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Vallavolikogu esimehena
jätkab Aarne Jõgimaa.
Pildireportaazi uue volikogu
esimeselt istungilt vt lk 2
v

Harjumaa
Kultuuripärli
preemia

Uus vallavalitsus: istuvad (vasakult) abivallavanem Endel Lepik, vallavanem Haldo Oravas, abivallavanem Urve Palo; seisavad (vasakult) vallavalitsuse
liige Tähve Milt ja abivallavanem Rein Madissoon.

Uus vallavalitsus on
asunud tööle
Viimsi vallavanemana jätkab Haldo Oravas.
Eile kinnitas Viimsi Vallavolikogu ametisse vallavalitsuse
järgmises koosseisus: vallavanem Haldo Oravas, abivallavanemad Rein Madissoon,
Urve Palo ja Endel Lepik ning
vallavalitsuse liige Tähve
Milt.
“Seni tublilt töötanud vallavalitsus
saab olulist tuge ja täiendust. Üle
seitsme aasta on vallavalitsuses
tunda hoolitsevat naisekätt – seda
just tundlikes sotsiaal- ja haridusvaldkonna küsimustes. Urve Palo
on selleks tööks just õige inimene.
Vallavalitsuses jätkavad meie tubli rahandusameti juhataja Tähve
Milt ning nüüd juba uues valdkonnas abivallavanem Endel Lepik.
Uus tulija vallavalitsusse on Rein
Madissoon, kes on pikka aega
töötanud volikogus ning viimased
neli aastat juhtinud keskkonnakomisjoni.

Uue vallavalitsuse esimene istung on juba teisipäeval. Esimene
tõsisem arutelu on seotud valla
2010. aasta eelarvega,” ütles kommentaaris Viimsi Teatajale vallavanem Haldo Oravas.

Vallavalitsuse tööjaotus

Viimsi Teataja uuris, milline on
uue vallavalitsuse sisemine tööjaotus. Täpsemalt paneb selle küll
paika vallavanem oma vastava
käskkirjaga, kuid toome siinkohal
ära valdkonnad ja teemad, millega
keegi vallavalitsuse liikmetest tegeleb:
Vallavanem Haldo Oravas
l üldjuhtimine
l planeerimine
l valla eelarve
l valla esindamine
Abivallavanem Rein Madissoon
l maaküsimused

planeerimisküsimused (üld- ja
detailplaneeringud)
l keskkonnaküsimused
l muinsuskaitse
l

Abivallavanem Urve Palo
l sotsiaalabi ja -teenused
l tervishoid
l haridus
l kultuur
l sport
l noorsootöö
l noorsoo- ja haridusameti, kultuuri- ja spordiameti, sotsiaal- ja
tervishoiuameti tegevuse koordineerimine
Abivallavanem Endel Lepik
saared
l sadamad
l kommunaalmajandus
l ühisveevärk ja kanalisatsioon
l energeetika
l side
l heakord
l

teedeehitus ja -korrashoid, liikluskorraldus
l jäätmeveo korraldamine
l ehitusküsimused
l vallas- ja kinnisvara kasutamise
koordineerimine
l ehitusameti, kommunaal- ja heakorraameti tegevuse koordineerimine
l

Vallavalitsuse liige Tähve Milt
valla eelarve
l rahandusküsimused
l arengukava
l investeeringute kava
l arendusameti ja rahandusameti tegevuse koordineerimine
l

Viimsi Teataja soovib uuele
vallavalitsusele ka omalt poolt
jõudu ning loodab seni toiminud
vägagi mõistva ja mõistliku koostöö jätkumist.

Jüri Leesment

Eesti Kultuurkapital koostöös Harju Maavalitsuse ja Harjumaa Omavalitsuse Liiduga kuulutab välja kultuuripreemia Kultuuripärl kandidaatide esitamise Harju maakonnas. Preemia
eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis loomeinimeste erialast pühendumist maakondades.
Kultuuripärli preemiat on välja antud alates
aastast 2003. Kultuuripärli kandidaadiks võib
esitada Harju maakonnas tegutsevaid füüsilisi
isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone, kellel on silmapaistvaid teeneid oma
maakonna kultuurielu edendamisel.
Taotlusi preemia eraldamiseks võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid iga aasta
20. novembriks. Esitada võib korraga ainult
ühe kandidaadi.
Taotlemiseks tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile vabas vormis
taotlus, milles peavad olema märgitud: loomingulised saavutused mööduval perioodil (jooksval aastal); põhitöökoht ja kehtivad stipendiumid; kandidaadi isikuandmed (täpne nimi,
isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon).
Taotlusi oodatakse aadressile Valge 13, 11415
Tallinn või e-posti aadressile harjumaa@kulka.
ee, kontaktisik Ruth Jürisalu (tel 50 87 808).

Gripi vastu – levita
infot, mitte viirust!
Tervisekaitseinspektsioon alustas üleriigilist
kampaaniat “Gripi vastu!”, mille eesmärk
on anda edasi teadmisi, kuidas hoiduda
gripist ja gripiviiruse levitamisest.
“Gripist hoidumise kuldreeglid on lihtsad,” ütles Tervisekaitseinspektsiooni peadirektor Tiiu Aro. “Meelde tuleks jätta neli
põhitõde: pese käsi, köhides või aevastades kata suu, hoia haigestunud inimesega
vähemalt meetrist distantsi ning haigena
jää koju ja helista arstile. Oleme kampaania üles ehitanud rõõmule ja positiivsusele,
mitte haigusega hirmutamisele,” selgitas
Tiiu Aro, kelle sõnul toob neli gripi levikut
takistavat põhitõde inimesteni alati reibas
ja heatujuline Gerli Padar.
Gerli annab sõnumid edasi selleks loodud gripitantsu kaudu, millega saab tutvuda kampaania veebilehel gripivastu.ee.
Tervisekaitseinspektsioon tuletab meelde, et gripp on erinevate gripiviiruste poolt
põhjustatud tõsine nakkushaigus, mis kahjustab kiiresti hingamisteede limaskesti.
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Uus vallavolikogu näitas
esimesel istungil üksmeelt
Vallavolikogu esimeheks valiti 18 poolthäälega Aarne Jõgimaa.
Reedel, 23. oktoobril toimus Viimsi
vallavolikogu 7. koosseisu esimene
istung, mille päevakorras oli volikogu
esimehe ja aseesimehe valimine ning
senise vallavalitsuse lahkumisavalduse
vastuvõtmine.
Volikogu esimehe valimised viis vastavalt korrale läbi valla valimiskomisjon eesotsas Kristo
Kallasega. Viimsi Vallavolikogu esimeheks valiti Aarne Jõgimaa, kelle poolt hääletasid kõik
18 kohal viibinud 21-liikmelise volikogu liiget.
Volikogu aseesimeheks valiti Peeter Oja, kelle
poolt andis oma hääle 13 volikogulast, tema
vastaskandidaat Raivo Kaare kogus 4 häält.

Volikogulased jälgivad tähelepanelikult toimuvat.

