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Viimsi spordirahvas valis aasta te
gijaks ujumisõpetaja Bruno Nop
poneni, kes ujus üle Soome lahe.
Loe lk 2.

Valmimas on ViimsiRandvere tee projekt
lõigul 7,2–10,9 km
Põhja Regionaalse Maanteeameti tellimisel
on valmimas tee nr 11250 Viimsi-Randvere
km 7,2–10,9 tehniline projekt. Projekt on
koostatud vastavalt lähteülesandele ning
arvestatud on kõikide kehtivate planeeringutega projekteeritava maantee piirkonnas
Viimsi vallas.

Viimsi valla taasasutamise tänujumalateenistus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Foto Alar Mik.

Valla taasasutamise pidupäev
Enne jõule tähistati Viimsi valla taasasutamise 18. aastapäeva.
Viimsi
valla
taasasutamise
18. aastapäeva tähistati pidulikult
21. detsembril EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus, kus toimus ka IV
advendile pühendatud tänujumala
teenistus. Koos koguduse kam
merkooriga, mida juhatas Andrus
Kalvet, lauldi jõululaule. Esines
Rolf Roosalu, keda saatsid Taavet
Hõbesalu kitarril ja Martin-Patrik
Kremenetski klaveril. Viimsi valla
kodanikele, kes on kaasa aidanud
Viimsi elu edendamisele, anti üle
auhinnad Viimsi Vaal ja Viimsi
Vaalapoeg.
Mõlemad auhinnad on tunnus
tuseks neile, kes vallale kuulsust
toonud või valla mainet tõstnud.
Abivallavanem Endel Lepiku sõ
nul antakse see tunnustus neile ini
mestele, kes on jätnud jälje Viimsi
valla tegutsemisse.
Kümne meetri pikkune Viimsi
vaal on tõepoolest olemas olnud ja
Viimsi lahes elanud.
Viimsi Vaala auhinnaga tun
nustati seekord Viimsi kooli di
rektorit Leelo Tiisvelti, kes 1981.
aastal asus Viimsi keskkoolis
tööle eesti keele õpetajana. Tema

eestvedamisel alustas 1995. aastal
tegevust Viimsi kooliteater. Ala
tes 2000. aasta 1. septembrist on
Viimsi kooli juhtinud direktorina
Leelo Tiisvelt. 2005. aastal valisid
Viimsi ettevõtlikud naised ta aasta
naiseks. 2007. aastal sai ta Harju
maa aasta õpetaja tiitli.
Viimsi Vaalapoja auhinna pälvis
Cristopher Severi Kalk, kes tuli
noorte maailmameistriks purjelaua
vigursõidus. „Cristopher on üks
Eesti andekaim noorsurfar,” lausus
Endel Lepik. 16aastane Cristopher
on surfamist harrastanud seitse
aastat.
Valla taasasutamise 18. aasta
päeva jumalateenistusele järgnes
vallavanema vastuvõtt Rannarah
va muuseumis, kus meeleoluka ja
maitsva laua kattis Ano Laan.

Leelo Tiisvelt: laste siirus
ja fantaasiarikkus teeb
rõõmu
Leelo Tiisvelt, Viimsi kool on
nende aastatega, kui teie siin
olete töötanud, vist tohutult

kasvanud. Kui palju oli õpilasi siis, kui teie õpetajana
alustasite, ja kui palju on
praegu?

Kui mina alustasin, oli alla 500 õpi
lase, aga keskkoolis oli siis ainult üks
klass, tookord 9. klass. Esimene lend
lõpetas 1984. aastal. Viimsi keskkool
on olnud alati kasvav kool, paaril vahe
pealsel aastal eelmise sajandi lõpul
toimus väike kahanemine, sest kolhoo
siaeg sai otsa.

Millised on suure kooli juhi
kõige suuremad mured? Ja
rõõmud?
Muret teeb see, et koos kooliga
kasvab ka anonüümsus. Kõik ei
tunne enam ammugi kõiki. Ena
mikus Eesti koolides pole nii palju
õpilasigi kui meil töötajaid. Mida
suurem on anonüümsus, seda roh
kem peab pingutama turvalisuse
nimel.
Aga rõõme on siiski rohkem.
Just lõppes jõuluaeg. Kujutage
ette, et ühes koolis on kuus jõu
lupidu, igaüks neist omanäoline
ja huvitav. Laste siirus ja fantaa
siarikkus teevad alati rõõmu, meie

koolis on seda rõõmu vähemalt
kuuekordselt. Ja kui jõulukont
serdil laulab laval kahesajapealine
rõõmsameelne koor, on ikka väga
ülev tunne.

Mis on Viimsi koolile omast,
iseloomulikku, mida mujal
pole, lisaks väga ilusale koolimajale ja suurele õpilaste
arvule?

Meil on rõõmus koolivorm,
mille kandmine ei ole kohustus
lik. Püüame lapsi kasvatada nii,
et nad tahaksid seda kanda, ja
näeksid, et see on ilus. Meil on
väga palju noori õpetajaid, igaüks
pakatamas huvitavatest ideedest.
Meil on tugikeskus. Aitame kõi
ki, kellel on mure ja kes oma muret
jagab. Laste kasvatamine on kooli
ja kodu ühine vastutus.
Innustame lapsi tegelema tea
dusega ja panema ennast proovile
teadmistevõistlustel. Lapsed saa
vad soovi korral juba esimeses
klassis hakata õppima inglise, sak
sa või vene keelt.

Jätkub lk 4

Teetrassi telgjoon ja tee-elementide väärtused
planeeritakse olemasoleva sõidutee alusel. Ai
nuke suurem muudatus kavandatakse Randvere
ja Muuga tee ristmikule. Olemasolev kolmeha
ruline ristmik projekteeritakse ümber ringrist
mikuks, mis suurendab tunduvalt liiklussõlme
ohutust ja läbilaskvust. Laiendatakse ka sõidu
teed kogu ulatuses 8 m laiuseks, parandatakse
valgustust, remonditakse vanad bussipeatused,
paigaldatakse uued ootekojad, korrastatakse
kraave ja vahetakse välja vanu truupe.
Tagamaks ringristmikul turvalist teeületust,
ehitatakse selles piirkonnas välja kõnni- ja
kergliiklusteed koos valgustuse, bussipeatu
se ja ülekäiguradadega. Lisaks on planeeritud
kergliiklustee ka Randvere tee äärde paremale
poole lõigule 7,2–8,0 km.
Teeremondi ja -ehituse tõttu ei ole vaja
võõrandada eramaid. Uus kergliiklustee on ka
vandatud täielikult olemasoleva teemaa-ala sisse.
Projektlahenduse asendiplaaniga saab tut
vuda valla kodulehel.
Projekti tehniliste küsimuste korral palun
pöörduda projektijuhi Mattias Olepi poole
tel 5567 9822.

2009. aastal on
Viimsi Teataja
ilmumise
kuupäevad:
9. ja 23. jaanuar
6. ja 20. veebruar
6. ja 20. märts
3. ja 17. aprill
8. ja 22. mai
5. ja 19. juuni
Juulis lehte ei ilmu.
14. ja 28. august
11. ja 25. september
9. ja 23. oktoober
6. ja 20. november
4. ja 18. detsember
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Aasta Tegija on ujumisõpetaja
Viimsi valla tänavune spordirahva aasta tegija tiitel anti Viimsi kooli ujumisõpetajale
Bruno Nopponenile. Tema aasta teoks hinnati üle Soome lahe ujumist.
Bruno Nopponen on Viimsi koolis õpetanud
ujumist sellest ajast peale, kui uus koolimaja
valmis sai. Tema käe all omandavad ujumisos
kust kõik algklasside õpilased esimesest kuni
neljanda klassini.
Lisaks põhitööle, mis Viimsi kooli suurust
arvestades annab rohkemgi kui õpetaja täis
koormuse, juhib Bruno Nopponen Viimsi Vee
klubi.
Klubi on tema sõnul mõeldud kõigile, kes
harrastavad veesporti. Klubiga seoses on plaa
ne palju, sest kooli ujula pakub häid võimalusi
nii pereujumiseks, võistlusujumiseks, veepal
limängudeks kui ka muukski, probleemiks on
aga noorte treenerite puudus. „Neid pole võtta,
sest treeneripalgast ei ela,” ütleb Bruno.
Kui jutt läheb õpetaja
palgale, arvab ta, et kõik
õpetajad on alamaks
tud ja nende praegused
palgad olid normaalsed
5–10 aastat tagasi. „Kui
riik ei investeeri õpeta
jatesse, mis siis üldse
riigist saab?” küsib ta.
Ega treeneritegi olu
kord kiita ole, sest pearahakord toetab massi
sporti, mitte kvaliteeti ega tippe. Bruno mee
nutab, milline hea süsteem oli spordikoolide
ja -klasside ajal. Tema sõnul ihalevad soomla
sed praegugi meie spordikoole ja -klasse, kus
sportlased tegid tublilt trenni ning osalesid suu
res spordis. Praegu aga peetakse Brunot selle
jutu peale vanamoeliseks.

bimist võib nimetada ujumisosku
seks.
Õpetaja Nopponen ütleb, et uju
mine on sama loomulik ja vajalik
nagu kirja- või lugemisoskus. Esi
meses klassis tuleb ujulasse ka sel
liseid lapsi, kes vett kardavad. „See
on vanemate tegemata töö, kui laps
kardab vett,” arvab ujumisõpetaja.
Igas klassis on keskeltläbi üks laps,
kellega tuleb sel puhul personaal
selt tegeleda. Sellisel lapsel oleks
vaja kolm korda nädalas basseinis
käia, et hirmust üle saada, teab õpe
taja. Kui tund on vaid kord nädalas
ja ta tunni lõpuks juba hirmust jagu
saab, siis nädala pärast on alguses
kõik nagu ennegi. „Kolm korda nä
dalas ujudes saaks kuu ajaga julgu
se ja oskuse,” arvab õpetaja.
Ujumisõpetaja teab, milliste
eeldustega
võib saada
heaks uju
jaks (neid
on
palju,
aga
need
pole reeg
lid). „Ühel
on veetun
net, teisel
pole, aga tööga jõuab ka kaugele,”
kinnitab ta.

Bruno Nopponen:
„Spordiklassid tuleb
taastada, muidu ei tule
tippsportlasi.”

25 või 200 meetrit
Millal võib öelda, et inimene oskab ujuda? Uju
jate hinnangul oskab ujuda see, kes 200 meetrit
ujudes läbib. Teine hinnanguline vahemaa on
25 meetrit. „25 meetrit ujub igaüks ära,” arvab
õpetaja ja nõustub, et 200meetrise distantsi lä

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.

Medalitega pensionär
Pärnu poiss Bruno õppis ujuma
alles VI klassis. „Siis oli vaja
aasta lõpuks 50 meetrit läbi uju
da,” meenutab ta, kuidas esimest
korda basseini läks. Selleks ajaks
oli ta juba jalgpalli harrastanud
ja suusatanud. Ujuda oskas aga
enda sõnul kümme meetrit koera.
Aga ujumine hakkas meeldima ja
meeldib tänaseni.
Ujumises on Bruno Nopponen
nüüd veteran ehk staažikas pensio
när, nagu ta muigamisi ütleb. Uju
jad saavad veteraniks juba alates
25. eluaastast.
Veteranina on ta osalenud MM
idel ja EMidel, mida kumbagi pee
takse iga kahe aasta tagant.
2003. aasta veteranide EMil
ujus Bruno Nopponen 100 meetrit
selili pronksmedalile, 2005. aas
tal EMil tuli 200 meetri ujumises
võit ja 100 meetri seliliujumises
kolmas koht, 2007. aastal Slovee
nias EMil taas võidukas 100 meet
rit selili hõbe, 50 meetrit selili ja
200 meetrit selili pronks. Tänavu
võitis ta Austraalias veteranide
MMil 100 meetri seliliujumises
hõbeda ja 200 meetri eest pronksi.

Bruno Nopponen Austraalias: “Võistlused annavad hea enesetunde.”
Mida need võistlused annavad
lisaks medalitele? „Hea enese
tunde,” kõlab vastus. Sponsoreid,
nagu on suusatajatel, ujujatel pole,
ehk ainult mõnel tipul, meenutab
ta. Niisiis tuleb võistlemas käia
omal kulul. Tasuks on vastupida
vus, treenitud ja trimmis keha ning
korras tervis.

