. koha. Viimsilastest käis
Austraalias veel Aksel Luige, kes 55–59aastaste meeste arvestuses sai nii 50 m kui
ka 100 m rinnuliujumises 10.

koha aegadega vastavalt 34.44
ja 1.23,70. Avaveeujumises
3 km oli ta 25. kohal. 60–64aastaste meeste vanuseklassisis
ujus 100 m liblikat 13. kohale
Olav Lukin ajaga 1.29,06 ning
avaveeujumises tuli 26. koht.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

20. aprillil selgitati Viimsi kooli spordihoones
välja Tallinna meistrid sportakrobaatikas

jalgpalliväljak

17. mai kl 10 Viimsi valla
meistrivõistlused sulgpallis
Viimsi spordihall
Korraldaja: Viimsi sulgpalliklubi

maa ja Šveits, võib tulemuste
üle igati rõõmu tunda.
2.–3. mail osales spordiklubi Rullest, kus treenimas palju
Viimsi ilu-rulluisuhuvilisi tüdrukuid, Euroopa meistrivõistlustel kujunduisutamises ja
show-programmides. Saksamaale Hanausse oli kokku tulnud 59 rulluisuklubi kümnest
riigist.
Rullesti tüdrukud võistlesid
kolmes kategoorias: kadettide,
juunioride kujunduisutamises
ja neljase kavaga täiskasvanute
klassis. Paremini läks kadettidel, kes kavaga „Vampiirid”
said Hispaania ja kahe Itaalia
võistkonna järel 4. koha.
Taas väärivad tunnustust
tublid veteransportlased. Märtsikuus naasis Viimsi keskkooli
kehalise kasvatuse õpetaja ja
kergejõustikuklubis Eha valla
noori treeniv Eha Rünne veteranide sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustelt ClermontFerrandist, kaasas välja teenitud
kuldmedal N40-klassis kuulitõukes. Kulda oleks kindlasti
poole rohkem koju tuua olnud,
kui ka kettaheide oleks õnnestunud. Aga midagi peab ka järgmiseks korraks jätma. Kelvingis
kanda kinnitanud Kalle Reinart
tõi samalt tiitlivõistluselt koju
M40-klassis võidetud hõbemedali kettaheites.

21. mai Harjumaa meistrivõistlused valikorienteerumises
Kõrvemaa
Start avatud: 17–19
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit
24.–25. mai kl 10 Harjumaa meistrivõistlused
laskmises
Männiku
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit
28. mai Harjumaa meistrivõistlused teateorienteerumises
Linnamäe
Start: 17.30
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit
Harjumaa meistrivõistluste
info: www.harjusport.ee

Pühapäeval toimusid Viimsi
kooli spordihoones Tallinna
meistrivõistlused sportakrobaatikas. Võistlustel osales
ligi kakssada 5–19aastast
sportlast kolmest Tallinna
klubist.
Peakohtunik Heleri Tinno sõnul
demonstreeriti väga head meisterlikkust ja hüppelist arengut
sportakrobaatikas.
Medalid
jagati välja üksikvõistlejatele,
tütarlaste-poistepaaridele, segapaaridele ning kolmikutele.
Võistlustel oli kõige tihedam
konkurents mini- ja lasteklassis, mis tähendab sportakrobaatikale rohket juurdekasvu.
Kokku anti 35 kuld-, hõbe- ja
pronksmedalit. Võistlustel osales teiste klubide seas ka Viimsi koolis tegutsev OMAtsirkus.
Kokku astus OMAtsirkuse
sportlane võistlustulle 43 korral. OMAtsirkus võitis seitse kuld-, seitse hõbe- ja kuus
pronksmedalit ja kolmel alal
Tallinna meistritiitli. Kokku anti välja üheksa Tallinna
meistritiitlit.
Sportakrobaatikaga saab tegeleda OMAtsirkuses, treeningud toimuvad Viimsi koolis,
Tallinna ülikooli võimlas, Kanuti Gildi saalis ning Merivälja
ja Männi lasteaedades.
Info:

tel 51 5215, Heidi Kann
www.omatsirkus.ee

Fotod: Margus Terasmees

Tallinna meistrivõistlused
sportakrobaatikas,
noorte-A segapaaride
autasustamine: 1. koht
OMAtsirkus (Kert Erhard
Ridaste ja Saga Leipalu).