Siit pildilt leiab ka mitu uut volikogulast.

Valla valimiskomisjoni esimees Kristo Kallas võtab
sedelid valimiskastist. Fotod Endel Lepik

Tänan usalduse eest!
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 leht ei ilmu.

18. oktoobril toimunud kohalike valimiste tulemuste väljakuulutamise järgselt otsustasid
Viimsi Ettevõtjate Liit ja IRL jätkata juba 4 aastat tulemuslikult toimunud koostööd.
Samuti olid uue volikogu liikmed esimesel volikogu istungil üksmeelselt arvamusel, et
mina peaksin volikogu edasi juhtima.
Olen juba varem maininud, et eelmine volikogu oli väga suure töövõimega ning selle
juhtimine oli minu jaoks väljakutse, mis kujunes meeldivaks ülesandeks.
Volikogu VII koosseisus on palju tublisid eelneva volikogu liikmeteid, samas on lisandunud uusi inimesi, kelle teadmiste ja kogemustega suudab volikogu veel edukamalt töötada.
Raske aeg tuleb üle elada – leida koostöö ja valla elanike üksmeelne toetus.
Arvatavasti oleme sunnitud järgmisel aastal tegema mõne raske otsuse, kuid teades, et
meil on vallakodanike toetus ja usk, leiame me kindlasti võimalused praegusest majanduslikust olukorrast kindlalt ja positiivselt välja tulla.
Tänan Viimsi Vallavolikogu liikmeid ja ka vallakodanikke minule osutatud usalduse eest.

Uuesti volikogu aseesimeheks valitud Peeter Ojal
on nägu naerul.

Aarne Jõgimaa
Viimsi Vallavolikogu esimees

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
20. novembril.

Rahandusameti juhataja Tähve Milt ja endine
rahandusminister Aivar Sõerd.

Uued tegijad volikogus: Urve Palo ja Karmen Paul.

Vallavolikogu kantselei juhataja kt Mailis Alt on
rahul volikogu istungi ladusa kulgemisega.
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Viimsi SPA laienes Saaremaale
Pärast omanike vahetust
laienes Viimsi SPA tegevus
Saaremaale.
Viimsi SPA-d opereerib uus
firma, kes opereerib ka Grand
Rose SPA-d ja Ekesparre Residentsi. Kahe spaa ühendamine
tähendab klientidele suurt hulka soodustusi mõlemas.
Loodud on Eesti kapitalil
põhinev uus firma, kes opereerib lisaks Viimsi SPA-le ka
Kuresaare Grand Rose SPA-d
ja Ekesparre Residentsi.
Müügiosakonna juhataja
Lauri Teorein rääkis, et suur
osa Grand Rose SPA kliente
elab Tallinnas ja Viimsis. Neile
inimestele peaks sobima palju
ühiseid pakkumisi, mis on kättesaadavad nii Viimsis kui ka
Saaremaal.
Pakutavate hotellide valikusse on lisandunud Grand
Rose SPA ja Ekesparre. Viimane asub Kuressaare südalinnas
väga maalilises kohas. Ajaloohõngulises 10 toaga hotellis
sobib tähistada mesinädalaid,
pulma-aastapäeva või perekondlikke tähtpäevi.
Grand Rose SPA-s on novembris soodsad tutvumishinnad alates 349 krooni inimese
kohta. Selle hinna sees on majutus, hommikusöök ja ujula
ning saunade kasutamine.
Praegu võib leida Viimsi
SPA kodulehelt selle spordiklubi klientuurile soodsaid
pakkumisi Saaremaal ning neid
lisandub lähiajal veelgi. Viimsi
Tervise kliendikaardiga saab
Viimsis soodsalt kõiki teenuseid ja eripakkumisi, tulevikus

Laupäeval, 7. novembril algusega kell 17.00 toimub Viimsi
Püha Jaakobi kirikus koguduse kammerkoori sünnipäevakontsert.
Tulge veetke õhtu hea muusika seltsis! Kontsert on tasuta.
Ootame kooriga liituma ka uusi liikmeid – huvilistel palume
ühendust võtta koori dirigendi Andrus Kalvetiga (tel 56 55 299).
Viimsi SPA-s on vesiaeroobika väga populaarne.

saab neid sama kaardiga ka
Grand Rose SPA-s. Novembrikuus on see kliendikaart müügil soodushinnaga – vaid 299
krooni eest on võimalik saada
kogu maja teenuseid soodsalt.
“Senini on meie siinsed
kliendid piirdunud peamiselt
sportimisvõimalustega, kuid
kliendikaart annab soodustusi
kogu majas pakutavatele teenustele. Nende loetelu on pikk
ning selle leiab kodulehelt,”
ütles spaa osakonnajuht Kai
Seppik.
Novembris kehtivad kliendikaardile väga soodsad n-ö liitumispakkumised. Näiteks tunnise kehahoolduse või massaaži
saab kliendikaardi omanik sel
kuul vaid 290 krooni eest.

Viimsi SPA-s on võimalik
saada paljusid terviseprotseduure, eelkõige taastusravi ja
füsioteraapia valdkonnast, millel on mitmel pool Tallinnas pikad järjekorrad. Hoolduspakett
sisaldab tasuta visiiti arsti juurde, kelle nõuanded võivad väga
vajalikud olla ning kes määrab
sobivad protseduurid. Samas
töötavad füsioterapeudid, kes
juhendavad patsientide harjutusi. Spaa eelis paljude füsioteraapiakabinettide ees on see, et
siin saab ka basseini kasutada,
kui see teraapiale kasuks tuleb.
Viimsis tehakse mitmeid
uuringuid ja nende kohta on
info kodulehel, kuid nimetada tasuks koormustesti, mis
võimaldab uurida südame sei-

sundit ja erinevate koormuste
korral tekkivaid muudatusi.
Uuring on vajalik südamehaiguste avastamiseks ning annab
ka infot organismi koormustaluvuse kohta. Koormustesti tulemuste põhjal antakse patsiendile ka soovitusi ja nõuandeid.
Pensionäridele jätkub kaks
korda nädalas soodushinnaga
vesiaeroobikatund, mida juhendab füsioterapeut. Koostööd
tehakse paljude firmadega, kes
on huvitatud, et nende töötajad
spaa võimalusi kasutades oma
tervise eest hoolt kannaksid.
Novembrisse on kavandatud ujula laiendamine ja teisigi
uuendusi, millest anname lugejaile teada edaspidi.

Annika Poldre

“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” Viimsis

Kuri võõrasema alias Viimsi
Kooli muusikaõpetaja Mari-Liis
Rahumets kostüümiproovis.
Teda abistab kodundus- ja
käsitöö õpetaja Kairy Nahkur.

seks projektiks just see lavastus
valiti. “See on toredate karakterite, imeilusa muusika ja kõigile
teada-tuntud süžeega lugu, mille
kõige suuremaks trumbiks on
näitlejad – meie enda kooli 2.–
12. klasside õpilased.”
Peategelast Lumivalgekest
kehastavad Liina-Ariadne Pedanik (noorem Lumivalgeke) ja
Liis Rebane (vanem Lumivalgeke). Täiskasvanutest lööb lavastuses kaasa algklasside muusikaõpetaja Mari-Liis Rahumets,
kes kehastab kurja võõrasema.
Ka see on juba aastatepikkune
Viimsi Kooliteatri traditsioon,
et igas lavaloos teevad kaasa nii
õpilased kui ka õpetajad.

arv kordi ning vaatajamenust
annab tunnistust fakt, et kõik
etendused läksid täissaalidele.