19 tundi ujumist
Me ei saa jätta rääkimata Bruno tä
navusest kuulsust toonud ettevõt
misest – üle Soome lahe ujumisest.
Bruno sõnul sai tegu ette võetud
sõber Priidu õhutusel, kes mitu
aastat üritas ujuda Võrtsjärvest
Tartusse ning kelle algatusel möö
dunud aastal see distants ka ära
ujuti. Viiest ujujast lõpetas kolm.
„Meie klubi meisterujujad,” ütleb
Bruno. Võrtsjärve-Tartu vahemaa
oli 57 km, mis läbiti 11 tunni ja
10 minutiga. Sama seltskond, üks
tüdruk lisaks, läks ka üle lahe uju
ma.

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

Kihnu ja Ruhnu

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

Ajalehe järgmine number
ilmub 23. jaanuaril.

Bruno ujus seda maad kokku
19 tundi ja 13 minutit. Ei puha
nudki üldse, vaid joogipauside ajal
ajas paar sõna paadimeestega juttu.
Saatjaks olid paadis ta oma õpilane
koos isaga ja TV3 reporter.
Aga ujumine käis nii, et aegajalt tuli oodata mõne suure laeva
ees, see läbi lasta ja siis „Tuld!”,
nagu paadist kamandati. Lähim
juhus oli olla umbes 50 meetri
kaugusel suurest laevast. Siiski,
laevadele oli info ujujate kohta
edastatud ja mõnedki tegid ujujate
ümber kaare.
„Ujumine oli lihtsalt tegevus,”
jutustab Bruno. „Ujud ja vaatad
ringi, joogipausi ajal küsid kiirust.”
Keskmiseks sai 3,2 km/h. Nais
saare juures hakkas tunda andma
tugev vastuhoovus, mis viis kiiruse
alla 1,5 km/h. Viis tundi tuli ujuda
vastu hoovust, sellepärast Bruno
kaaslane Henri katkestas. Hoovust
ei teadnud nad ette arvestada.
Mis tunne siis ikka oli, kui
Soome lahest kaldale astusite, pä
rin. „Väsimust polnud, sest ujusin
aeroobse pulsiga,” räägib Bruno.
Polnudki ju kellelgi eesmärk võis
telda, vaid vahemaa läbi ujuda. Ül
latusin, et nii palju rahvast oli vas
tu tulnud ja et meedial suur huvi,”
meenutab ta. „Esimesed kümme
minutit oli väga hea olla. Siis aga
hakkas püstiseismine halvasti mõ
juma, sest keha oli 19 tundi olnud
horisontaalselt. Kiirabi tuli kodu
teele vastu ja veeni süstiti kaaliu
mi. Verenäitude järgi oli just sellest
puudus tekkinud.”

Bruno, peaaegu nagu aborigeen.

Teist korda uuesti pole sama asja
mõtet ette võtta, arvab Bruno.
Kui ta tuleval aastal veel osaleb,
siis ehk paadimehena. Nii see üle
Soome lahe ujuminegi teoks sai, et
teiste pikamaaujujate mõte olnud
veel kord Võrtsjärvest Tartusse
ujuda, Bruno aga öelnud, et teist

korda sama asja pole mõtet teha,
siis juba parem üle Soome lahe.
Tulevikuplaanid on Brunol ja ta
kaaslastel Viimsi Veeklubist üsna
suured. Esiteks ujuda tuleval aas
tal Leppneeme sadamast Pranglile,
seda maad on umbes 10 kilomeet
rit.
Hoopis vingem plaan on aga
ujuda pikamaaujujate pundiga,
kellest enamik pärnakad, vahe
maid Kihnust Pärnusse, Kihnust
Ruhnu, Ruhnust Lätimaale, Lä
timaalt Saaremaale, Saaremaalt
Hiiumaale ja Hiiumaalt mandrile.
Muidugi mitte kõike ühe aastaga,
vaid igal aastal uus vahemaa. Ja
nii lõpuks Eestile ehk ring peale
saada. „Hoovusi peab uurima,” üt
leb Bruno. Ka Pärnu lahes olevat
need üsna tugevad.

Harjumaa parimad ujujad
Viimsi valla spordirahva aasta tegi
ja tiitli peale arvab Bruno Noppo
nen: „Ei lootnudki sellist tunnus
tust, olen ju lihtsalt tavaline Viimsi
kooli õpetaja-treener.”
Ujumisõpetaja Nopponen plaa
nib koos oma kolleegidega teha
Viimsi kooli spordiklassid. „Prae
gustest kolmandatest võiks 5. klas
sis saada ühe spordiklassi,” arvab
ta. „Spordiklassid tuleb taastada,
muidu ei tule tippsportlasi,” on
õpetaja veendunud.
Viimsi kool on kaks aastat jär
jest olnud ujumises Harjumaa pa
rim. Selle märgiks on ujumisõpeta
jal tööruumis suur karikas riiulil.
„Aga siinkohal peaks tänama ka
Viimsi SPA ja TOPi ujumisklubide
treenereid, sest see on ka nende
töö tulemus,” kinnitab Nopponen.
Ja veel tahab ta Viimsi Veeklubi
nimel tänada Viimsi kooli spordi
kompleksi juhatajat Ain Pinnoneni
heade tingimuste ja veeklubisse
hästi suhtumise eest.

Annika Poldre
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Viimsi esindajad Harjumaa ballil: Leelo ja Harri Lugu, Anne Siitan, Haldo Oravas,
Vilja Oravas ja Aavo Mägi.

Viimsilased Harjumaa
ballil Estonia teatris
Harju maavanema Värner
Lootsmanni vastuvõtt ja Harjumaa ball toimus 30. detsembril Estonia teatris.
Traditsioonilisel
aastalõpu
üritusel võttis maavanem kok
ku aasta 2008, anti üle Harju
maakonna teenetemärgid ning
maakondlik kultuuripreemia
„Harjumaa kultuuripärl 2008”,

mille sai kirjanik Leelo Tun
gal. Maakonna teenetemärgi
said Harju maavanemalt Turba
gümnaasiumi direktor Viktor
Juhanson, koolitaja ja nõus
taja Maie Salum, ASi Harju
Elekter nõukogu esimees ja
arendusdirektor Endel Palla,
endine Põhja Politseiprefek
tuuri prefekt ja tänane Polit
seiameti politseipeadirektor
Raivo Küüt, Kiili vallavanem

Vambo Kaal, Paldiski linna
pea Jaan Mölder, Saku val
lavanem Arvo Pärniste, Saue
vallavanem Mati Tartu, Tallin
na linnasekretär Toomas Sepp
ja Harju maavalitsuse aren
guosakonna juhataja Heino
Alaniit. Sõlmiti ka koostööle
ping rahvusooperiga Estonia.
Harjumaa ballil esines Viimsi
kooliteater revüüga muusika
list „Barnum”.

Viimsi vallavalitsus teatab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” (teemaplaneering) avalikust arutelust ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande
avalikustamisest ja avalikust arutelust.
Teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada ja korrigeerida Harju maakonna
teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” valla tasandile sobivamaks, määrata valla rohestruktuurid ja miljöölised
väärtused, määrata kohalikul tasandil kaitstavad loodusobjektid, lähtudes
seejuures looduskeskkonnast ning tuues välja võimalused rohevõrgustiku
toimimise tagamiseks. Teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne piiriülest
keskkonnamõju.
Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Viimsi vallavolikogu ning
koostamise korraldaja on Viimsi vallavalitsus (aadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald; kontaktisik Eleri Riks, tel 606 6851, e-post
eleri@viimsivv.ee). Teemaplaneeringu koostaja on AS Pöyry Entec (aadress Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn; kontaktisik Kaur Lass, tel 617 7453, e-post
kaur.lass@poyry.com). KSH koostaja on OÜ Keskkonnakorraldus (aadress
Laki 11e, 12915 Tallinn; kontaktisik Sixten Kerge, tel 5680 6104, e-post
sixten@keskkonnakorraldus.ee).
KSH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikus 21.01.–10.02.2009
tööpäevadel tööajal Viimsi vallavalitsuses ning elektroonilisel Viimsi
valla kodulehel www.viimsivald.ee ja Keskkonnakorralduse kodulehel
www.keskkonnakorraldus.ee.
KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 21.01.–10.02.2009 Keskkonnakorralduse aadressile Laki
11e, 12915 Tallinn ja e-posti aadressile sixten@keskkonnakorraldus.ee.
KSH aruande avalik arutelu toimub Viimsi vallavalitsuses 11.02.2009 algusega kell 13.
Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda 21.01.–10.02.2009 tööpäevadel
tööajal Viimsi vallavalitsuses ning elektrooniliselt Viimsi valla kodulehel
www.viimsivald.ee. Teemaplaneeringu avalik arutelu toimub Viimsi vallavalitsuses 18.02.2009 algusega kell 13.

Viimsi valla jäätmejaam
jätkab tegevust ka
2009. aastal
Viimsi vald avas 1. märtsil
2008 esimese jäätmejaama, mis on mõeldud valla
elanike
teenindamiseks.
Jäätmejaama eelmise perioodi haldaja-operaatori
konkursi võitis AS Cleana
way, kellega oli vastavasisuline leping sõlmitud kuni
31.12.2008.
Viimsi vallavalitsus korral
das 2008. aasta oktoobri
kuus lihtmenetlusega pak
kumismenetluse uue jäätme
jaama
haldaja-operaatori
leidmiseks perioodil 01.01.–
31.12.2009, mille võitis AS
Cleanaway.
Peale ASi Cleanaway esi
tasid pakkumised ka AS Ragn
Sells ja AS Jõgeva elamu /
OÜ Kesto.
Avatud jäätmejaam on
mõeldud üksnes Viimsi val
la elanike teenindamiseks.
Juriidilistelt isikutelt valla
jäätmejaamas jäätmeid vastu
ei võeta.
Jäätmejaam asub jätku
valt Pringi külas Vanapere
põikteel (Vanapere III kin
nistul) ja on avatud kolma
päevast-pühapäevani kella
11–19ni. Jäätmejaam on
suletud esmaspäeviti ja teisi
päeviti.
Paneme inimestele süda
mele, et väljaspool tööaega
on jäätmete mahalaadimi
ne jäätmejaama värava taha
rangelt keelatud! Tegu on

avaliku kohaga ja sellist te
gevust käsitletakse kui mis
tahes avaliku koha prügista
mist.

Milliseid jäätmeid
saab tuua valla
jäätmejaama?
Jäätmepunkti saab tuua suur
jäätmeid,
probleemtooteid
ja elektroonikat, vanarehve,
ohtlikke jäätmeid, paberit ja
pappi, metallijäätmeid ning
aia- ja haljastusjäätmeid.
Uute jäätmeliikidena võe
takse vastu ehitusjäätmeid,
töötlemata puidujäätmeid ja
lehtklaasi.

Milliseid jäätmeid
kogutakse
jäätmejaamas tasuta
ja milliseid tasu
eest?
Tasuta võetakse Viimsi valla
elanikelt vastu auto-, mootor
ratta- ja jalgrattarehve (8 tk
korraga ühe inimese kohta
päevas), elektroonikajäätmeid
(sh külmikud, telerid, arvutid,
pliidid, pesumasinad tingimu
sel, et seadmed on komplekt
sed), paberit ja pappi, metalli
jäätmeid, klaasi (mõeldud on
lehtklaasi, mitte pudeleid/pur
ke), töötlemata puidujäätmed
(peab olema juba sorditud,
näiteks lammutuspuit tuleb
enne ehituskrohvist puhasta
da) ning ohtlikke jäätmed.

Ohtlike jäätmete

vastuvõtule on
kehtestatud
koguselised
piirnormid
alljärgnevalt:
• õlid ja õlifiltrid – kuni 20 l
• päevavalguslambid – kuni
10 tk
• elavhõbedajäätmed – kuni
2 kg
• aegunud ravimid – kuni 2 kg
• värvi- ja lakijäätmed – kuni
10 kg
• olmekemikaalid – kuni 10 l
• vanad akud ja patareid
Tasu eest võetakse jäätmejaa
mas vastu suurjäätmeid (hinna
ga 250 kr/m³), ehitusjäätmeid
(hinnaga 250 kr/m³), aia- ja
haljastusjäätmeid (näiteks ok
sad ja lehed hinnaga 10 kr 75liitrine kott), mittekomplekt
seid külmikuid (rikutud kül
mutusagregaadiga 150 kr tk)
ning veoauto ja väiketraktori
rehve. Hinnad on toodud koos
käibemaksuga.
Täpsemat
informatsioo
ni Viimsi valla jäätmejaamas
kogutavatest jäätmeliikidest
saab Viimsi vallavalitsuse
kommunaal- ja heakorraame
tist telefonil 606 6853, e-postil
talvari@viimsivv.ee või Viim
si valla infotelefonilt 14455.
Samuti ASist Cleanaway
(tel 1919).