Tallinna meistrivõistlused sportakrobaatikas, mini-A
tütarlastepaaride autasustamine: 1. koht OMAtsirkus
(Eliis Jõgioja ja Annabel Tomingas), 2. koht Piruett
(Betty Ruus, Karolina Nadjuk), 3. koht OMAtsirkus
(Kätlin Neerot ja Liis Peipsi).

Tublid Viimsi „pardikesed”
Tallinna ja Läänemaa ujumisklubide kuni Hiiumaani
ulatuv kõige noorimate, kuni
kümneaastaste ujumisvõistlus „Kõik meie pardikesed”
päädis
finaalvõistlustega
4. mail Nõmme ujulas.

Tallinna meistrivõistlused
sportakrobaatikas,
mini-A poistepaaride
autasustamine: 1. koht
OMAtsirkus (Anton Osvald
Kuusk ja Lauri Erik Juhani
Hedman).

Osa võtma pääses sadakond eelvõistluste parimat noorujujat,
kolm klubist SPA Viimsi Tervis
ja viis Viimsi Veeklubist. Auhinnakohti kogusid kõige rohkem
Kristjan Narusk (3) ja Sandra
Raag (2) klubist SPA Viimsi Tervis. Nüüd on Viimsi „pardikesed”
jälle kodutiigil tagasi ja sügisel läheb lahti järjekordne ujumisralli.
Ootame rohket osavõttu.

Enn Lepik

Klubi SPA Viimsi Tervis
tublid „pardikesed”:
(vasakult) Kristjan
Narusk, Johan Hermlin ja
Sandra Raag võistluste
avamisel.
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VI Harjumaa algklassiõpilaste
etluskonkurss
Viimase õppeveerandi alguses toimus Viimsi keskkoolis
VI Harjumaa algklassiõpilaste etluskonkurss, mis oli
pühendatud Eesti vabariigi
90. aastapäevale ja kandis
seetõttu pealkirja „Kodumaa”. Tänavusel konkursil
osales 98 etlejat 29 maakonnakoolist ja tingimused
olid lihtsad: 1. ja 2. klasside
õpilased pidid esitama kodumaateemalise luuletuse,
3. klassi õpilased esitasid
omaealise autori loomingut
ning 4. klassid jutustasid
lugu. Sel aastal pöörati erilist
tähelepanu kogu etteaste
terviklikkusele: südikusele,
ilmekusele, omanäolisusele
ja kostüümile.
Kell helises tundi ning sadakond väikest etlejat valgus
aulasse. Paljud olid eelmisest
aastast omavahel tuttavad,
seda reetsid naerul näod ja elav
jutuvada. Ruumi atmosfäär ei
andnud mingit märku sellest,
et tegemist oli võistlusega.
Õhkkond tundus pingevaba
ning liigset närvitsemist polnud märgata. Paljud võistlejad
olid pannud rahvariidedki selga, mis sobis kenasti lava taustaks jooksvate Eesti looduspiltidega. Konkursi jooksul võis
kuulda väga eripalgelisi etteasteid: valjuhäälseid ja tasaseid,
rahulikke ja emotsionaalseid,
staatilisi ja elavaid. Kõiki tänati kõva aplausiga.
Kolme tunni vältel näitasid õpilased oma võimeid ja
oskusi ning paljude väikeste
koolide lapsed said suurel laval esinemiskogemuse. Üritus
oli tähtis ka õpetajate jaoks,
kes nägid-kuulsid seda, mida
tehakse teistes koolides, ning
omandasid huvitavaid mõtteid
ja ideid repertuaari valimiseks.
Üsna oluline on sellise konkursi läbiviimine korraldajale, sest
see annab võimaluse oma kooli
tegemisi kogu maakonnale tutvustada.
Ürituse
peakorraldajate,
Viimsi keskkooli klassiõpetajate Heli Kroonsaare ja Kairi
Laane sõnul innustab lapsi üritusest osa võtma võimalus saada esinemiskogemus ja uhke
tunne oma kooli esindamise
pärast. Viimsi kooli direktori
sõnul kulges üritus ladusalt,
sest oli väga hästi ette valmistatud. Järgmiselgi aastal toimub
etluskonkurss Viimsi koolis.
Keila algkooli osalejatele
Kim Merimaale ja Elizabethile meeldis kogu päev. Nad
astusid esimest korda üles sellisel suurel kodumaateemaliste
luuletuste esitamise konkursil
ning lubasid võimaluse korral
ka tuleval aastal kindlasti kohal olla.
Püünsi põhikooli huvijuht
Tiina Karu, kes oli ka žüriiliige, arvab, et kõige raskem oli