Imeilus muusika, fantastilised tantsuseaded
ja kaunid kostüümid

Kes sügisesel koolivaheajal Viimsi Kooli sattus, tegi üllatusest suured
silmad, sest kauaoodatud
puhkuse ajal oli kooli aula
täis rõõmsameelseid lapsi.
Põhjuseks asjaolu, et 2010. aasta
jaanuaris on Viimsi Kooliteatril
taas tulemas esietendus. Lavale
jõuab uues ja huvitavas vormis
1999. aastal esietendunud ülipopulaarne muusikal “Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“.

17 etendust ja Grand
Prix

1999. aastal esietendus Viimsi
Kooliteatris ülimenukas lavastus “Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”, mida mängiti
kokku 17 korda ning mis pälvis
väärika preemia – Harjumaa
Kooliteatrite Festivali Grand
Prix. Etenduse stsenaariumi
kirjutas vendade Grimmide
muinasjutu, Walt Disney legendaarse multifilmi ning Eesti
Riikliku Noorsooteatri kunagise populaarse lavastuse põhjal
kokku lavastaja Külli Talmar.
Lavastuse koreograafilise poole pani kokku Maido Saar. Lavastust mängiti enneolematu

Viimsi Püha Jaakobi koguduse
kammerkoori 15. aastapäeva
tähistamise kontsert

Lustakas lastemuusikal

“Viimsi vald on ju kuulus oma
lasterikkuse poolest ning miks
mitte pakkuda meie valla kõige
pisematele ja natuke suurematele
päris omatehtud lustakat muusikali,” ütleb stsenaariumi autor,
lavastaja ja Viimsi Kooli huvijuht
Külli Talmar, kui tema käest küsida, miks kooliteatri järjekord-

Lavastuse muusikaline osa
pärineb nii omaaegsest legendaarsest Walt Disney multifilmist kui ka Eesti oma autori
Kalle Ermi sulest. Nii on laulud “Kurja kuninganna laul”
ja “Metsakollide tants” kirjutatud spetsiaalselt selle lavastuse tarvis. Kaasa teeb ka päris
oma orkester, kes näitlejaid
saadab. Erakordseks teeb asja

aga see, et Viimsi Muusikakooli orkester koosneb sel korral
noortest, julgetest ja hakkajatest 12–16-aastastest noortest,
kelle jaoks taolises projektis
kaasalöömine on esmakordne.
Orkestrit juhendab Ott Kask.
Tantsuseaded õpetab väikestele
näitlejatele selgeks Maido Saar.
Etenduse kostüümid õmmeldakse samuti Viimsi Koolis, abilisteks käsitööõpetajad
ning õpilased ise. Keerulisemad kostüümid ja mitmed rekvisiidid saadakse Tallinna Linnateatri abiga.
Esimesi katkendeid uuest
valmivast lavaloost on kõigil
huvilistel võimalik näha juba
5. detsembril, kui Viimsi Koolis toimub heategevuslik ball.
Selleks tuleb soetada ballipääse
ning lisaks vahvale programmile saab ostuga aidata ka MTÜ
Viimsi Invaühingu erivajadustega lapsi.
“Lumivalgeke ja seitse
pöialpoissi” esietendub jaanuaris, etendusi on võimalik näha
21., 26. ja 29. jaanuaril Viimsi
Kooli aulas.

Annika Remmel

Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

“Hooldusabi kodudes“ jätkub
Kevadest on saanud sügis. Viimsi Pensionäride Ühenduse poolt algatatud projekt “Eakate hooldusabi kodudes“
jätkub.
Koostöös erahaiglaga Fertilitas koolituse saanud vabatahtlikud on abivajajaid aidanud suvelgi, et pereliikmed pääseks
liikuma, kes laulupeole, kes teistele suve suurüritustele.
Sügise ja talve hämarad ja pikad päevad toovad kaasa abivajajate ja haigete meeleolu muutused. Akendest paistab iga
päevaga vähem päikesevalgust, üksindustunne muutub painavaks, vähene liikumisvõime toob kaasa masenduse ja suvel
leevendust saanud tervisehädad annavad endast üha rohkem
tunda. Seda kõike on võimalus vältida ja saada abi vabatahtlikelt, kes on end selleks koolitanud.
Andke endast teada – meie koolituse läbinud vabatahtlikud on nõus hoolima, abistama ja teie muresid leevendama.
Abi saavad ka nooremas eas inimesed, kellel on vaja mõneks
tunniks päevas abistajat.
Andke endast teda telefonidel 51 42 546 (Kairi Uuk) või
51 14 528 (Viiu Nurmela).
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Mida oleks vaja teada, kui toimub
liiklusõnnetus

Kui oled sattunud liiklusõnnetuse ohvriks, siis tea,
et sinu tervisekahjustuse
ravimiseks vajaminevad
ravimid ja muud seadusest tulenevad kulutused maksab kinni liiklusõnnetuse põhjustanud
autojuhi kindlustusselts.
Eesti Haigekassal (edaspidi
haigekassa) ja kindlustusseltsil
on oluline roll liiklusõnnetuses
kannatanud poolte ravimisel
ja muude hüvitiste maksmisel.
Oletame, et sõiduauto X
sõidab külje pealt sisse sõiduautole Z ning sõiduauto X juht
tunnistatakse antud liiklusõnnetuses süüdi – siis
vastutab kahju eest liiklusõnnetuse põhjustanud autojuhi kindlustusselts. Sellises
situatsioonis tekib alati rahalisi kulutusi, mida esmalt

kannab haigekassa ning hiljem
nõutakse sisse kindlustusseltsidelt vastavalt ravikindlustuse seaduse § 26, mis
sätestab, et haigekassal on
tagasinõudeõigus isiku suhtes,
kes vastutab kindlustusjuhtumi
toimumise eest, mille tõttu sai
kindlustatud isik ravikindlustushüvitisi, samuti kindlustusandjate suhtes, kes on kahutatud võimaldama hüvitisi
sama
kindlustusjuhtumi
raames.
Mõned drastilised näited
haigekassa poolt sisse nõutud
summadest. Liiklusõnnetuse
põhjustanud juhi eest on haigekassa sisse nõudnud kindlustusseltsidelt esimesel poolaastal
2009 kokku 182 548 krooni.
Kokku on esimesel poolaastal
sissenõutud
ja
koostatud
liiklusnõudeid
summas
4 001 667 68 krooni, mis