Jan Trei
abivallavanem
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Edukas koolibussiprojekt
jätkub ka sellel aastal
2007. aastal käivitunud ja
2008. aastal jätkunud kooli
bussiprojekt on osutunud
nii edukaks ja populaarseks,
et pikendasime Tallinna linnaga sõlmitud koolibussi
rahastamise lepingut ka selleks aastaks.
Koolibussiprojekti
eesmärk
on vähendada hommikusi liik
lusummikuid Pirita-Merivälja
suunal. Viimsist käib Tallinnas
koolis üle 700 lapse, ligikaudu
200 peres sõidetakse just selle
pärast hommikuti linna.
Koolibuss on mõeldud Tal
linna kesklinna alg-, põhikoolija gümnaasiumiõpilastele, kel
le koolitee saab alguse Viimsi,
Merivälja ning Pirita piirkon
nast. Koolibuss on õpilastele
tasuta ja sõita saab õpilaspileti
ettenäitamisel.
Paljud lapsevanemad pidid
varem töölemineku aja sättima
lapse koolitundide alguse järgi,
tekitades sellega Tallinnasse
suubuvatele
magistraalide
le suurema liikluskoormuse.
Nüüd saavad vanemad jätku
valt lapse rahulikult koolibussi
peale saata ja tööle minna tipp
tunnivälisel ajal.
Selge on see, et üksnes kooli
bussiga Pirita tee ummikutele
lahendust ei paku. Küll aga
aitab buss kui üks ühissõiduk
muuta juba maast-madalast
laste suhtumist ühistransporti
ning näidata ka vanematele, et
selle kvaliteedil pole häda mi
dagi ja ka nemad võiksid seda

Algus lk 1
Meie lapsed teevad teatrit,
laulavad kooris, tantsivad,
mängivad pilli, tegelevad
kunsti ja spordiga. Ligipääs
huvitegevusele on koolirin
gide, Viimsi keskkooli fondi
ringide ja spordiklubide kau
du kõigile soovijatele võimal
datud.
Meil on vahva raamatu
kogu, kus toimub peale luge
mise palju muudki huvitavat.
Teeme meelsasti koos teiste
ga põnevaid asju: korraldame
olümpiaade, spordivõistlusi,
kooride ja tantsurühmade har
jutuslaagreid, balle, kontser
te, näitusi, vastuvõtte ja palju
muud huvitavat.
Viime oma lapsi väga sageli
teatrisse. Meie koolis on tegus
õpilasesindus. Toetame neid,
kes seda vajavad. Jõululaadal
korjasid algklasside lapsed
erivajadustega laste toetuseks
väga suure hulga raha.

Kuidas mõjub õpilastele
nii rahvarohkes koolis õppimine?
Arvan, et kohanemine ei ole
kerge, kool on projekteeritud
nii, et see soodustab suhtle
mist, kuid vajadusel on võima

oma laste eeskujul tihedamini
kasutada. Koolibuss on turva
line, sest sinna peale õpilaste
teisi sõitjaid sisse ei lasta.
2008. aasta detsembris
tehtud loendused näitasid, et
päevas sõidab Viimsi suunalt
kesklinna keskmiselt 128 õpi
last. Marsruudi Viimsi haig
la – Balti jaam bussi kasutas
päevas keskmiselt 76 õpilast
ja marsruudi Randvere aed
linn – Balti jaam bussi 52 õpi
last. Loendused on näidanud,
et koolibussidele on tekkinud
kindel kasutajaskond.
Endiselt jätkavad hommiku
ti Viimsist Tallinnasse sõitmist
kaks koolibussi.
Viimsi haigla – Balti jaa
ma marsruut hõlmab järgmisi
peatusi: Viimsi haigla, Viimsi,
Viimsi vallamaja, Merivälja,
Tuule tee, Aia tee, Mähe tee,
Randvere tee, Supluse puies
tee, Rummu, Lillepi, Lauluväl
jak, J. Poska, Fr. R. Kreutzwal
di, Kunstiakadeemia, Vabadu
se väljak 1, Vabaduse väljak
2, Tõnismägi, hotell Tallinn,
Balti jaam.
Randvere aedlinna – Balti
jaama marsruut hõlmab järg
misi bussipeatusi: Randvere
aedlinn, Kirikaia, Hansunõm
me, Metsakasti, Mähe aedlinn,
Aianduse tee, Oblika tee, Küü
vitsa tee, Mähe, Hämar tee,
Randvere tee, Supluse puies
tee, Pirita, Rummu, J. Poska,
Fr. R. Kreutzwaldi, Kunsti
akadeemia, Vabaduse väljak 1,
Vabaduse väljak 2, Tõnismägi,
hotell Tallinn, Balti jaam.

Päevas sõidab Viimsist kesklinna keskmiselt 128 õpilast.
Suunal Viimsi haigla – Bal
ti jaam väljub hommikul kell
7.08 Viimsi haigla lõpp-pea
tusest üks suur 125kohaline
liigendbuss. Suunal Randvere
aedlinn – Balti jaam ehk valla

idaosas elavate õpilaste jaoks
väljub buss hommikuti kell
7.05 Randvere aedlinna pea
tusest.
Info koolibusside graafiku
test on leitav Tallinna ja Viimsi

lik ka eralduda, maja on hästi
liigendatud.
Kindlasti on suures koolis
kõigil vaja hoopis rohkem
oma õiguste eest seista kui
väikeses koolis. Aga see on
ju 21. sajandil väga vajalik
oskus.

Kust te pärit olete?
Olen pärit ajalooga kogukon
nast Vändra kandist ja tunnen,

osaga Viimsi ühistranspordi
süsteemist. Turvalist ja kiiret
hommikust kooliteed!

Jan Trei
abivallavanem

21.01.2009 algusega kell 10 toimub Viimsi
vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis Rohuneeme küla, Külaniidu maaüksuse detailplanee-

Küllap olete ka ise viimsilane. Mida peate Viimsis
elamisel väärtuseks?
Olen Viimsis elanud viimased
22 aastat. Paarikümne aasta ta
gune Viimsi oli muidugi hoopis
midagi muud, ikka maakoht
koos kalalõhna, karjamaade ja
põldudega. Nüüd sarnaneb see
pigem linnaga, aga kiire aren
guga on olnud huvitav kaasas
käia.
Viimastel aastatel olen eri
ti õppinud hindama seda, et
ei pea hommikul linna tööle
minema. Kahjuks on enamik
viimsilasi sunnitud seda tege
ma ja palju oma väärtuslikku
aega autos veetma.
Kuigi Viimsi on kasvanud
tohutu kiirusega, usun siiski
kogukonna võimalikkusesse.
Koolil on selles suur roll.

internetilehtedelt ning Viimsi
abitelefonilt 14455. Koolibussi
liine teenindab AS Tallinna
Autobussikoondis. Koolibussi
puhul ei saa enam rääkida pro
jektist, sest tegu on juba kindla

ringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav
avalik arutelu. Detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus üks kirjalik märkus.

Viimsi vallavalitsus vabandab 19.12.2008 ajalehes Viimsi Teataja ilmunud Miiduranna küla,
Miiduranna sadama maa-ala detailplaneeringut puudutava eksliku info pärast ja teatab, et
Miiduranna küla, Miiduranna sadama maa-ala
Leelo Tiisvelt vallavanema vastuvõtul. Kõrval kultuurija spordiameti juhataja Ott Kask. Foto Alar Mik.
kui vajalik see on, et inime
sel oleks mingi paigaga, oma
kodukohaga, lähedane side.
Kurb, kui uutest elamurajoo

nidest saavad vaid kaunid ma
galad.

VT

detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
02.–16.01.2009 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti
kella 18ni ja reedeti kella 16ni) Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1).
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Haigekassa kasutab 1. jaanuarist
rahvastikuregistri aadresse

Alates 1. jaanuarist 2009
kasutab haigekassa rahvastikuregistris
olevaid
põhielukoha aadresse. See
tähendab seda, et aadressi
muudatusest ei ole enam
vaja haigekassat eraldi
teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.
Isikute aadresse kasutab hai
gekassa neile teadete (kind

lustuskaitse lõppemine, kutse
vähiskriiningule) ja doku
mentide (Euroopa ravikind
lustuskaardi või asendusser
tifikaadi) saatmiseks. Seega
on väga tähtis, et inimeste
aadressid rahvastikuregistris
oleksid õiged.
Kui isik soovib haigekas
sast näiteks Euroopa ravi
kindlustuskaarti või mõnda
tõendit põhielukohast erine
vale aadressile, on see täiesti
võimalik. Sellisel juhul tuleb
haigekassale esitada soovitud
aadress igal konkreetsel taot
lusel.
„Autonoomne aadresside
andmekogu pidamine ei täida
enam oma otstarvet,” leiab
haigekassa klienditeeninduse
osakonna juhataja Lii Pärg.
„Meie arvates on igati mõist
lik, kui isik muudab oma
aadressi ainult rahvastikure
gistris, ning need muudatused
jõuavad automaatselt ka teis
te asutuste andmebaasidesse.
Selline süsteem on inimestele
igati mugavam ja kiirem,” li
sab ta.

Isik on kohustatud eluko
haandmed
rahvastikuregist
risse teatama uuele aadressile
kolimisel, ebaõigete andmete
olemasolul või andmete puu
dumisel. Andmete õigsust
saab kontrollida
kohalikus
omavalitsuses avalduse alusel
või riigiportaalis www.eesti.ee
rahvastikuregistri e-teenuseid
kasutades.
Elukohaandmete registrisse
kandmiseks või muutmiseks
tuleb esitada elukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele elu
kohateade. Seda on võimalik
teha omavalitsuses kohapeal,
posti või digiallkirjaga e-pos
ti teel või rahvastikuregistri
e-teenust kasutades riigipor
taalis www.eesti.ee.
Lisainfot elukoha regist
reerimise kohta võib vaada
ta siseministeeriumi kodu
lehelt
www.siseministee
rium.ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki
inimesi üles rahvastikuregistris
oma elukohaandmete õigsust
kontrollima ning vajadusel pa
randama.

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

teostab
alljärgnevaid töid:

Elukoha registreerimine
Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.
Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil on raske täita oma kohustusi elanike ees, kui puudub nende kohustuste täitmiseks vajalik teave.
NB! Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või
kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate
ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid lisaõigusi
neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid
õiguslikke kohustusi.
Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja
-küsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel
maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle
ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Mustlasvanker
KOLMAPäEVAL, 21. JAANUARIL 2009 KL. 20.00
VIIMSI ANTIIGI JA VANAVARA GALERIIS, MõISA TEE 2

detailplaneeringud
dendroloogilised uuringud
tee- ja platsiprojektid
staadionite ja mänguväljakute projektid
hoonete projektid

Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad!
Viimsi vald Nelgi tee 1, kab. 143
tel 606 6863
e-post info@viimsiarendus.ee

MUSTLASMUUSIKAT VANAST EUROOPAST ESITAVAD:
MARKO MATVERE (LAUL, KITARR, TEKST)
INDREK KRUUSIMAA (FLAMENKOKITARR), OOPER-KVARTETT
PILETID HINNAGA 250 KROONI SAADAVAL AINULT EELMüüGISt
GALERII ON AVATUD E-R 11.00-18.00 & L 11.00-16.00
INFO TEL. 52 73 049 www.tsunftijanes.ee
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Viimsi Muuseumide lehenäitus

Enne: Kolhoosi keskasula kultuurimaja ja haiglakorpus 1980. aastal (Viimsi Muuseumide fotokogu).
Viimsi keskasula ehitati üles ühe rikkaima kolhoosi näidislinnana. Klassikalise 1960. aastate satelliitasula kontseptsiooni kohaselt oli siin hästi planeeritud tervikus olemas
ideaalne elamismudel: intiimsete siseõuedega kooperatiivelamud, kool, lasteaed, spordiväljakud, haigla, teenindusmaja, pood ja muu.