hinnata 4. klassi õpilasi, sest
nad ei lugenud mitte luuletusi,
vaid pidid esitama proosapala.
Huvijuht väidab, et seda vanuserühma oli kõige huvitavam kuulata, sest seal lõi eriti
välja laste näitlejameisterlikkus, ning ka valitud jutud olid
põnevad. Hindamine oli üsna
raske, sest tase oli väga kõrge.
Viimsi kooli kommunikatsioonijuhi Annika Remmeli
lemmikuteks said need osalejad, kes pälvisid kõrgeima
tunnustuse. Ta leidis, et mõni
esineja võlus eelkõige oma salapäraga, näiteks Jessica Lauter
väikesest Neeme koolist. Talle
meeldisid väga ka Viimsi kooli
tublid etlejad.
Korraldajad nentisid, et üritus on kindlasti vajalik, et lapsi ikka lugemise juures hoida
ning luuletuste ja proosapalade
esitamise traditsiooni jätkata.
Kindlasti on aga vaja muuta
ürituse formaati, et see ei veniks liiga pikaks, aga kõik soovijad saaksid siiski osaleda.
Sel ajal, kui auväärt žürii
otsust langetas, esines Viimsi
kooli näitering H2O etendusega „Õuduste õhtu”. Harjumaa
parimateks etlejateks tunnistati
Jessica Lauter Neemelt, Roland
Jõearu Jürilt ja Kristjan Lahi
Arukülast. Parima jutuvestja
tiitli said Tõnno Tint Koselt ja
Heleri Tumm Sakust. Žürii andis välja ka eriauhindu südikuse, ilmekuse, omanäolisuse ja
kostüümi eest.
Viimsi keskkooli esindasid
Peeter Aleksander Paju, Marie
Nataly Krumm, Taavi Pleiats ja
Karl Hendrik Muuga.
Auhinnalistele
kohtadele
jõudnud etlejaid said mälestuseks aukirja ja raamatu. Kõigile
osavõtjaile kingiti magus medal ning konkursist osavõtnud
koole peeti meeles tänukirjaga.
Kokkuvõte etluskonkursi
tulemustest:

1. klass, osales 
etlejat
• parim etleja 2008: Jessika
Lauter (Neeme algkool)
• kõige ilmekam esitus: Hendrik Sule (Ääsmäe põhikool)
ja Andriin Tori (Kose gümnaasium)
• kõige omanäolisem esitus:
Joonas Veskla (Tabasalu
ühisgümnaasium)
• parim kostümeeritud esitus:
Martin Nässi (Loo Keskkool)

. klass, osales 
etlejat
• parim etleja 2008: Roland
Jõearu (Jüri gümnaasium)
• kõige ilmekam esitus: Marie Nataly Krumm (Viimsi
keskkool) ja Gleb Maksimov (Maardu gümnaasium)
• kõige omanäolisem esitus:
Kenneth Haavisto (Pikavere
põhikool)