sisaldab ka eriti suuri nõudeid
(alates 350 000 kroonist), kuid
need on pigem erandid kui
reeglid.
Kindlustusseltsil lasub üldjuhul kohustus (v.a üksikud
seaduses sätestatud erandid,
nt liiklusõnnetuse põhjustanud
joobes juhi ravikulud) hüvitada kõik liiklusvigastuse
raviga seotud kulud, sh taastusravi kulud. Ühtlasi on
patsiendil õigus nõuda kindlustusseltsilt tema poolt ravimite soetamisele tehtud kulutuste hüvitamist. See on detail,
mida kindlustatud isikud
sageli ei tea ning millest võiks
vastava eriala arst või perearst
patsienti esmalt informeerida.
Lisaks on isikutel õigus nõuda
vastavalt
liikluskindlustuse
seaduse § 31 kindlustusseltsilt
liiklusõnnetusega kaasnevat
muid kulutusi, näiteks raviga

seotud raviasutuse külastamiseks tehtud transpordikulutused ja muud otsesed
kulud (sh valu ja vaev).
Seega, läheneme konkreetselt isiku vaatenurgast. Kui
tekib vajadus võtta haigusleht,
siis 3 esimest päeva on isiku
omavastutus, järgmised 4
päeva aga tööandja kohustus.
Haigekassa hakkab tasuma
ajutise töövõimetuse hüvitist
alates 9. päevast. Siin on aga
oluline, et ei tekiks arusaamatusi
hüvitise suuruse osas, kuna
haigekassa hüvitab ajutise
töövõimetuse hüvitist vastavalt
ravikindlustuse seaduse § 54 lg
1, mis sätestab, et haigekassa
maksab kindlustatud isikule
ajutise töövõimetuse hüvitist
ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust.
Vastavalt ravikindlustuse seaduse § 55 lg 1, mis sätestab,
et kalendripäeva keskmine
tulu arvutatakse, lähtudes
Maksu- ja Tolliameti esitatud
kindlustatud isikule arvestatud
või makstud sotsiaalmaksu
alusel arvutatud tulu andmetest. Haigekassa tasub
70% ühe kalendripäeva eest
ühe kalendripäeva keskmisest
tulust. Seega kindlustatud isikule on oluline, et tema töötasu
arvestatakse õieti ning maksud
oleksid korralikult tasutud.
Kindlasti tasuks teada, et ka
ajutise töövõimetuse osas võib
inimene nõuda sisse selle osa,
mida ei kata haigekassa poolt
välja makstav hüvitise summa,
ehk siis vastavalt 30%.
Liiklusõnnetuses kannatanul on õigus nõuda nii soodusravimi ostmisel haigekassa poolt hüvitamata summa tasumist kui ka käsimüügiravimite
hüvitamist
kindlustusseltsilt. Kui tegemist

on soodusravimiga, kirjutab
arst välja soodusmääraga
(100%, 75%, 50%) retsepti.
Ravimit ostes jääb patsiendi
kanda alati nn omaosalus ja
vastav protsent ravimi hinnast,
mida haigekassa ei hüvita.
50% soodustusega ravimi
puhul peab ravikindlustatud
inimene apteegis ravimi eest
tasuma igal juhul 50 krooni
omaosaluse tasu. Ostes välja
100-kroonise soodusravimi,
maksab haigekassa inimese
eest apteegile (100–50) x 50%
= 25 krooni. Inimese enda
kanda jääb aga omaosaluse
tasu 50 + 25 krooni (protsent,
mida haigekassa ei hüvita),
seega kokku 75 krooni, mille
liiklusvigastuse korral hüvitab
kindlustusselts.
Liiklusõnnetuses kannatanul tuleb nõude esitamiseks
pöörduda õnnetuse põhjustanud
juhi kindlustusseltsi kahju-

käsitlusosakonda. Kui liikluskahju põhjustajal pole liikluskindlustuse lepingut sõlmitud,
siis tuleb pöörduda Eesti Liikluskindlustuse Fondi poole.
Kindlustusseltside üks kohustusi on tutvustada vajalikke
seadusi kannatanutele. Missuguste dokumentide alusel ja
kuidas, kellele ja kui palju
hüvitist makstakse, selgitab
liikluskindlustuse seadusega
ette nähtud korras välja kindlustusselts või Eesti Liikluskindlustuse Fond.
Eesti Haigekassa loodab,
et käesolev info on kasulik nii
kindlustatud isikutele kui ka
tervisehoiuteenuse osutajale.

Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

Jaanus Põldmaa
EHK Harju osakonna juristi abi

07. novembril kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses

Isadepäeva kontsert
Esinevad
Viimsi Huvikeskuse
tantsu- ja laululapsed
Sissepääs tasuta

Tänuavaldus

Täname kõiki
valijaid usalduse
ja poolehoiu
eest!
Reformierakond

Kodanikeühendus Meie Viimsi tänab oma valijaid.
Täname ka kõiki oma ausaid konkurente, kes
valimistel kaasa tegid.

AITÄH
2439

Saime hea tulemuse – kolm kohta Viimsi Vallavolikogus.

korda

IRL Viimsi osakonna liikmetele
ja meie toetajatele!

Teie toel, Viimsi heaks!

Kodanikeühendusel Meie Viimsi on kodulekülg
www.meieviimsi.ee, mis annab võimaluse
tutvuda meie tegemistega nii vallavolikogus kui
ka väljaspool seda.
Me allutame oma tegevuse valijate kontrollile. Meie
valijatel ja toetajatel on võimalus registreerida end
kodanikeühenduse Meie Viimsi valijate üldkogu
liikmeks. Pakume seda võimalust ka neile, kes
seekord veel ei hääletanud kodanikeühenduse
Meie Viimsi kandidaatide poolt.
Viimsi tulevik eeldab koostööd!
Kodanikeühendus Meie Viimsi

viimsi.irl.ee
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Komos 10
Komoslasi seob sõprus ja
kirg muusikalide vastu.

Novembris tähistab Viimsi
Huvikeskuses tegutsev näitetrupp Komos kümnendat tegevusaastat. Muusikale, sageli
ka esmakordselt Eestis lavastatavaid tükke on see omapärane sõpruskond esitanud
mõnuga ja väga kõrgel tasemel. Komose etendustes on
peaosades laulnud mitmed
hõbehäälsed
neiud,
kaks
neist elavad Inglismaal ja
Hollandis.
Dagmar Mäe, kes õpib
praegu Londonis, ütleb, et Komos leidis tema. Dagmar oli
siis veel koolitüdruk ja klassiga
teises Eesti otsas puhkamas,
kui lavastaja Rünno Karna
helistas ja Dagmarit appi palus.
Vahetult enne harrastusteatrite
festivali Pärnus oli haigestunud
peaosatäitja ja neiul paluti haigestunu osa ruttu ära õppida.