Nüüd: Kolhoosi keskasula kultuurimaja ja haiglakorpus 2006. aastal (Viimsi vallavalitsuse fotokogu).

Keskuse planeeringu autor Rein Veber on öelnud, et tegi park
linna ja ihales soomlaste Tapiolat. Valminud keskkond on tege
likult jätk toonase linnaehituslikus mõttes Mustamägede-ajas
tu ideele, ainult teostatud lääneliku hoolikusega ja väiksemas
mõõtkavas.
Keskuse südamik koosneb tihedateljelise ansambli moo
dustavast U-kujulisest peahoonest ning vastamisi asetsevast
kaubanduskeskusest-kultuurimajast ja haiglast-polikliinikust.
Madalate kahekordsete plokkide vahele oli ette nähtud kõrge
püsttahukas, mida aja edenedes korduvalt ümber projekteeriti
ja mis lõpuks ehitati pikali-tahukana ning tänini oma poolval
mis kujul üldpilti rikub.
Südamikust paremale jääb hajus, vaid moodsalt napi kujun
dusega teenindusmaja-autotöökoda ning elegantselt maastikku
sulanduva staadioniga suur maa-ala, millele andis põhiilme
haljastus ning hoolikas maastikuplaneering. Kirovi kolhoos sai
endale lubada luksust rajada suurejooneline haljastus, kolhoo
sis töötas võimas haljastustrust. Nii avaldasid paljudele muljet
kolhoosi keskuses asuvad suured murualad, puistud ja pargid.
Haigla ja kultuurikorpuse vahele rajas kolhoos Leonhard Lapi
ni projekteeritud tehismaastiku „Punane Pompei”, millest täna
seks on järel vaid maastikuvormid.

Kodukandi koolitused ja toetused
Liikumise Kodukant projekti „Külaseltsi mitu tegu”
(rahastaja
Vabaühenduste Fond) raames toimuvad
jaanuaris ja veebruaris piirkondlikud koolituspäevad.
Esimene koolitus toimub
Saare-, Hiiu- ja Läänemaal
17. jaanuaril Rõudes. 31.
jaanuari koolitus on Tartu-,
Viljandi- ja Pärnumaa osa-

võtjatele, 7. veebruari oma
Valga-, Võru- ja Põlvamaa
seltsidele, 14. veebruaril IdaVirumaa, Lääne-Virumaa ja
Jõgevamaa osalejatele ning
viimasena toimub koolitus
21. veebruaril Harju-, Raplaja Järvamaa osalejatele.
Kõikidel piirkondlikel kooli
tustel on koolitajaks Margit

Kool, kes räägib, kuidas oma
toodet/teenust atraktiivsemaks
teha? (Kuidas luua elamusel
ja emotsioonidel põhinevat
toodet/teenust? Mis tähendab
emotsioonidega turundamine?
Mis on elamus? Kuidas seda
luua ja pakkuda koos toode
tega? Toodete uuendamine.
Piirkonna potentsiaal ja selle
kasutamine toote/teenuse tu
rundamises.)

Kuigi projekti raames on
esimene koolituspäev juba toi
munud ja seltsid end osalema
registreerinud, on mõnes piir
konnas veel võimalik liituda.
Lisainfo projektist aadressil
www.kodukant.ee, alajaotus
„Teenused seltsides”.
Lisainfo piirkonna kooli
tusel
osalemiseks:
pro
jektijuht Hele-Mall Kink,
helemall@kodukant.ee,
tel
510 8057 või projekti assistent
KadriPau,kodukant@kodukant.ee,
tel 5664 8135.

Kuni 28. jaanuarini võtab PRIA vastu külade uuendamise ja
arendamise investeeringutoetuse (MAK meede 3.2) taotlusi.
Toetuse eesmärk on Eesti maaelu arengukava 2007–2013
alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maapiirkonna elukeskkonna ja kultuuripärandi
säilitamist ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamist mittetulundussektori arendamise kaudu.
Lisainfot toetatavatest tegevustest ja taotlemisest saab liikumise Kodukant maakonnaühendustest (kontaktid leitavad
kodulehe www.kodukant.ee ülaservas). Samuti PRIA piirkondlikest büroodest. PRIA Investeeringutoetuste infotelefon
737 7678, e-post pria@pria.ee.
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Kuidas kirjutada memuaare?
Viimsi koduloohuviliste järjekordne koosolek toimus
6. detsembril. Jututeemaks
oli valitud mälestused, nende kogumine ja uurimine.
Kohaletulnud
meenutasid
õhinaga oma varasema elu
seiku ning koosoleku lõpus
kutsus SA Viimsi Muuseumide töötaja Alar Mik inimesi
üles oma mälestusi paberile
panema.

Kroonikad kui
ajalooallikad

Eesti ala kirjutatud ajalugu
algab muistse vabadusvõitluse
ga 13. sajandi I veerandil. Kui
ei oleks kirjutatud „Henriku
Liivimaa kroonikat”, ei teaks
me tolleaegsetest sündmustest
eriti palju. Selle ja hilisema
te kroonikate põhiline allikas
ongi sündmustest vahetult osa
võtnute tähelepanekud. Henrik
ise rõhutab, et on kirjutanud
sellest, „mida me peaaegu kõik
oma silmaga nägime, ja mida
me oma silmaga ei näinud,
seda saime teada nendelt, kes
nägid ja juures olid”.
Samuti teame hiljem aset
leidnud
ajaloosündmustest
suuresti tänu kroonikatele. Sel
lised Eestimaa mineviku pöör
delised sündmused nagu Jüriöö
ülestõus, Vene-Liivimaa sõda
ja Põhjasõda on meile krooni
kate vahendusel kuni üksikas
jadeni teada.

Perepärimus ja
suguvõsakroonika

Omaette mälestustevorm on
perepärimus. See ei ole Eesti
ühiskonnas küll laialt levinud,
kuid siiski on paljudel peredel
oma suguvõsa minevikku kä
sitlev selgepiiriline ja omanäo
line ajalugu.
Mälestustes ehk memuaa
rides jutustab autor peale oma
elusündmuste teistest temaga
samal ajal elanud inimestest
ning ajaloosündmustest. Mä
lestusi võib talletada päeviku
vormis. Sel juhul tehakse päeva
sündmustest
ülestähendusi
võimalikult varsti pärast nende
toimumist. Päevikusse tehakse
märkmeid ka oma meeleolude
ja mõtete kohta.
Perepärimusest võib kirju
tada ka eluloo vormis. Eluloo
jutustust ehk biograafiat alus

tatakse iseendast. Järgmisena
jutustatakse tavaliselt emast ja
isast ning siis vanaemadest ja
vanaisadest. Kaugemate esiva
nemate tutvustamist jätkatakse
siiski kronoloogilises järgne
vuses, liikudes minevikust tä
napäeva.
Suguvõsakroonika esitab
ajaloosündmusi ajalises jär
jestuses, kaugemast ajast tä
napäeva. Kui eluloojutustus
paratamatult piirab kirjeldata
vate sugulaste ringi, siis sugu
võsaloos kirjutatakse kõikidest
teadaolevatest lähematest ja
kaugematest sugulastest.
Sageli on suguvõsakroonika
orientiiriks esivanemate rajatud
talu. Kuigi taluühiskond pärast
kolhooside loomist kadus, ei
kadunud siiski talupojaseisu
ses esivanematest kõnelevad
lood. Pärast II maailmasõda
ei toetanud miski välistest te
guritest suguvõsalooga tegele
mist – see valdkond jäi peres
jutustamiseks. Perepärimusest
kujunes justkui alternatiivne
ajalookäsitlus, sest inimeste
argikogemuses oli palju sellist,
mida nõukogulikus ajalookä
sitluses maha vaikiti: elu Eesti
Vabariigi ajal, küüditamiste ja
vangistamiste vägivaldsus jne.
1990. aastatel tuli see seni var
jatud minevikukäsitlus esile,
kuid ei ole välistatud, et tekki
sid uued varjatud ning vaid pe
reliikmetele mõeldud teemad
ja käsitlused.

Suguvõsakroonika ja
sugupuuskeem
Suguvõsakroonika ülesehitu
seks kasutatakse enamasti sugu
puuskeemi, mis on justkui su
guvõsakroonika kondikavaks.
Sageli võib selline skeem sisal
dada sadu inimesi ning hõlmata
terve toaseina. Sugupuuskeemi
täienduseks koostatakse kõiki
de suguvõsaliikmete sõnalised
portreed.
Toome siinkohal ühe sugu
võsaloo näite, millest hakka
me paremini ja täpsemalt aru
saama alles sugupuuskeemi
vaadates: „Neil oli kaks tütart:
Juuli ja Alma. Juuli sai mehele
kaupmees Rõugule Türil. Rõuk
oli pärit Vakkist. Enne II maa
ilmasõda läksid ära koos tütre
Ilmega Ameerikasse ja sinna
nad surid, Ilme perega elab.
Alma läks mehele Meibalule

Üleskutse
S. M. Kirovi näidiskalurikolhoosi teemalise näituse ette
valmistamisega vajab Rannarahva muuseum endiste
kolhoosnike abi.
Oodatud on dokumendid, fotod, Kirovi kolhoosi moraalse
premeerimise esemed (kolhoosi sümbolitega mütsid, klaasid,
taldrikud, rinnanõelad, kingitused), aumärgid, töövormid (mundrid, kaluri kummiülikond, moeateljees valmistatud ülikond jne),
tsehhide toodang (suveniiritsehh, šampoonitsehh) ja muu ainult
Kirovi kolhoosile omane atribuutika.
Alloleval fotol näeme kalatööstuse naisi töötamas. Ka siit pildilt
saab mitu vihjet, mida muuseum oma kogudesse ootab: konservikarbid ja etiketid, kalakandikud, tööriietus (kittel, peakate ja
põll), kaal ning muud kalatööstusega seotud esemed.

Jaan Tagaväli rääkimas mälestuste kogumisest.
Muskast, elasid Paides. Neil
oli oma maja ja kaks tütart, sõja
ajal põgenesid ära Austraalias
se, Alma olevat surnud.”
Tihtipeale on suguvõsakroo
nikas juttu perekonnanime
saamisloost. Kirjeldatakse ka
seda, kuidas talus elati ja mil
lised olid suhted naabritega.
Sageli meenutatakse pidulikke
sündmusi, kuid mälestustest ei
puudu ka elu varjupool. Nende
hulgas on omal kohal meenu
tused sõjapäevadest, eriti aga
märtsipommitamisest.
Pärast sõda said paljudele
osaks küüditamisega seotud
kannatused. Nendest kirjuta
vad inimesed oma mälestus
tes sageli pikalt ja põhjalikult.
Meenutatakse ka kolhooside
loomist ning inimeste maalt
linna elama asumist.
Mida siis võiks oma mä
lestustes meenutada? Kõik,
mis on seljataha jäänud, on
minevik ja saab kirja pannes
ajalooks. Kirjapandud mäles

tustes tasuks meenutada kõike.
Loomulikult on meie igaühe
elus selliseid seiku ja olukordi,
mis on teistest paremini meel
de jäänud. Nendest võikski
alustada. Kirjutatu võib jääda
rahulikult lauasahtlisse või
riiulile oma aega ootama ning
seda ei pea ilmtingimata trükis
avaldama. Võib-olla leiavad
järeletulijad need meenutused
kunagi hiljem teiste paberite
hulgast ning on teile selle eest
ääretult tänulikud.
Kirjalike mälestuste lahu
tamatu osa on fotod. Kindlasti
peaks iga foto tagaküljele ole
ma märgitud selle tegemise aeg
ja inimeste nimed.