• parim kostümeeritud esitus:
Elisabeth Heinmäe (Keila
algkool)

. klass, osales 
etlejat
• parim etleja 2008: Kristjan
Lahi (Aruküla põhikool)
• kõige ilmekam esitus: Kristina Nahkor (Pikavere põhikool)
• kõige omanäolisem esitus:
Liis Pajutee (Kolga keskkool)
• parim kostümeeritud esitus:
Tõnis Erbsen (Jüri gümnaasium)
• eriauhind südikuse eest: Galina Belova (Maardu gümnaasium)

. klass, osales 
jutuvestjat
• parim jutuvestja 2008: Tõnno Tint (Kose gümnaasium)
ja Heleri Tumm (Saku gümnaasium)
• kõige ilmekam esitus: Kristin Nugis (Püünsi põhikool)
• kõige omanäolisem esitus:
Eliis Irv (Vasalemma põhikool) ja Käthy Rannaste
(Kallavere keskkool)

• parim kostümeeritud esitus:
Taimar Kork (Neeme algkool)
• eriauhind ilusa emakeele
eest: Heleri Treima (Kuusalu keskkool)

Kätlin Kase
Karina Jetskalo
Viimsi keskkooli 11.c klass

PÜÜNsI PÕHIKOOL
kuulutab välja konkursi 2008/2009. õppeaastaks järgmistele ametikohtadele:

KOOliPSüHHOlOOG
NOORKOTKASTE RüHMAJuHT
(4 RiNGiTuNdi NÄdAlAS)
KlASSiÕPETAJA
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19. maiks (koolipsühholoog,
noorkotkaste rühmajuht) ja 2. juuniks (klassiõpetaja)
e-postile
birgit@pyynsi.edu.
ee
või
aadressile
Kooli
tee
33,
Püünsi küla, 74013 Harjumaa. info telefonil 606
6918, 606 6919.

23.MAIL
KELL 18.00-21.00

LASTEDISKO
VIIMSI NOORTEKESKUSES
7-12 AASTASTELE
LASTELE
PILET 5.-
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KUULUTUSED

 Müüa võõrasemade ning
teiste suve- ja püsilillede
ning köögiviljade (tomat,
kurk, maasikas Polka jne)
taimi. Tel 5349 9081, 609
0511.
 Ostan sõidukorras naistejalgratta või vahetan
meestejalgratta vastu. Tel
5382 4012.
 Kaotatud Tommy Hilfigeri päikeseprillid koos
helepruunist nahast prillikarbiga. Helistada vaevatasu eest 526 0866.

koristustöid Viimsi eramajades ja korterites.
 Koristustööde suured kogemused ja head soovitused. Tel 5554 4232.
 Müüa otse omanikult
4toaline korter Haabneemes, 95 m2, 2/5, valminud
1988, renoveeritud 2004,
planeering
muudetud,
garderoob, 5 m2 lodza,
saun, keldriboks, trepikoda remonditud. Hind 1,9
mln. Kontakttelefon: 529
3105.

 Otsime lapsehoidjat 2 a
tüdrukule tööpäevadel 3–
4 korda nädalas. Eelistaksime lapse viimist hoidja
juurde. Elame Soosepa
rajoonis. Palun helistada
526 0866.

 Pakume leht- ja okaspuuhekkide kujundamist
ja pügamist. Sõlmime
suveks lepinguid aedade
hooldamiseks ning koostame haljastus aiaprojekte
ja eskiise. Tel 508 9294
või mart@aiadkorda.ee

 Suurte
kogemustega
49aastane venelanna teeb

 Ostan veoautode ja busside mootoreid. Scania,

Volvo, MB, MAN, SISU,
DAF. Vean ise minema.
Raha kohe kätte. Tel 5677
0741.
 Pakun tööd kogenud ehitusmehele kohe. Tel 5664
6709.
 Teostame muruniitmist,
puuderaiet, okste- ja võsalõikust ning teisi haljastuse hooldusega seotud
töid. Tel 5563 7666.
 Annan klaveritunde. Tel
5569 1909.
 Ehitus-, remondi- ja siseviimistlustööd.
Sauna puitosad ja terrassid.
Kerghaagiste rent. Tel
5664 6709.
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii
Tel 502 9075.