Valgel hobul
Komosesse

“Rünno ja Rait otsustasid mulle
keset ööd järgi hakata sõitma,
olid hommikuks kohal ja valge
hobusega, nagu tele-fonitsi
lubasid,“ meenutab Dagmar.
“Mind võlus kogu seltskonna
pühendumus.”
Lavastuseks, mis puudutas

hingekeeli, nimetab Dagmar
lugu “Viimane suudlus” – see
oli ka tütarlapse esimene osalemine. “Igal etendusel oli
saal rahvast täis ja aplausi
ajal oli laval olemine kõige
parem
tunne
maailmas,”
ütleb ta ja nimetab kõige keerulisemateks rollideks läbi
paljude muusikalide Kimi ja
Sue rolle. “Olen meeletult
õnnelik, et Komose tiimil oli
minusse usku isegi siis, kui
ma ise endasse ei uskunud,”
tunnustab Dagmar ja lisab,
et lemmikuteks on muusikali
“Snoopy” tegelased.

Arm viis Hollandisse

Madli de Rijk-Miller on Komose näitetrupis osalenud esimesest etendusest alates,
pärast “Viimast suudlust” abiellus ta hollandlasega. Armastus viis imelise häälega
neiu Hollandisse. “Komosega
ühinemine oli kooli lõpetamise
järel kooliteatrist lahkujaile
loomulik tee. Suurem osa meist
sai uuesti kokku just Komoses.
Näitlemispisik oli väga suur ja
tänu Rünno Karnale saime kõik
oma hobiga edasi tegeleda,”
räägib Madli.
Komoses võlus Madlit atmosfäär. “Naerda sai nii palju,
et järgmisel päeval polnud
kõhulihased valusad mitte

tantsutrennist, vaid naermisest.
Kummalisel kombel sai aga
kõik vajalik alati tehtud,”
meenutab ta. Siiani on Madlil
hinges etendus “Sa oled hea
poiss, Charlie Brown”, kõige
enam hindab ta Heleni osa
muusikalis “Kaua võib”. “Kõik,
mis minu jaoks on “oma“, kajastus selles etenduses,” ütleb
just selleks tükiks koju tulnud
Madli. “Nüüd, siin Hollandis
sellele suvele tagasi mõeldes
saab mulle veelgi selgemaks,
kui “oma“ see kõik tegelikult
oli.... mina olengi Helen!”

Minu inimesed

“Muusika- ja teatripisik on
ennast minusse kõvasti sisse
juurinud ja viimasel ajal
olen peast täitsa muusik. Komos on Minu Inimesed. See
on loominguline sõprade
seltskond, kes on koos külg
külje kõrval üles kasvanud
ja peale teatri on neil palju
muudki ühist,” ütleb Dagmar.
Madli nimetab, et Komos andis
talle julgust, enesekindlust
ja tahtejõudu väikese poja
kasvatamise ja kosmeetikutöö
kõrvalt laulmisega edasi tegeleda. MusicalCompany, kus
Madli tegutseb, toob muusikali “Jekyll & Hyde” lavale
jaanuaris. “Sõprus, naer, kirg,
talent, tahtejõud ja oskus jääda

KOMOS 10

27 ja 28 november kell 19.00
Viimsi Kultuurikeskuses

Komoslased laagris.

iseendaks,”
iseloomustab
Madli Komost.

Võluv fantaasia

Kolmas komoslane Kristel
Pedak on Londonis vahetusüliõpilasena ja õpib City University Londonis magistriõppes kultuuripoliitikat ja
-juhtimist. Neiu meenutab, et
2001. aastal luges ta Viimsi
Teatajast kuulutust, milles
teatati muusikali Mouth Park
osaliste otsimisest.
“Kuna olin kogu oma
senise elu laulnud, tantsinud,
esinenud ning teatrimaailm
tundus olevat midagi uut ja
huvitavat, läksingi katsetele.
Tänu sellele kohtusin toredate
viimsilastega, kes moodustasid
väga ühtehoidva sõpruskonna,”
räägib ta.
Milles on Komose võlu?
“Mind võlus algusest peale
Komose julgus võtta ette
midagi suurt ja teha seda
omamoodi, näiteks Mouth
Park animafilmi South Parki
muusikale. Samuti see, et mida
aeg edasi, seda keerulisemaks
ja huvitavamaks on etendused
läinud,” kirjeldab Kristel.
“Mind on alati üllatanud
meie lavastuste kujundus – iga
kord tullakse välja millegi
uuega.” Kristel nimetab posi-

tiivseks ka inimeste vaba suhtumiste teatritegemisse. “Fantaasial lastakse lennata, katsetatakse, tehakse nalja kuni
lõpuks koorub välja see, mida
vaja. Kuna olen osalenud ka
professionaalsete etenduste ja
kontsertide lavaletoomisel, siis
muudab selline vaba suhtumine
olukorra pisut keeruliseks
– tahaksin mõnikord rohkem
distsipliini ja karmi sõna.
Kuid siis ehk poleks see enam
Komos,” naeratab ta.

Paha ja pai

Kristeli vaieldamatu lemmik
paljude muusikalide seas on
“Sa oled hea poiss, Charlie
Brown!”. Kristel ise seal ei
osalenud, ent ta arvab, et just
seetõttu jäid selle lavastuse
tegelased ja lood eluks ajaks
meelde. Neiu eriline lemmik
oli selles tükis Lucy van Pelti
rolli teinud Madli Miller.
“Mu rollid on olnud üsna
erinevad, mille üle mul on
äärmiselt hea meel. Chris Hargensonina lavastuses Carrie
sain mängida “paha” tüdrukut,
mis on ka üks väheseid kordi
elus, kus olen tõesti püüdnud
paha olla. Need, kes mind
tunnevad, imestasid väga, et
mul see ka välja tuli,” analüüsib
Kristel oma osatäitmisi läbi

paljude muusikalide. “Viimane
roll Winnifredina oli mulle
samuti üsna suur väljakutse.
Ma polnud algul üldse kindel,
kuidas suudan kehastada naljakat tegelast. Kas mul see
ka välja tuli, hindab publik,
aga mul endal oli küll lõbus
nii Winnifredi karakterit välja
mõeldes kui ka seda laval
mängides,” ütleb ta.
Palun ka Kristelil Komose olemust sõnastada. “Komos on mõnus seltskond, vaba
suhtumine, nali, huvi näitemängu vastu... ühesõnaga fun!”
Kristeli sõnul on Komose
etendustes osalemine kindlasti
andnud esinemisjulgust ja
-vabadust, samuti süvendanud
huvi teatri ja teatritegemise
vastu. “Kultuurikorralduse tudengina usun, et etendused,
mida Komose sarnased harrastusteatrid välja toovad, on
oluline osa Eesti kultuurist.
Kahjuks ei pruugi tegijad ega
nägijad seda alati mõista,”
mõtiskleb ta.
27. ja 28. novembril saavad
kõik kümneaastase näitetrupi
liikmed taas kokku, et neid
armastavale publikule üks
vägev juubelikontsert anda.