Viimsi elanike
mälestused
Viimsi poolsaare elanikud ei
ole mälestuste kirjapanemisel
olnud eriti agarad. Seevastu
naabruses asuva Merivälja ini
mesed on andnud 2001. aastal

välja sealtkandi elanike mäles
tusteraamatu, milles on huvita
vat teavet ka Viimsi poolsaare
kohta. Päris palju on kogune
nud Naissaare, Aegna, Kräsuli,
Prangli ja Aksi saarte asukate
meenutusi.
Tänuväärset tööd viimsilas
te mälestuste kogumisel tegi
paarkümmend aastat tagasi
Aleksander Viidas, kes kirju
tab raamatu „Viimsi ajalugu.
Esi- ja keskaeg” sissejuhatuses
nii: „Ja lõpuks tuleb tänutun
des meenutada ka neid Viimsi
poolsaare põliselanikke, kellelt
nende ridade kirjutaja on aega
de jooksul kogunud ainulaad
set ajaloolist informatsiooni ja
pärimusi, mis mõnigi kord on
aidanud kindlamini leida teed
sajandite hämarusse.”
Raske on ülehinnata ka
Viimsi valla aukodaniku Kaljo
Alaküla tegevust poolsaare mi
neviku tutvustamisel laiale lu
gejaskonnale. Tema raamatud
on leidnud paljude viimsilaste

kodus kindla koha. Rohuneeme
külast pärit ja nüüd Tartumaal
elav Tõnu Viik on koostanud
paarisajaleheküljelise käsikirja
oma lapsepõlve meenutustest.
Teada on teisigi kirjapandud
mälestusi, millest suur osa on
jõudnud ka Rannarahva muu
seumi kogudesse.
Pole juhus, et mälestusi
talletavad just vanema põlve
inimesed. Neil on, mida mee
nutada, ning neil on selleks ka
rohkem aega, sest neil ei ole
ilmselt samavõrra igapäevatöö
kohustusi kui noorematel ja
keskealistel. Üks eakas mees on
kirjutanud: „Katsun oma vana
duspõlve jõudumööda sisusta
da, elada mälestustes ning neid
kirja pannes, ajalugu uurides ja
katsun endast ka midagi maha
jätta lastele ja lastelastele, sest
nende päralt on tulevik.”

Jaan Tagaväli
Viimsi kultuuriloo selts

22. jaanuaril kell 13 avatakse Rannapere
pansionaadi päevakeskuses aadressil
Kesk tee 1, Haabneeme alevik sugupuude
ja suguvõsaskeemide näitus.

7. veebruaril algusega kell 11 toimub
Rannapere pansionaadi päevakeskuses
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi
järjekordne kogunemine. Seekordne
teema on „Millest alustada
suguvõsauurimist?”
Kõik huvilised on oodatud!
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Metsateedel muutusteta
Viimsi metsades kitse või rebase kohtamine ei üllata vahest enam kedagi. Hea õnne
korral võivad rajad ristuda ka
põdraga, kuigi ise vaatasin
selle võimsa elukaga viimati tõtt hoopis Tammneeme
rannas. Igatahes nädalavahetusel on metsas liikujaid
piisavalt palju, samuti liikumisviise.
Looduses käies on silmad-kõr
vad ehk rohkemgi avatud kui
igapäevast marsruuti mööda
kulgedes ja iga krõps võib tä
helepanu teravdada. On aga ka
helisid, mis metsavaikusega
kuidagi kokku ei tohiks sobi
da.
Juttu ei tule metsatehnikast,
mis Viimsi valda viimasel ajal
küllalt harva külastab, vaid
ATV-del ja maasturitel lusti
jatest. Mida muud nad sinna
metsa ikka tikuvad, kui ennast
välja elama ja edasiviivatest
hobujõududest vaimustuma.
Metsamehed seevastu kurda
vad, et viimaste aastate peh
med talved ei lase madalama
te kohtade peal enam raiuda −
hilisem väljavedu oleks tüma
maa tõttu võimatu ja pinnas
pikaks ajaks rikutud. Hädast
aitavad välja laiemad roomi
kud, neid on alla sätitud ka
ATV-dele, ja teljekoormuse
jaotamine.
Lõbusõitjad end sellest
häirida ei lase. Nii näemegi
metsades üha sagedamini pil
ti, kus teed ja sihid on kohati
põhjatuks mülkaks muudetud.
Tahtmata kedagi sildistada,
jääb neist hobujõudude taltsu
tajatest paratamatult mulje kui
inimestest, kes ei mõtle oma
tegude tagajärgedele. Pinnase
võivad segi pöörata ka ratsa
nikud, kuid millegipärast ar
van, et ka hobusel on sellisel
porisel-ligasel teel ebamugav
liikuda. Rääkimata jalutajatest,
jooksjatest või suusatajatest,
kes peavad pingsalt jalge ette
vaatama, selle asemel, et ümb

ritsevat loodust nautida. Nii te
kitab metsas kulgemine ohtralt
negatiivseid emotsioone, mida
sinna kindlasti otsima ei min
da.
Teisalt on ATV ja maas
turiomanikke ka raske kor
rale kutsuda. Ehkki Viimsis
moodustati juba kolm ja pool
aastat tagasi kohalik Mäealu
se kaitseala, ei viita sellele
looduses miski. Nii võibki iga
mootorsõiduk
„heauskselt”
sattuda keset piiranguvööndit,
ehkki kaitse-eeskiri välistab
neil liikumise väljaspool teid.
Vähe sellest, viimasel ajal on
„kaotsi” läinud ka sissesõitu
keelav märk RMK õpperaja
alguses ning rajaäärsed viidad.
Tõsiasi on seegi, et vallavalit
sus kui kaitseala valitseja pole
suuteline tagama vähimatki
järelevalvet. Ainsa positiivse
sammuna tulevad meelde iga
kevadine prügikoristamine.
RMK on aga kõrgel ja kaugel,
ühe metskonna hallata on ter
ve maakond.
Millest aga selline peal
kiri? Paar talve tagasi ilmus
vallalehes artikkel „Maas
turiga metsaskäik jätab jälje
paarikümneks aastaks” (VT
23.02.2007). Kui neid haavu
pidevalt lahti kistakse, siis
paranemist ei tulegi. Kuigi
maasturid ja ATV-d ei pida
vat enam nii hästi kaubaks
minema kui aasta-paar tagasi,
piisab ka mõnest üksikust, et
rikkuda paljude metsaskäik.
Kõike ei peakski keeldudekäskudega normeerima. Tu
leb loota tervele mõistusele ja
sellele, et ka Viimsi metsades
valitseks jõulurahu ja talve
vaikus.

Andres Jaanus
 Üks üsna tavaline
metsatee Viimsi vallas.

Püünsi kool
vajab

logopeedi ja
muusikaõpetajat
(kooli lasteaiaosasse)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata aadressile birgit@pyynsi.edu.ee või Kooli tee 33, 74013
Püünsi küla, Harjumaa. Info telefonil 606 6919.

Me täname!
Jälle on rutakas aeg meie
kõikide eluraamatusse nagu
puutüvedelegi ühe aastaringi juurde joonistanud.
Möödas on ka jõulud ja oleme
terekäe ulatanud uuele aastale
koos paljude heade soovidega
lähedastele, tee- ja aatekaaslas
tele. Küllap nüüd ongi õige aeg
tänada jõulumehi, kes meid
meeles pidanud ja meiega jõu
lurõõmu jaganud.
Vastavalt nüüd juba paljude
aastate kaunile traditsioonile
ei unustanud meid ka seekord
koduvalla volikogu ja valla
valitsus. Toetati valla II vaba
dussõja veterane ja nende les
ki ning kutsuti meid osalema
valla taassünni 18. aastapäeva
pidustustel. Suur tänu teile,
Viimsi vallajuhid! Jäägu see

ikka nii, sest traditsioonid tee
vad tugevaks!
Ka sel aastal olid usinas
ti liikvel Miiduranna sadama
päkapikud. Priske jõulupakiga
peeti meeles paljusid valla ku
nagisi tublisid töötajaid. Kül
lap nagu mitmel eelmiselgi, sä
rasid pannil ka nüüd just sellest
pakist võetud jõuluvorstid. Ja
nagu ikka, olid jõulumeesteks
Aarne Jõgimaa ja Leonhard
Karder. Olge te, mehed, tuhan
dest tänatud!
Ja siis helistas Heinsaar
Mati. „Kaljo, jõulud tulemas!”
Lugu lõppes sellega, et meid,
veterane, sõidutati juba mit
mendat aastat järjest samas
koduvallas asuvasse Lahe Ta
resse, kus oli ootamas rikkalik
pidulaud. Esines pillimees. Ja
tuli ka jõuluvana, kaasas igale
mehele pakk. Ega siis polnud

pääsu salmi ütlemisest ning
koos tuletati meelde mõnigi
lapsepõlves kalliks lauldud
jõululaul. Mõnus oli!
Jah, küllap on vaid taevas
kirjas, kui palju jõulupühi sõja
teedel ja Siberi vangilaagri
tes pühitsemata on jäänud. Ei
unustanud sa, Mati, ka neid
relvavendi, kes tervislikel põh
justel meie koosviibimisest osa
ei saanud võtta. Ka neid pidas
jõuluvana meeles! Ole sa, Mati,
meheks, et vanu sõjamehi juba
aastaid meeles oled pidanud!
Olge te, Viimsi jõulumehed,
kõik tuhandeks tänatud, et
jagasite meiega oma südame
soojust! Soovime teile ja teie
peredele tublisid kordamine
kuid ja mis peaasi – tugevat
tervist! Poisid, lööme kulpi!

Kaljo Alaküla
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VIIMSI PEOKESKUS

Libero purus sodales mauris,
eu vehicula lectus velit nec velit

Kommertstekst

¢
Viimase 10 aasta jooksul on Viimsi elanikkond mitmekordistunud, kerkinud on uued elurajoonid ja järele on jõudmas ka infrastruktuur.
Tihtilugu selgub, et erinevatel põhjustel pole paljud viimsilased teadlikud oma kodukoha võimalustest ja ka huvitavast ajaloost.
1471. aastal otsustas Püha Birgitta Ordu luua Viimsi küla maadele kloostrimõisa. Kloostri toiduvarude säilitamiseks ehitati võimas kiviait,
mille jääkeldris hoiti üle suve kloostri lihakraami. Aida põhikorrusel hoiti suurtes kogustes vilja. Jää tootmiseks ja kalakasvatuse eesmärgil kaevati
aida ette ka suur tiik. Viimsi mõisapargis asuv endine kiviait on Viimsi vanim hoone, mis avati 2006. aastal peale 5 aastast renoveerimistööd
Viimsi Peokeskusena. Hoones on veel restoran Savoy, hotell Birgitta ja saunakompleks. Hoone ja tema võimaluste tutvustamiseks toimub
11. jaanuaril Lahtiste Uste Päev. Igal täistunnil tutvustatakse lähemalt hoone ajalugu, pakutakse suupisteid ning hõõgveini.

Suur Peosaal sobib ideaalselt pulmade, sünnipäevade, ﬁrmapidude, etenduste ja konverentside läbiviimiseks.
Laudade taha mahub istuma üle 120 inimese ja jääb piisavalt ruumi ka tantsimiseks. Hinna sisse kuuluvad heli-,
valgus- ja konverentsitehnika. Kogenud meeskond pakub kõikvõimalikku abi esinejate ja vajamineva
atribuutika leidmisel, mis aitab tunduvalt kokku hoida korralduskulusid. Küsige julgelt pakkumist!

¢
Õhtusöögiteater korraldab Viimsi Peokeskuses etendusi,
kontserte ja teemapidusid koos õhtusöögiga.
Õhtusöögiteatril on ka oma klubi, mille liikmed saavad
20 % soodustust kõigi ürituste piletitelt ja 10% kõigilt
toitudelt restoranis Savoy. Liituda saab tasuta aadressil
pidu@peokeskus.ee. Järgmine pidu on 13. veebruaril.

Restoranis Savoy pakutakse Alpide menüüd, kus saavad kokku parimad prantsuse, itaalia,
saksa ja sveitsi
toidud, mis valmivad põhiliselt elaval tulel, puupliidil või kiviahjus. Uuest
«
aastast käivitatud uues menüüs pakutakse uudisena eriti hea hinnaga toitvaid pajaroogasid
ja pizzat, mis kõik on valmistatud tõelises kiviahjus. Pizzat müüakse tellimisel ka kaasa.
Restoranis on avatud köögiga Võlvsaal ja romantiline Tähesaal, mida saab kasutada
väiksemate, kuni 40 külalisega vastuvõttude korraldamiseks. Suvel avatakse välisterrass ja
taas ka pealinnale lähim forellipüük. Restoran Savoy valmistab toitusid ka Suure Peosaali,
saunakompleksi ja koduste peolaudade tarvis. Mitmekesistest grupimenüüdest leiab iga
korraldaja endale sobiva. Restoran on avatud iga päev.