 Võtame tööle kogemustega aedniku-haljastaja
Pirital asuvate eramajade
kruntide hooldamiseks.
Tel 5091999, heikki@
kinnisvarakeskus.ee.
 Võtame tööle hoolsa ja
tööka koristaja Pirital
asuvate eramajade korrashoiuks. Kontakt tel 509
1999, heikki@kinnisvarakeskus.ee.

Varsti avame

Tallinnas Mustamäel
uue ilusalongi

Rosalind
Wellness
Võtame oma meeskonda tööle
 juuksureid
 kosmeetikuid
 maniküürija
 pediküürija
 küünetehniku
 administraatori

1.JUUNIL ALGUSEGA KELL 12.00
ALGUS JA LÕPP VIIMSI PARGI PALLIPLATSIDE JUURES

LASTEKAITSEPÄEVA
KOGUPERE JALGRATTAMATK
MARSRUUT: PARGI TEE - RANDVERE TEE - KIRIKAIA TEE MÄEALUSE TEE - VEHEMAA TEE - PARGI TEE
MATKA LÕPUS PIKNIK
KÕIKIDELE OSALEJATELE!

OSALEMINE TASUTA!
TULGE KOGU PEREGA!

Maikuus avame
Viimsis uue kaupluse

Rosalind
Võtame tööle müüjaid

Lisainfo telefonil 6556 113
CV saata aadressile lepiku@neti.ee

www.rosalind.ee

VAATA LISA VIIMSI TEATAJAST JA
WWW.HUVIKESKUS.EE

Avalik väljapanek
Kui sa oled langenud

HOOLETUsE

23.05.2008 - 06.06.2008 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja
reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, Karulaugu tee 5 kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 5,2 ha ja piirneb Randvere teega ning Karulaugu

HALVA KOHTLEMIsE
FÜÜsILIsE, VAIMsE
VÕI sEKsUAALsE VÄGIVALLA OHVRIKs

tee 4, Veere tee 1, 3, Allika-1, Kõrgemäe I, Raimo kinnistutega. Planeeringu
eesmärgiks on kinnistu üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe
muutmine perspektiivsest väikeelamute maast ja korruselamute maast
ärimaaks ja metsamaast kaitsealuseks maaks ning tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks
algkooli ja lasteaia ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast
on 13 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 10 000 m² (maapealne) ja
4000 m² (maa-alune). Moodustatakse ärimaa krunt suurusega 32 010 m² ja

on sul abi saamiseks võimalus pöörduda Harju Ohvriabikeskusesse:
Karjääri 11, Maardu
Telefon: 600 6204
E-post: oksana.sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtuajad: E, K ja R kl 9–12; 13–16
OTsIME LAHENDUsI KOOs!

kaitsealuse maa krunt suurusega 19 676 m²;

Aed & Värav
Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Piirdeaedade, väravate valmistamine ja paigaldamine.
Pakume koostöös Hansa liisinguga järelmaksuvõimalust!
Hinnad talviselt soodsad. Küsi pakkumist!
Kesk-Sõjamäe 24, 11415 Tallinn
tel 5645 1554, 605 8578, e-post aed.varav@mail.ee
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VIIMSI
PUUKOOL
Müügil kodumaised istikud
Okaspuud • Lehtpuud • Ilupõõsad
• Viljapuud • Marjapõõsad •
Roosiistikud • Püsililled
Haljastustööd
Taimede istutamine • Muru rajamine
• Dekoratiivtiigid • Aiakujundusprojektid • Konsultatsioonid
Info
tel. 55647029
toomaskirotar@hot.ee
www.viimsipuukool.ee
Vehema tee 24, Pärnamäe küla.