Regina Lilleorg
Harju Elu

glamuurne juubeligala

VIIMSI KERGEMUUSIKAKOOR
KUTSUB LAULMA

Pakume meeleolukat musitseerimisrõõmu, toredat seltskonda,
vaheldust töödele ja tegemistele
ERITI OODATUD ON ILUSAD MEESHÄÄLED

Näha ja kuulda saab Komose näitetrupi
10 tegutsemisaasta parimaid palu. Lisaks üllatused.
Kaasa teevad tuntud ja tuttavad tegelased
läbi terve dekaadi. Tule kindlasti!!
Pääse 50.-

Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 19.00 Viimsi Huvikeskuse saalis
Muusika on rõõmu jaoks,
vanade ja noorte jaoks!
Mis meil üle jääks,
kus küll ilu näeks,
kui kord laulud ilmast kaoks!
www.huvikeskus.ee
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Hülgekütid Rannarahva Muuseumis

Naissaare hülgekütid 1933.–1935. aastatel hülgejahil.

Homsest, 7. novembrist
võib Rannarahva Muuseumis tutvuda näitusga
“Hülgeküttide jälgedes”.
Näitus keskendub ajale, mil
mehed heitlikes jääoludes eluga riskides hülgejahti pidasid,
et kalastusele lisateenistust saada talvel, kui kalastusvõimalused olid väikesed või rasketest
jääoludest tingitult hoopis puudusid. Hülgepüük andis õnnestumise korral hea teenistuse.
Kõige väärtuslikumaks oli poja
nahk, hästi maksti ka rasva eest.
Hülgeid kütiti jaanuarist
aprillini, kuid olulisim püügiaeg oli märts-aprill, mil hülged

poegisid. Hülgeküti põhivarustuse juurde kuulusid hülgeraud
ehk hülgeharpuun, pootshaak
ja pussnuga, viimastel sajanditel ka hülgepüss ehk rihvel.
Pikematele jahiretkedele mindi paadiga (hülgepaat, eistuk),
mida tuli mööda jääd edasi
lükata. Kõige agaramad hülgekütid olid Kihnus ja Ruhnus,
samuti Vormsil ja Põhja-Eesti
rannikul (eriti saared).

Viigreid kõige rohkem

Kõige enam püütav hülgeliik
Eestis oli viiger. Viigrid olid
küll kõige väiksemad ja neid
oli kõige raskem püüda, kuid
neid oli kõige arvukamalt. Tun-

duvalt vähem levinud liik oli
hallhüljes. Läänemere hüljestest on hallhüljes kõige suurem,
sageli kohati kuni kahe meetri
pikkuseid isendeid. Tänaseks
on kadunud meie vetest randal,
mis oli ammustel aegadel Eesti rannikul arvukas ja rohkesti
kütitav. Suuruselt on ta viigri ja
hallhülge vahepealne.
Hülgeid kütiti naha ja rasva
saamiseks. Rasv müüdi linnas
töötavatele tehastele, sellest
valmistati määrdeaineid. Samuti kasutati rasva kodus, kus
sellega määriti kalurisaapaid,
keedetuna kasutati seda kui
puidukaitsevahendit – võõbati
hooneid ja paate.
Hülge nahk müüdi maha
köösneritele ja nahakaupmeestele. Nahast valmistati muhve,
mütse, jalanõusid, kotte jm
aksessuaare. 1930. aastatel kujunes suurmoeks hülgebeebi
nahkadest valmistatud kasukad. Tohutu nõudlus viis hinnad taevasse – hülgepoja naha
eest sai 20 krooni, mis oli tubli
töömehe nädalapalk.
Hüljeste küttimise kõrvalsaaduseks oli nende liha, mida
kasutati vähesel määral oma
tarbeks. Söögiks tarvitati noorhüljeste ja poegade, harvem
täiskasvanud emahüljeste liha.
Isaste hüljeste liha toiduks ei

tarvitatud tugeva traanimaigu
tõttu, mis mingi keetmisega ära
ei kadunud. Poja lihal aga olevat olnud lausa kanaliha maitse.
Liha soolati, kuivatati ja suitsutati, hilisematel aegadel rohkem
keedeti kohe tarbimiseks.

Keelustatud ja
unustatud

Hülgeküttimine keelustati mitu
aastakümmet tagasi ning tänaseks on teadmised hülgeküttimisest ja hülgeküttidest unustustehõlma vajunud. Näitus
viib külastaja sajanditagusesse
aega. Näha saab palju põnevaid fotosid, mitmesuguseid
küti kasutuses olnud esemeid –
harpuune, püsse, saage, tangusid jne. Lisaks kuulub näituse
juurde lai filmiprogramm – dokumentaalfilmidest on valikus
1938. aasta hülgeküttimise
reis Botnia lahele, 1949. aasta
hülgepüügireis ja 2009. aastal
valminud dokumentaalkaadrid
Prangli viimastest hülgeküttidest. Lisaks on võimalik vaadata Tallinnfilmi 1981. aasta
mängufilmi “Karge meri”.
Näitus jääb avatuks 7. novembrist kuni 30. jaanuarini
2010. Rannarahva Muuseum
on avatud K–L k 12–17.

Alar Mik

Rannarahva Muuseum

Kunstikursused täiskasvanutele
MTÜ Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1 algavad Krissu Käsitöötoa täiskasvanute kunstikursused.

Siidimaal
Alates 9. 11. 2009 esmaspäeviti kell 18.30–20.30 (kokku tomub 7 korda : 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12, 14.12, 15.12).
Kursus maksab 1000 krooni + materjal!
Õpime erinevaid siidimaalimise tehnikaid, maalime pilte,
salle, lipse ja rätikuid.

Klaasmosaiigist küünlaalus
18.11 ja 25.11 kell 18.00–20.00. Kursus maksab 300 krooni.
Valmib klaasmosaiigi tehnikas küünlaalus, mis sobib hästi
jõulukaunistuseks või kingituseks.

Viltimine
9.12 ja 16.12.2009 kell 18.00–20.00. Kursus maksab 450 krooni.
Vildime seepi ja jõuluehteid.
Info ja registreerimine kristiina@huvikeskus.ee või telefonil
55 615 413.
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Viimsi idarannikut avastamas (II)
Algus 23. oktoobri
Viimsi Teatajas