Saunakompleks läbi kahe korruse mahutab 20-30 saunalist. Puukeris ja suur tammetünn
tagavad tõelise saunanaudingu. Kaminasaalis saab tantsida ja miks mitte ka karaoket laulda!

www.peokeskus.ee / info@peokeskus.ee / 5655312 / 6030600
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Viimsi valla taasasutamise 18. aastapäev

Laulis koguduse kammerkoor, keda juhatas Andrus Kalvet.

Teenistusel kõlas muusika ansamblilt, mida juhatas Ott Kask.

Külalisena laulis Rolf Roosalu, teda saatsid Taavet Hõbesalu kitarril ja
Martin-Patrick Kremenetski klaveril.

Kirik mõjus jõuluvalguses väga õdusana.

Viimsi Vaala auhinna võttis abivallavanem Endel Lepikult vastu Viimsi kooli
direktor Leelo Tiisvelt.

Viimsi Vaalapoja auhinna pälvis purjelaua vigursõidus noorte maailmameistriks
tulnud Cristopher Severi Kalk.

Rikkalik peolaud Rannarahva muuseumis.
Fotod: Alar Mik

Tänujumalateenistusel ja vallavanema vastuvõtul
osalesid ka president Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel,
kes jäid pildile jutuhoos vallavanem Haldo Oravase ja
tema abikaasaga.

Rannarahva muuseumis, kus vastuvõtt toimus, on
palju põnevaid vanu fotosid.
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Viimsi vallas registreeritud sünnid

Viimsi valla kultuurikalender
9.–31. jaanuar
kuni detsember 2009
Kindral Johan Laidoner, Vabadussõja
võitja
Eesti Vabadussõda
1918–1920
Eesti ja külm sõda
Eesti Piirivalve fotonäitus „Riik algab
piirist”
„Solidaarsuse” näitus.
Gdansk 1845–2005
Avatud: K–L 11–17,
giid tel 621 7410
Kindral Laidoneri
muuseumis

Tere tulemast!
 Ave Lossmannil ja
Andrus Belõil sündis
26. oktoobril poeg
Andree.

 Annika Kotkal ja Borys
Maryshevil sündis 12.
detsembril tütar Natalie
Leilani.

 Angela ja Neeme
Reinmetsal sündis
5. detsembril tütar
Renata Ly.

 Anu Uibol ja Mati Värvil
sündis 16. detsembril
tütar Eleanora.

 Lissel Linnul ja Raul
Jürgensonil sündis
6. detsembril poeg
Georg Samuel.
 Janika ja Margo Pikkatil sündis 9. detsembril poeg Kevin.
 Piret Kallamil ja Priit
Tammemäel sündis 9.
detsembril poeg Harri.
 Kristel Vallastel ja Udo Saulil
sündis 12. detsembril tütar
Emma Linda.

 Katrin ja Peeter Akkelil
sündis 18. detsembril
poeg Armin Martin.
 Eleri ja Gert Kerdel sündis 19. detsembril tütar
Elenora.
 Piret Reinpuul ja Sixten
Salal sündis 21. detsembril tütar Kristiana.
 Merily Looritsal ja Antti
Ilumetsal sündis 27.
detsembril tütar Liisa
Maria.

Juubilarid JAANUARIS 2009

Palju õnne!
Aino Kask

93

Sava Skroba

70

Villem Arju

92

Niina Nerman

70

Valentina Ränk

91

Nina Lupanova

70

Väino Ermel

80

Mihhail Kukli

70

Evgenia
Fedorova

75

Niina Puusepp

70

Luule-Ly Sakk

75

Viive Reepalu

70

Jaan Halliste

75

Silva Juhandi

70

Malle Sarap

70

Valentin
Mitjakin

70

kuni 2. veebruar
Jõelähtme rahvavaipade näitus „Lendav
vaip ja kaheksakand”
Näitus avatud E–R
12–17
Rannarahva muuseumis
Fotonäitus „Rannarahva pildialbum
enne 1940”
Näitus avatud E–R
12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon
„Muinasajas piki rannajoont”
Näitus avatud E–R
12–17
Rannarahva muuseumis
Tallinna Kanutiaia
Noortemaja kunstiõpilaste Prangli saare
maalilaagri tööde
näitus
Viimsi huvikeskuses
Marja Matiiseni lapitööde näitus
Päevakeskuse saalis,
Kesk tee 1
kuni 15. jaanuar
Viimsi raamatukogu
laenutuste edetabel
2008
Viimsi raamatukogus
Aianduskursus
Koolituse korraldab
Maili Leol OÜ Haljastusteenused
Koolitus toimub 05.–
26.02.2009, neljapäeviti algus kell 18.

Eelregistreerimine:
info@haljastusteenused.ee kuni
25.01.2009
Viimsi raamatukogus,
Kesk tee 1

15.–31. jaanuar
Raamatunäitus „Olen
homme parem, kui
olin eile… ”(valik
eneseabikirjandust)
Viimsi raamatukogus

10. jaanuar kell 15
Viimsi karikavõistlused ergomeetrisõudmises
Korraldab spordiselts
Marathon
Viimsi spordihallis

16. jaanuar kell 15
Talvetujus
Lume- ja näärilaule
Meriko segakoorilt.
Kaasa teevad Püünsi
kooli lapsed. Koos
viibimine ja tants
elava muusika saatel.
Viimsi päevakeskuse
saalis

11. jaanuar kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras,
tasuta lastehoid.
Laste pühapäevakool
Viimsi vabakoguduse
kirikus

18. jaanuar kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus

11. jaanuaril kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja
Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. jaanuar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja
Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus

11. jaanuar kell 14.30
Jumalateenistus
Jutlus Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus

18. jaanuar kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Jutlus Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus

12.–30. jaanuar
Raamatunäitus
„Uudiskirjanduse
väljapanek”
Prangli raamatukogus
13. jaanuar kell 17
Randvere koguduse
pühapäevakool
Lisainfo: tel
5837 6790 Leena ja
Pauli Haakana
Randvere päevakeskuses
14. jaanuar kell 20
„Kuidas dresseerida
meest?” Merle Palmiste
Pilet 200 krooni
Jussi Õlletoas
15. jaanuar kell 19
Meeste osadusõhtu
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus

21. jaanuar kell 20
Kontsert Mustlasvanker
Mustlasmuusikat vanast Euroopast esitavad Marko Matvere,
Indrek Kruusimaa ja
ooper-kvartett
Pilet 250 krooni
Viimsi antiigi ja vanavara galeriis, Mõisa
tee 2
22. jaanuar kell 13
Sugupuude ja suguvõsaskeemide näituse avamine
Korraldaja Jaan Tagaväli Viimsi kultuuriloo
seltsist
Viimsi päevakeskuse
saalis, Kesk tee 1
		
22. jaanuar kell 19
Koguduse kool
Juhatab Matthew
Edminster
Viimsi vabakoguduse
kirikus

23.–24. jaanuar kell
19–9
Pidžaamapidu lastele
vanuses 7–10
Randvere noortekeskuses
Registreerimine ja info:
kadi@huvikeskus.ee
või tel 606 4034;
www.huvikeskus.ee
23. jaanuar kell 21
Mängivad Wismari
Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
25. jaanuar kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
kell 18
Peregrupp
Juhib Matthew
Edminster
Viimsi vabakoguduse
kirikus
25. jaanuar kell 13
Jumalateenistus
armulauaga
Koguduse õpetaja
Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. jaanuar kell 14.30
Jumalateenistus
Jutlus Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
26. jaanuar kell 17
Võistluspäev noortele
vanuses 11–13
Randvere noorte
keskuses
Registreerimine ja info:
kadi@huvikeskus.ee
või tel 606 4034;
www.huvikeskus.ee
31. jaanuar
Viimsilaste tervisetund suuskadel
Korraldab Viimsi valla
valitsus
Kõrvemaal
Info: Marje Plaan,
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Arheoloogilise kultuuripärandi
pärand maaomanikule talutav
kaasteeline, sest see vajab vähe
hooldust ning temaga seondu
vad kitsendused puudutavad
peamiselt ainult kaevetöid.
Enamiku mälestiste alal
saab jätkata senist maakasutust
– pidada karja, harida põldu,
kasvatada metsa –, sest need
tegevused ei lõhu arheoloogi
list kultuurkihti rohkem, kui
seda juba aastasadade jooksul
sama tegevusega tehtud on.
Matmis- ja pühapaikades
pole mõeldav siiski uute hoo
nete rajamine või muud sobi
matud tegevused. Omanikul on
õigus saada infot tema valduses
oleva mälestise kohta, seepä
rast püüab Muinsuskaitseamet
omanikule vahendada arheo
loogiliste uuringute tulemusi.

Aegade hämarusse kadunud
eelkäijatega on võimalik
kohtuda ruumis – meid ümbritseval maastikul. Sellest
teadmisest lähtuvalt tõsteti
juba Eesti esimeses, 1925.
aastal vastu võetud muinasvarade kaitse seaduses esile
arheoloogiamälestiste kaitse
vajadus ja loetleti kaitsmist
vajavad muististe liigid. Kaitse alla võeti ligikaudu 1500
arheoloogilist objekti. Nõukogude ajal võeti kaitse alla
ligi 4500 muistist.
Praegu on Eesti kultuurimäles
tiste registris 6618 arheoloogia
mälestist (31.03.2008 seisuga).
Kindlasti pole see arv lõplik,
sest arheoloogide teadmiste ja
oskuste täienedes osatakse üles
leida seni märkamatuks jäänud
muistiseid. Mälestiste arv suu
reneb ka tänu õnnelikele leidu
dele.

kud killud, millest arheoloogid
üritavad kokku panna tervik
likku pilti. Kõige üldisemalt
võib inimtegevuse jälgi jagada
kaheks: ird- ja kinnismuistis
teks.
Irdmuistised võib omakorda
jagada kaheks: 1) artefaktid on
esemed – tööriistad, anumad,
ehted, relvad jne, mille loo
jaks, muutjaks ning kasutajaks
on inimene; 2) ökofaktid on
orgaanilised ja keskkonnalised
jäänused, mis annavad teavet
inimtegevuse kohta. Koostöös
teiste teadusharudega inim
luustikke, loomaluid, taimejää
nuseid jms uurides on võimalik
muistse ühiskonna kohta infot
saada.
Arheoloogilise
uurimise
jaoks on aga kõige tähtsam tu

kus on koos esemed, inimtege
vuse mõjul tekkinud pinnasest
ruktuurid, ehituskonstruktsioo
nide jäänused, orgaanilised ja
keskkonnalised jäätmed, mis
kõik kokku moodustavad ar
heoloogilise kultuurkihi.
Erinevaid maastikul säilinud
inimtegevusega seotud paiku
uurides on võimalik tundma
õppida minevikus elanud ini
mest, tema eluviise, kombeid,
tavasid ja uskumusi, teda ümb
ritsenud ja mõjutanud kesk
konda. Arheoloogia abil saab
näha minevikus eksisteerinud
kultuuride paljutahulisust.

Arheoloogiapärandi
kaitse põhimõtted
Kultuuripärandi teadliku või
teadmatu hävitamise vältimi
seks on rahvusvaheliste kokku
lepetega kinnitatud, et mis ta
hes kujul avalduvat kultuuripä
randit – materiaalset ja vaimset
– peab märkama, kaitsma ja
uurima. Üldine arheoloogiapä
randi kaitset käsitlev rahvusva
heline dokument – arheoloo
giapärandi kaitse Euroopa kon
ventsioon – võeti vastu 1992.
aastal Maltal Vallettas. Eesti

Umbes 7000 aastat tagasi maeti Veibri kalmistule
ühel ajal kolm last ja üks täiskasvanu. 20. sajandil
lõhuti osa sellest muistsest hauast lõkke jaoks tehtud
sissekaevega. Foto: Mari Lõhmus. Joonis: Riina Rammo
ajalooliselt välja kujunenud
ja mälestise väärtusi hoidvas
keskkonnas.

sed inimestele kohatunnetuse
ning pakuvad külalistele häid
pidepunkte paikkonna ajaloo
ja eripära mõistmiseks. Selle
tagamiseks on muinsuskaitse
seaduse § 9 loetletud kohaliku
omavalitsuse ülesanded kul
tuurimälestiste kaitsel: vallava
litsused peavad pidama arves
tust oma maa-alal asuvate mä
lestiste üle ning planeerimisel
arvestama mälestistel ja kait
sevööndis kehtivate piirangute
ehk kitsendustega.