Haljastuse rajamine
(haljasalad, aiad, pargid...)
Kujundamine ja projekteerimine
Sillutiskivist teede rajamine
ning kivitööd
Mänguväljakute,
g
piirdeadade,
d
lehtlate
lat ja pergolate
er
e rajamine
rajamine
jamin
mine
min
in
n
ne
Muru
ru pü
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Puude
uud ja
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põõs
põ
põõ
õssa e lõikus
l ku
Sisehaljastuse
S
Siseha
Sis
ehalj
h lj use rajamine
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ajamine
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Tel: 65 06 432
GSM: 53 476 878
info@aiadisain.ee
www.aiadisain.ee

TÄNAV
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,

TRANSPORT 15t MULTILIFT KALLURIGA
- liiv
- killustik
- muld
- prügi 15t konteineriga

GSM: 524 8614

- ekskavaatoriga kaeve- ja
planeerimistööd
- välistrasside ehitus
- lammutustööd

Eritellimus mööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
Eritellimus
mööbel
vannitoa
mööbel, büroomööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290
229;
Tel:
633
3215
Küsi
infot:
56
610
792
Faks:
633
3275
56 290
229;
Tel: 633 3215
info@uukren.ee
Faks: 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee

www.uukren.ee

Pakume järgmisi teenuseid:
- Fassaadide survepesu
- Kiviparketi pesu
- Õliplekkide eemaldus kiviparketilt
- Põllutehnika pesu
- Graffiti eemaldus
- Kõrgsurve värvimine
- Parklate joonimine

Reklaam- ja ärikingitused, messi- ja kampaaniatooted
Lisaks pakume muruniitmise ja veoteenust

Niitmine niidukiga al. 0,35.- m2 +km 18%
Niitmine trimmeriga al. 1,00.- m2 +km 18%
Veoteenus VW LT28 kaubikuga
Linnas 300.- tund +km 18% (min. aeg 1 tund)
Linnast väljas 8.- kilomeeter +km 18%
(tasuda tuleb edasi-tagasi sõidu eest)

Info ja tellimine tel 56 479 479
Niks Ja Naks OÜ

www.teccen.ee, info@teccen.ee
mob: (+372) 504 1844

Üldehitus- ja remontööd
korteritele
ja remontööd
eramutele
Üldehitus- ja
elektrija santehnilised
korteritele
ja eramutele tööd

elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel:
3215,
Faks
633 3275
Küsi 633
infot:
56 630
915
info@uukren.ee
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? WiFi ebastabiilne?

Vali WiMAX-internet!
Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

0 kr, kuutasu alates 275 kr

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

VIIVE RIZsKI ILURAVI
Hotell Athena Sõpruse tee 9 Haabneeme
kosmeetikud Viive Rizski ja Age-Ly Allas
näohooldused • akneravi • tselluliidiravi •
lõõgastavad vannid ja kehahooldused • neoqi
tervisekapslis • depilatsioon • pediküür • maniküür
• käte ja jalgade parafiiniravi
Võimalikud hooldused kahele üheaegselt.
Avatud kokkuleppeliselt vastavalt kliendi soovile
info tööpäeviti tel.53852193
MÜÜGIL KINKEKAARDID!

OÜ Viimsi SPA pakub tööd:

Aserbaidžaani köök

füsioterapeudile
maniküürija-pediküürijale
ilukeskuse massöörile
hooldelukksepale

Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24.
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee.

CV koos sooviavaldusega palume
saata aadressile OÜ Viimsi SPA,
Randvere tee 11, 74001 Viimsi
vald, Harjumaa või e-postile
viimsispa@viimsispa.ee.
www.viimsispa.ee

Elava Tule
baaris
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Tule ja veendu selles ise!

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

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

LUME N
Kaluri tee 5
Haabneeme

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

Hammaste
laservalgendus

Murutraktori ostja
saab kaasa tasuta
järelkäru väärtuses
2495.-

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Suur muruniidukite
valik

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

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

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

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

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

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

Sünnitusabi

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

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

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

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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