Olen oma matkal jõudnud
Kaevuaia tee muulile.
Vaatan siit Muuga
sadama suunas ja püüan
ette kujutada, milline
oleks siinne lahe ja ranna
piirkond täna, kui Muuga
lahte oleks rajatud sõjasadam.
Arvatavasti ei oleks siin ühtegi
suvilat ega pääsu merele. Aga
sõjasadama ehitamise kavatsus
oli tõepoolest korduvalt päevakorral Tsaari-Venemaa kindralstaabis, kus leiti selleks Muuga
laht eriti sobiv olevat. Õnneks
need kavad ei teostunud.
Teine gigantne ehitus Muuga lahte ja rannikule kavandati umbes 50 aastat tagasi, kui
omaaegne Nõukogude Liidu
merelaevanduse ministeerium
planeeris siia sadama rajamist,
mis oleks hõlmanud suure osa
lahe akvatooriumist ja mereranna täitmist Maardust loodesuunas kuni Randvere kirikuni
välja. Meenuvad jõupingutused, mida tegid Ehituskomitee, Plaanikomitee, kus mina
olin tol ajal keskkonnakaitse
osakonna juhataja, spetsialistid koos Teaduste Akadeemia
teadlastega tõkestamaks selle
suurehituse rajamist Muuga
lahte. Kogu võitlus gigantsadama vastu oli võrdlemisi
komplitseeritud, sest strateegiliste suurobjektide rajamise
dokumentatsioon oli salajane,
mistõttu oli asjadega kursis ainult piiratud ring inimesi. Osa
infot oli siiski avalikkusele
teada, mistõttu sattusid ärevusse kõik need, kes olid Viimsi
idarannikul asunud suvilaid ja
aiamaju rajama. Kõige enam
vaevas inimesi teadmatus tuleviku ees – kas aiandusühistud
likvideeritakse, kui suur piirkond sadama ümber suletakse,
kui palju tuuakse sadama ehitamiseks sisse võõrtööjõudu
koos pereliikmetega, kuidas
paiknevad raudteeharud jne.
Võitluse lõpptulemus oli siiski suhteliselt rahuldav, sest
kavandatud sadama akvatooriumi ja mastaape vähendati
tunduvalt ja sadama asukohaks
sai lahe idarannik, kus Muuga
sadam täna paiknebki. Sellest,
kuidas ja milliste argumentidega see tulemus saavutati, oleks
õpetlik teada ka tänasel nooremal põlvkonnal, kuid see on
juba omaette teema.

Kallasrada läbi
lõigatud

Jätkan liikumist põhjasuunas,
kuid kohe jõuan kanali ette,
millest ei saa üle ega ümber.
Tegemist on 2008. aastal ebaseaduslikult mereranda kaevatud kanaliga, mille suhtes algatas Keskkonnainspektsiooni
Põhja regioon käesoleva aasta
kevadel väärteomenetluse nr
01028808. Senini on kallasrada kanaliga läbi lõigatuid ja

Endel Saarepuu skulptuuride aed on tuntud Viimsist kaugemalgi.

Ebaseaduslikult kaevatud kanal.

Ka nii kaitstakse randa.

Betoonmüüriga kaitserajatis.

seda ületavat silda ei ole süüdlaste poolt rajama hakatud.
Nüüd tuleb merest eemalduda mööda Kaevuaia teed,
liikuda edasi Randvere teel ja
edasi Kibuvitsa teed mööda
jõuame lõpuks varem mainitud CABLE tahvli juures jälle
randa, olles sunnitud seejuures
tegema asjatu, ligi kilomeetripikkuse ringi. Ja ega teises
suunas liikudes – põhjast lõunasse – pääse samuti selle liigringi läbimisest.
Elanikud ootavad pikisilmi
juba aasta, et lõpuks kallasrada
siin jalakäijate silla abil liikumiseks taas avatakse.

Rannaäärse ala
purustused

Viimasel paarikümnel aastal
on täheldatud kogu Eesti rannikul tugevaid tormikahjustusi. Intensiivsed muutused
meie randadel toimusid 1990.,

1999., eriti aga 2001. aasta 15.
novembri tormi ajal. Sellistele randade tormikahjustustele
on iseloomulik erakordsete
tingimuste kokkulangemine.
Nendeks on jääkattest vaba
rannikumeri, tugev tormituul
ja erakordselt kõrge merevee
tase, mil tormilainete energia
on kordades suurem kui keskmise mereveetasemega suviste
tormide ajal, mille tõttu võivad sellised tugevad tormid
ka lühikese ajaga põhjustada
rannaastangutes pöördumatuid
muutusi. Erakordsetes looduslikes tingimustes, eriti
aga ajutise kõrgvee tingimustes ulatub tormilainete mõju
keskmisest veepiirist märksa
kõrgemale ja kaugemale maismaale. Merevee taseme kõikumine amplituud Muuga lahes
on seni olnud maksimaalselt 2
meetrit – 0,5 m allapoole ja 1,5
m üle Kroonlinna nulli.
Nüüd põhjasuunas edasi
liikudes jõuan just sellele alale, kust algab kulutusrand. Siin
leiab kõrge veeseisu ja NNO
ning NO suunalise tormilainetusega aset rannaastangu
kulutamine ja purustamine.
Viimaseid suuremaid purustusi põhjustas dr Kaarel Orviku
andmetel tõenäoliselt 2005.
aasta 8. ja 9. jaanuaril aset
leidnud torm. Elanikud, kelle
kinnistud paiknevad vahetult
rannaastangu peal Kreiukse,
Mesilase ja Taru teel, on siin
püüdnud oma jõu ja mõistusega küll maakivide paigutamise,
betoontõkete ja täitepinnasega
tõkestada rannaastangu purustusi, kuid enamasti vähese tulemuslikkusega. Nii on kohati
need purustused lähenenud
juba ehitiste vundamentidele.

Rand vajab kaitset

Vahetult rannapurustuste kohtades mitmesuguste kividest
kaitsevallide moodustamine
on siiski võitlus tagajärgedega.
Peamine kaitseabinõu oleks
lainete purustava jõu murd-

mine juba varem, kaugemal
rannaastangust sellekohaste
lainemurdjate abil. See on aga
kallis ja keeruline töö, mis
nõuab kõigepealt eriteadlaste
uuringuid, projektlahendusi,
keskkonnamõjude hindamist
ja teostust. Kõige elementaarsem kaitseabinõu on muulide ehitamine, mis võimaldab
rajada nende juurde paatide
hoidmiseks ka paadilautrid.
Kuid ka muulide rajamist ei
tohi teha omapäi, vaid sellekohaste projektide alusel, sest
näiteks valesti valitsevate tuulte suunale või kaugusele rannaastangust tehtud muul võib
uued rannapurustused muulitagusel küljel esile kutsuda.
Siit tuleneb ka selgitus, miks
selline isetegevus on rannas
keelatud ja võib tuua enesega
kaasa väärteomenetlusi.
Võitlus mereranna purustustega on ühele perele ja ka
ühistule selgelt ülejõukäiv, sest
probleemi uurimiseks on ju
tarvis kaasata eriteadlasi, insenere ja lõpuks ka riigiasutusi.
Kõik see on aga seotud märkimisväärsete kuludega.
Ministeeriumid nende probleemidega ei tegele, aga vallavalitsusele pole need jõukohased.
Pealegi ei kuulu rannavööndi
maa
munitsipaalomandisse,
vaid enamasti riigile. Ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse
poolt finantseeritavate programmide ja projektide loetelust
ei leia selleteemaliste tööde
finantseeringuid. Seega on selles küsimuses rannainimesed
kahjuks jäetud kaitsetusse olukorda.
Olen põliste rannaelanikega vesteldes püüdnud teada
saada, kui palju on viimase
poolsajandi jooksul rand muutunud ja milliseid ranna muutusi on nad selle aja jooksul
tähele pannud. Mitmed põliselanikud teatasid, et nende
noorusajal kulges rannaastangu all hobutee Tammneeme
külast Randvere kooli ja kiri-