Ohvrikivi Läänemaal (reg nr 10078). Teede rajamisel
on kiviga arvestatud, omanik hooldab kõigile
ligipääsetavat haljasala. Foto: Kalli Pets

ARHEOLOOGIAPÄRAND
Arheoloogia kui teadus
Arheoloogia on iseseisev tea
dus, mis uurib minevikus ela
nud inimeste ühiskonda ning

Karjatee Kuresel. Hästi säilinud arhailine
kultuurmaastik. Foto: Mari Lõhmus
ühines Malta konventsiooniga
1996. aastal, millega on väär
tustatud, aga samas võetud ko
hustus hoida ja kaitsta arheo
loogilist kultuuripärandit.
Järgides
konventsioonis
kirja pandud põhimõtteid, on
Eesti muinsuskaitseseaduses
(vastu võetud 1994, paranda
tud 2002) seatud tingimused,
kuidas arheoloogiapärandiga
tohib ja saab ümber käia. Pea
mine mälestiste kaitse printsiip
on nn pööratavuse põhimõte:
lubatud on tegevused, mille
puhul on võimalik mälestise
endine olukord taastada.
Arheoloogiamälestiste pu
hul peavad kõik leiud ja pin
nasekihid oma kohale jääma
kuni nende uurimiseni arheo
loogilistel väljakaevamistel.
Mälestistele on seadusega
kehtestatud kaitsevöönd, mis
aitab tagada nende säilimist

Arheoloogiamälestiste kait
se on vastuoluline: igasugused
kaevetööd lõhuvad mälestist,
ent ainult kaevamise teel on
võimalik nende kohta teavet
saada.
Arheoloogiapärandit
osaliselt teaduslike väljakae
vamistega hävitades kasvavad
meie teadmised minevikust.
Siiski on tähtis, et mälestist ter
vikuna läbi ei uuritaks – selline
säästev põhimõte on kirjas ka
arheoloogiapärandi kaitse kon
ventsioonis.

Kohalik omavalitsus ja
arheoloogiapärand
Hästi hooldatud ja hoitud mä
lestised on olulised igale paik
konnale, sest mälestised on nii
teadusliku info kandjad kui
ka maastiku ajalise mitmeki
hilisuse näitajad. Maastikus
esile tõstetuna loovad mälesti

Kultusekivi Lääne-Virumaal (reg nr 10751). Viru-Nigula vallavalitsus korraldas oma valla lastelaagri, kelle
abil tähistati ja korrastati paikkonnaarheoloogiamälestisi. Foto: Ene Ehrenpreis

Maaomanik ja
arheoloogiapärand

Kõigi inimeste eesmärk
võiks olla pärandada esiisade
mälestusmärgid oma lastele, et
tagada neile võimalus uurida
ja tunnetada oma juuri. Vaata
mata riiklike rahaliste toetuste
vähesusele on arheoloogia

neid ümbritsenud keskkonda.
Arheoloogid avastavad, jääd
vustavad, analüüsivad ja klas
sifitseerivad materiaalset kul
tuuri, et kirjeldada ja tõlgenda
da inimese käitumist.
Mineviku ühiskondade ma
teriaalsest ja vaimsest kultuu
rist on tänaseni säilinud üksi

Artefakt: Riibitud pinnaga
savinõukild Jägala Jõesuu
linnamäelt. Keraamika
killud on üheks
peamiseks leiumaterjaliks
arheoloogilistel objektidel
ning vaatamata oma
fragmentaarsusele
kannavad nad endas
mitmesugust teavet
mineviku inimeste kohta.
Foto: Mari Lõhmus
vastada ja tunda irdmuististe
leiukonteksti – kinnismuisti
seid ehk arheoloogiamälestisi.
Need on intensiivse inimtege
vuse käigus tekkinud objektid
maastikul, mis säilivad oma
algsel kohal – elu-, matmis- ja
pühapaigad, majandustegevu
sega ja ühendusteedega seotud
kohad jne. Tegu on paikadega,

Paljud arheoloogiamälestised on mitmekihilised:
neis kohtades on elatud
ajaloo vältel mitmeid
kordi. Uuringute käigus
välja selgitatud Jägala
linnamäe (reg nr 17535)
pinnasekihid:
1) mättakiht – tänapäevane maapind,
2) keskmise rauaaja kivivalli varing,
3) keskmise rauaaja liivavall,
4) eelrooma rauaaja kultuurkiht,
5) looduslik liivapinnas,
mille ülaosas on säilinud
noorema kiviaja asustusjäljed (savinõukillud,
kiviesemed, põlenud loomaluud, toidujäänused
jms). Foto: Mari Lõhmus

OHUD
ARHEOLOOGIA
PÄRANDILE
Osa arheoloogiapärandit on
maastikul veel tänapäevalgi vi
suaalselt jälgitav – kivikalmed,
linnamäed, hiiemäed, põllu
süsteemid jne. Samas on aga
maahaudadega kalmistud, talu
asemed, külad, rauasulatus- ja
randumiskohad ning sooteed
treenimatule silmale „nähta
matud”. Seetõttu võib öelda, et
suurimaks ohuks arheoloogia
pärandile on teadmatus.
Arheoloogiapärandit ohus
tavad peamiselt kaevetööd,
muu hulgas ka põlluharimine
(sügavkünd ja -kobestamine),
suurt kahju on teinud ka kol
hoosiaegne maaparandus. Tä
napäeval, kui üha enam põllu
maad haaratakse ehituse alla,
on samuti hävinud palju mäles
tisi või neid ümbritsevat kesk
konda. Mälestiseks tunnistatud
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väärtustamine Sport
allikaid ohustavad nende lähi
konna veerežiimi muutmised.
Muinas- ja keskajast päri
nevaid arheoloogiamälestisi
ohustab lisaks teadmatusest
tulenevatele kooskõlastama
ta kaevetöödele ka sihikindel
rüüstamine ja aardeotsimine.
Muinsuskaitseamet palub oma
nikel jälgida, et mälestis oleks
minevikupärandi suhtes paha
tahtliku tegevuse eest kaitstud.

trasside rajamisel ning muudel
kaevetöödel arvestada kultuuri
väärtusega leidude ilmsikstule
ku võimalusega.
Kultuuriväärtusega
leiu
mõiste on määratletud muin
suskaitseseaduses: see on maa
seest või maa pinnalt, rajatisest,
ehitisest, veest või veekogu
põhjaladestusest leitud loodus
lik või ajaloolise, arheoloogi
lise, teadusliku, kunstilise või

Kuidas vältida arheoloogiamälestiste lõhkumist või rikkumist?
Eelkõige sõltub mälestise säili
mine omaniku/valdaja teadlik
kusest. Teaduslikku ning hoolda
mise ja kasutamise kohta käivat
teavet saab Muinsuskaitseame
tist, samuti leiab arheoloogia
mälestiste kohta informatsiooni
kohalikest muuseumidest.
Kõik muinsuskaitseseaduse
§ 24 tulenevad tööd mälestisel
tuleb kooskõlastada Muinsus
kaitseametiga, leevendusi kit
senduste osas tehakse omani
kule edastatavas kaitsekohus
tuse teatises.

Kes teostab ja finantseerib arheoloogia
mälestise uurimist?

Kivikalme Harjumaal (reg nr 18769). Maaparanduse
käigus on kalmeleladustatud suuri põllukive,
elurajooni keskele jades on samasse kuhjatud
ehitusmaterjale ja -prahti. Foto: Ulla Kadakas

TÄHTIS TEADA
Kuidas saan teada,
kas minu maale jääb
arheoloogiamälestis?
Mälestiste kohta saab infor
matsiooni küsida Muinsuskait
seametist. Igas maakonnas on
Muinsuskaitseameti vanemins
pektor, kes korraldab muinsus
kaitselist tööd, annab infot mä
lestiste kohta, selgitab nendega
kaasnevaid kitsendusi, nõustab
hooldusküsimustes jne. Kaitse
aluse mälestise kohta koostab
Muinsuskaitseamet mälestise
omanikule/valdajale kaitseko
hustuse teatise.
Interneti kaudu on kõigile
kättesaadav kultuurimälestiste
riiklik register, kuhu on kantud
riikliku kaitse alla võetud mä
lestised. Register on ühendatud
Maa-ameti kaardiga.
Kohalik omavalitsus peab
samuti arvet enda territooriu
mile jäävate mälestiste üle,
seega on sealtki võimalik saada
teavet. Lisaks sellele on nota
ritel notariaalsetes tehingutes
kohustus välja tuua kõik kin
nisasjale kehtivad kitsendu
sed, sh ka muinsuskaitselised.
Praegu veel on pooleli kin
nistusraamatusse kinnistutega
seonduvate muinsuskaitseliste
piirangute sisestamine.

muu kultuuriväärtusega valla
sasi, millel ei ole omanikku või
mille omanikku pole võimalik
kindlaks teha. Selline leid kuu
lub kogu rahvale ja on riigi kait
se all leidmise hetkest alates.
Kui mis tahes paigas avas
tatakse inimtegevuse tagajärjel
ladestunud arheoloogiline kul
tuurkiht, sh inimluud, või kul
tuuriväärtusega leid, tuleb kohe
seisata kõik tehtavad tööd ning
säilitada leiukoht muutumatul
kujul. Leid tuleb kuni Muin
suskaitseametile üleandmiseni
jätta oma algsele kohale, selle
võib leiukohast eemaldada vaid
juhul, kui tekib oht selle säilimi
sele. Leidu ei tohi ühelgi moel
rikkuda. Leidjal tuleb avastusest
teavitada Muinsuskaitseametit
või kohalikku omavalitsust.
Kultuuriväärtusega
leiu
avastajale maksab riik leiutasu
kuni asja pooles väärtuses, mil
le määrab Muinsuskaitseamet
ekspertide hinnangu põhjal;
tasu maksmise korra on sätes
tanud Vabariigi Valitsus. Leiu
tasu on tunnustus leidjale, kes
oma leiuga on rikastanud eesti
kultuuripärandit ja ajalugu.

Arheoloogiamälestisel
saab
ehitus-, maaparandus-, teeja muid kaevetöid teha vaid
Muinsuskaitseameti loal tingi
mustel, mis tagavad selle säi
limise. Nimetatud tööde puhul
on omanik/arendaja kohustatud
tellima mälestise kahjustamist
ära hoidvad tööd ehk arheoloo
gilised uuringud. Töid rahastab
omanik/arendaja.
Arheoloogiamälestist muut
vaid tegevusi tohib teha ainult
vastava haridusega ja tegevus
loaga inimene. Uuringute abil
selgitatakse välja kohad, kus
uue rajamine kahjustab mäles
tist kõige vähem, ja otsustakse,
millised osad mälestisest tuleb
kindlasti alles hoida.
Mälestise omanikul või val
dajal on õigus Muinsuskaitse
ameti kaudu taotleda riigi või
kohaliku omavalitsuse eelar
vest toetust mälestise hool
damiseks, samuti mälestise
konserveerimiseks, restauree
rimiseks või optimaalsete säili
tustingimuste loomiseks.

Head soovid ei tähenda mitte
ainult tublidele sportlastele
igat värvi medalisadu, mida
juba eelmisel aastal ohtralt
tuli, vaid ka seda toredat ja
valget, mida taevas meile
mullu andmata jättis – ikka
lund! Alanud aasta prognoo
sid lubavad, et saab seda roh
kemgi kui lumememme-jao.
Loodame, et täituvad ka meie
valla suusatamishuviliste soo
vid koduradadel suusad alla
saada. Ilmateatest hoolimata
on paika pandud lumevõist
lused, harjumaalastele oleks
need jaanuarikuu viimastel
päevadel Kõrvemaal, kuhu

suundub 31. jaanuaril ka
viimsilaste suusabuss. Kaa
sa saavad tulla nii maakonna
meistrivõistlustel
osalejad
kui ka muiduliuglejad. Meie
parimad suusatajad on ooda
tud aga Eestimaa XI talimän
gudele, mis tänavu toimuvad
27. veebruarist 1. märtsini
Põlvas. Need on n-ö suured
mängud, kus arvestust peetak
se nii väikeste kui ka suurte
valdade, linnade ja maakon
dade vahel, huvilistel on või
malik juhendiga tutvuda kor
raldaja Eestimaa spordiliidu
Jõud kodulehel www.joud.ee.
Lisaks suusatajatele pääsevad

loodetavasti Põlvasse finaal
võistlustele ka meie male
tajad ja lauatennisistid, kes
peavad 17.–18. jaanuaril eel
võistlused Saarde vallas Ti
hemetsa spordihoones, ning
meie meeskorvpallurid, kelle
finaalipääs sõltub Toila vallas
Vokas peetavatest mängu
dest.
Liikumisrõõmu,
tervist
ja jõudu kõikidele vanadele
ja uutele harrastajatele ning
sportlastele!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator

Spordiüritustest tulemas
10. jaanuar
Harjuma meistrivõistlused
sisekergejõustikus ning
noorte A-kl (s. 1992–1993)
ja B-kl (s. 1994–1995)
meistrivõistlused
Tallinn
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
10. jaanuar 15.00
Viimsi karikavõistlused
ergomeetrisõudmises
Viimsi spordihall
Korraldaja: spordiselts
Marathon
17.–18. jaanuar 10.00
Eestimaa XI talimängude
eelturniirid males, kabes,
lauatennises
Tihemetsa
Eestimaa XI talimängude

eelturniirid korvpallis
Voka
Korraldaja: Eestimaa spordiliit
Jõud

teatesuusatamises (kuni 5. kl,
6.–7. kl, 8.–9. kl, 10.–12. kl)
Kõrvemaa
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

19. jaanuar – 12. aprill
Harjumaa noorte
meistrivõistlused korvpallis,
A-, B- ja C-vanuseklassi
poistele
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

31. jaanuar
Harjumaa meistrivõistlused
ja vanuseklasside
meistrivõistlused
suusatamises
Kõrvemaa
(veter. M 40, 50, 60, N 35,
45, 55 ning noored MN 18,
s. 1991–1992; MN 16, s. 1993–
1994; MN 14, s. 1995–1996)
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

20. jaanuar
TV 10 olümpiastarti: Harjumaa
2009. a finaalvõistluste
I etapp
Tallinn
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
30. jaanuar
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused

31. jaanuar
Viimsilaste tervisetund
suuskadel
Kõrvemaa
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

Muinsuskaitseamet
Uus 18, 10111 Tallinn
tel 640 3050
faks 640 3060
e-post info@muinas.ee
www.muinas.ee
Koostajad: Ulla Kadakas, Mari
Lõhmus
Keeletoimetaja: Hille Saluäär

Järgneb

Heategevuslik Viimsi
mitmereketiturniir
20. detsembril toimus Viim
si spordihallis järjekordne
Viimsi mitmereketiturniir,
kus võeti omavahel mõõtu
sulgpallis ja lauatennises.
Kuigi osavõtjate arv jäi väik
seks, said kõik kohaletulnud
siiski maha pidada tulise
võistluse.

Mis on kultuuriväärtusega leid? Kuidas sellega korrektselt ümber
käia?
Riikliku kaitse alla võetud ar
heoloogiamälestiste hulk sõltub
kõige rohkem uurimisseisust
– Eestis on veel palju piirkondi,
mida arheoloogid pole jõudnud
inventeerida. Seega võib maa
omanik ise olla arheoloogiamä
lestise esmaavastaja, sest aladel,
kus pole arheoloogiamälestist
kaitse all, tuleb ehitamisel, uute

Head uut aastat
Viimsi sportlasperele!

Tartu-Viljandi maantee äärset kraavi kaevates leiti
2006. aastal keskaegne naise matus. Ehitustööd peatati
ja kohale kutsuti arheoloogid, kes puhastasid luustiku
välja, dokumenteerisid ja tagasid seeläbi teabe
säilimise tulevastele põlvedele. Foto: Tõnno Jonuks

Võitjana tuli välja nais
te arvestus Annika Kaabel,
meestest võitis Taivo Lem
ber ja meesveteraanidest
võidutses Kaido Kaabel.
Seekord oli tegu heatege
vusturniiriga, mis kogus
raha
varjupaigaloomade
abistamiseks. Tänu selle

le annetusele said sealsed
asukad jälle kõhutäie võr
ra rohkem süüa ja tänavad
selle eest kõiki osavõtjaid.
Loodetavasti kohtume järg
misel aastal uuesti.

Lennard Tuulmets

Varastati rehvid koos velgedega
Põhja Politseiprefektuuri teatel varastati 6. jaanuaril Viimsi alevikus Arunurme
teel pargitud sõidukilt neli rehvi koos velgedega. Kahju on kokku 36 000 krooni.
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KUULUTUSED

 Metalli koristamine, prü
gi koristamine ja äravedu.
Koormavedu väikekaubiku
ga. Tel 5695 7713, Aleksan
der.
 Liuguksed ja riidekapid teie
mõõtude ja soovide järgi.
Tel 522 1151. www.nagusul.
ee
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075.
 Ehitus- ja remonditööd. Si
seviimistlus. Terrassid, sau
na puitosad jms. Tel 5664
6709.
 Soodusmüük! Müüa kuiva
küttepuud laotult konteineris
50 cm ja 30 cm. Hind koos
transpordiga 590 kr ja 620
kr/rm. Tellimine tel 5340
8290.
 Teostame
muruniitmist,
hekilõikust, puude raiet ja
haljastusega seotud töid. Tel
5563 7666.
 Perefirma müüb kuivatatud
küttepuid 2 rm konteineris
või lahtiselt. Kohaletoomine
hinna sees. Küsige lisainfot
tel 503 8134, Ivar.
 Otsin südamlikku ja hoolivat
hoidjat, kes vaataks 1,8aas
tast last ja hoiaks kodu kor
ras. Asume Haabneemes. Tel
5344 7773, Pille.
 Termopildid ja hoonete
soojakadude
mõõtmised.
Energiasäästu nõustamised.
Energiamärgis ja energiaau
ditid sertifitseeritud audiito
ritelt. Tel 5349 1182; tartu@

termopilt.ee, www.termopilt.
ee.
 Ehitan saunu ja teen puutöid.
Lisa informatsioon telefonil
5373 1529 või 504 2758, Ja
nis.
 Professionaalne iluteenuste
koolitaja pakub oma teenu
seid Viimsi keskuses sulle
sobival ajal. Kvaliteetsete
geelküünte pealepanek ja
hooldus ning augustamine.
Info tel 509 1852, Katrin.
 Aastavahetuse ilutulestiku
ajal läks Soosepas kaduma
fotoaparaat Pentax (hõbe
dane, digikaamera). Oleme

leidjale juba ette väga tänuli
kud. Tel 505 1239, Kadri.
 Müüa või anda üürile ga
raaž Katlamaja teel. Tel 520
2398.
 Tehnilise
kõrgharidusega
„värske” meespensionär ot
sib püsivat või ajutist raken
dust (varustamine ja laopi
damine, komplekteerimis-,
kooste- ja pakendamistööd,
ehitusremondi- ja majahool
dustööd, heakorra-, haljas
tus- ja aiatööd, valvetegevus
jms) ettevõttes, riigiasutuses,
korteriühistus või eramaja
pidamises. Tel 5669 2327,
e-post volliparts@hot.ee.

SA Viimsi Muuseumid
ja Viimsi vallavalitsus
avaldavad sügavat
kaastunnet kolleegile ja
sõbrale Külvi Kuusele isa

LAPSEHOID
väikestes ja kodustes gruppides

Nublu Lapsehoid tegutseb
Viimsis alates 2008. aasta
veebruarist.

VIIMSIS
TABASALUS
NÕMMEL

Asume eramajas aadressil
Amarülluse tee 4.

Õuesõpe, Kõnearendus;
Muusika-, liikumis- ja
kunstitegevused

Nublus on kohti 24 nublule
vanuses 1,2–7 aastat.

Koos valime lapsest lähtuva

kohanemisperioodi

www.nublu.ee

Hetkel on meil veel vabu
kohti.

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

Randvere koguduse
pühapäevakool alustab uuesti
tööd 13. jaanuaril kell 17.
Lisainfo
Leena ja Pauli Haakana, tel.
58376790.

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

info@aanelreisid.ee
www.aanelreisid.ee

AIANDUSKURSUS

Eduard Kuuse
(1920–2008)

Haljastusteenused OÜ pakub teile võimalust võtta osa koolitusest, mis aitab
lihtsate, kuid vajalike näpunäidetega rajada ja hooldada oma koduaeda. Koolitust
juhib Haljastusteenuste OÜ peaaednik Maili Leol, kel on kogemus nii rajamises ja
hooldamises kui ka projekteerimises.

surma puhul.

Käsitletavad teemad:
Aia kujundamise põhimõtted
Aia rajamine(muru-, muruvaiba paigaldus, muru hooldusvõtted)
Istutusalade rajamine (kiviktaimla, terrassaed, turbaaed)
Aia väetamine
Kahjurite ja haiguste tõrje
Puude-põõsaste lõikamine
Olemasoleva taimmaterjali ärakasutamine (noorenduslõikus, ümberistutamine)
Uuemate sortide tutvustamine
Hind: 800 krooni osavõtja kohta
Toimumise aeg ja koht: 05.–26.02 iga neljapäev algusega kell 18 Viimsi
raamatukogus asukohaga Kesk tee 1, Haabneeme.
Palume registreeruda hiljemalt 25.01.2009 e-posti aadressil
info@haljastusteenused.ee.

10. jaanuaril 2009.a. kell 15.00

Lisainfo: www.haljastusteenused.ee

X Viimsi lahtised karikavõistlused
sõudeergomeetril
Viimsi Spordihallis
VÕISTLUSKLASSID

Kursus toimub, kui registreerub vähemalt kümme huvilist.

DISTANTS
500
1000
1000
1000
1000
1000
500
500

POISID (sündinud 1993 või hiljem)
POISID (sündinud 1991-1992)
NOORMEHED (sündinud 1989-1990)
MEHED kuni 75 kg
üle 75 kg
VETERANID (sündinud 1969 ja varem)
NAISED
NEIUD (sündinud 1991 ja hiljem)

m
m
m
m
m
m
m
m

14.00-14.45 registreerimine
15.00-16.00 eelsõidud
alates 16.15 finaalsõidud

• stardimaks õpilastele 25 kr.
täiskasvanutele 50 kr.

TOETAJA:

INFO:

Viimsi
Vallavalitsus

Korraldaja
Spordiselts Marathon

Tel. 609 6310
GSM 5646 1195

ÄRGE TOOGE ISE OMA AUTOT MEILE,
MEIE TEEME SEDA TEIE EEST *
• AUTOREMONT
• MOOTORIREMONT
• DIAGNOSTIKA
• REHVIVAHETUS
JA REMONT
POOLSAARE AUTO OÜ
Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833
www.poolsaare.ee

• MOOTORI JA KÄIGUKASTIDE TESTIMINE
• ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE
NULLIMINE

Poolsaare Auto
* Pakkumine kehtib Viimsi valla piirides ja
mõistlikul kokkuleppel kliendiga.
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Säästa
kuni 70%
kütte
kuludelt!

IRL Viimsi osakond tervitab
kõiki erakonna liikmeid ja
soovib edu alanud aastal.

Õhksoojus
pumpade müük
ja paigaldus.
Hinnad al
11 750.Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

Raamatupidamisteenused
OÜ-lt
Annraam
Info
51 57 524 või

LU M EN

anne@annraam.ee

Kaluri tee 5
Haabneeme

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

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

Panoraamröntgen
Hammaste
laservalgendus

KES TALVEL PROJEKTEERIB,
SEE KEVADEL EHITAB

TASUTA lastehoid
Põnnipesa Lastekeskuses!
Lisainfo: www.pesa.ee

+

TEEME EHITUSPROJEKTI
UUE MAJA JAOKS
VÕI OLEMASOLEVA LAIENDAMISEKS

+

TEEME MÕÕDISTUSPROJEKTI
OLEMASOLEVA EHITISE SEADUSTAMISEKS

+ AITAME

Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:

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

EHITUSLOA TAOTLEMISEL

MEIE KONTAKTID:
tel. 52 36 553
Väike-Ameerika 8 Tallinn
e-post: info@eelprojekt.ee www.eelprojekt.ee

R

ARHITEKTUURIBÜROO
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Suur valik Husqvarna
kettsaage
Murutraktorid
+ lumesahad

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

Lumepuhurid
Husqvarna - paljude meelest parim!

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