ku juurde. Nüüd ei ole sellest
teest järel enam jälgegi ja nooremad inimesed ei tea sellest
midagi. Üldiselt hindavad kohalikud eakad rannaelanikud,
et meri on poole sajandi kestel
Randvere küla kesk- ja põhjaosa piires rannaala purustanud ja peale tunginud umbes
30 meetri võrra. Kahjuks ei
ole sellekohaseid teaduslikke
andmeid, mis neid väiteid kinnitaksid, kuid väike see mere
pealetung rannale siiski ei ole.
Kuid rannas leidub ka väiksemaid lahesoppe, kus on toimumas meresetete kuhjelised
protsessid ning roostumine.
Siin, rannaastangu all, alates Kibuvitsa teest, muutub mu
edasiliikumine libedate kivide
ja märja savise pinnase tõttu
raskeks ja parem oleks edasi
liikuda astangu peal oleval teel
ja kallasrajal. Mul on valida,
kas liikuda edasi mööda rannaastangul paiknevat kallasrada
või pöörata Mesilase teele, mis
viib merest eemale. Valin viimase variandi, sest tahan jälle
minna vaatama Suurekivi tee
7 aias paiknevat skulptuuride aeda, kus kinnistu omanik,
vabakutseline kunstnik Endel
Saarepuu on loonud unikaalse ekspositsiooni kändudest,
puutüvedest, puujuurtest ja
okstest valmistatud loomade,
lindude jt kujutistest. Teiseks
on ta siin rajanud imetlusväär-

sed kiviaiad, sest kive on siinkandis tõesti rohkesti. Endel
Saarepuu skulptuuride aed on
saanud tuntuks juba ka väljaspool Viimsit. Siia tulevad
ekskursioonile lapsed Tallinna
koolidest ja lasteaedadest ning
kõigil on midagi kasulikku
nähtust kõrva taha panna.
Edasi
põikan
mööda
Tammneeme rannakaitsepatarei neljast rahuldavalt säilinud
positsioonist, mis mõned aastad tagasi Viimsi õpilasmaleva
jõududega võsast ja rämpsust
puhastati. Siiski oleks siin veel
tarvis võsa raiuda ja vaateid
sellele muinsuskaitse objektile
rohkem avada.
Tiitsu tee kaudu jõuan oma
matka lõpppunkti – Tädu kuuse
juurde. Siit saab alguse 2004.
aastal avatud 3 km pikkune riigimetsa läbiv looduse õpperada. Metsamees ja maailmarändur Hendrik Relve on hinnanud
kivil kasvanud Tädu kuuse
vanuseks 130 aastat. Nüüd on
ta kuivanud ilmselt kuuse kooreüraski tegevuse tagajärjel.
Mõtlen, kui palju peab kuusikuid üraskiinvasiooni tõttu
veel hukkuma, et loodusekaitseametnikud seda märkaksid ja
nõuaksid Riigimetsa Majandamise Keskuselt sanitaarraiete
tegemist Viimsi riigimetsas. Ei
pea olema spetsialist, et märgata, kui viletsas sanitaarses seisus on meie riigimets.

Mis saab edasi kuivanud Tädu kuusest?

Kuivanud, üle Eesti tuntud
vabariikliku tähtsusega kaitsealune kuusk on oma kohal
seisnud arvatavasti neli aastat
ilma, et seda probleemi oleks
keegi (ametnik, kes peaks seda
tegema) märganud. Kui kõdunevad tema maa sisse ulatuvad
juured, siis ei ole kaugel ka see
moment, kui tuul puu ümber
lükkab. Leian, et Tädu kuusk
tuleks kiiresti maha saagida
ja koos veel säilinud juurtega
anda üle Endel Saarepuule, kes
oskab sellest kindlasti kujundada huvitava eksponaadi oma
skulptuuride aeda.
Lõpetuseks leian, et minu
poolt läbitud teekond kujutab
endast suurepärast tuleviku
polüfunktsionaalset loodusõppe-, tervisespordi- ja matkarada Viimsi idaranniku rekreatsioonipiirkonnas.

Madis Kaasik

Kasutatud kirjandus
l Enn Pirrus “Eestimaa suured kivid”, Tln 2009
l Kalle ja Martin Suuroja “Hiidrahnud”, Tln 2008
l Viimsi Teataja nr 8 (209) 2004
l Randvere Külaselts Randvere küla arengukava 2005–2010
(2015)
l Randvere Külaseltsi erinumber Randvere Külaleht 2007
l MTÜ Randvere Külaselts ja AS Merin vahelise lepingulise töö
aruanne “Mereranna muutused Viimsi poolsaare idarannikul
Randvere ja Tammneeme külade piirkonnas” 2008 (AS Tallinn
Sadam finantstoetusel)
l MTÜ Randvere Külaselts ja Eesti Geoloogiakeskus OÜ vahelise lepingulise töö aruanne
l “Keskkonnaohtlike elementide sisaldusest Randvere mereranna setetes” 2008 (AS Tallinna Sadam finantstoetusel)
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VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUSED
26. oktoober 2009 nr 11
Viimsi Vallavolikogu liikmete registreerimine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse“ § 68 lõike 1 ja Viimsi valla 18. oktoobri 2009. a valimistulemuste alusel:
1. Registreerida Viimsi Vallavolikogu liikmed:
1.1. Mari-Ann Kelam (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.2. Urve Palo
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
1.3. Jaak Salumets
(Eesti Reformierakond);
1.4. Aivar Sõerd
(Viimsi Ettevõtjate Liit);
1.5. Raivo Kaare
(Kodanikeühendus Meie Viimsi);
1.6. Marko Mihkelson (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.7. Haldo Oravas
(Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.8. Aarne Jõgimaa
(Viimsi Ettevõtjate Liit);
1.9. Kalle Palling
(Eesti Reformierakond);
1.10. Urmas Arumäe
(Eesti Keskerakond);
1.11. Madis Saretok
(Kodanikeühendus Meie Viimsi);
1.12. Jan Trei
(Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.13. Priit Robas
(Viimsi Ettevõtjate Liit);
1.14. Jaan Alver
(Eesti Reformierakond);
1.15. Aarne Saluveer
(Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.16. Valdur Kahro
(Kodanikeühendus Meie Viimsi);
1.17. Peeter Oja
(Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.18. Raimo Tann
(Viimsi Ettevõtjate Liit);
1.19. Ants Savest
(Eesti Reformierakond);
1.20. Rein Madissoon (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.21. Oksana Šelenjova (Eesti Keskerakond).

2. Viimsi Vallavolikogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval
3. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi
Teataja.
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
5. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse”
§-le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju
Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
26. oktoober 2009 nr 14
Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 11, § 20 lõigete 1 ja 3, Viimsi valla
valimiskomisjoni 26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine” alusel:
1. Seoses järgmiste vallavolikogu liikmete volituste peatumisega
Riigikogu liikme volituste täitmise ajaks kuni Riigikogu liikme
volituste lõppemiseni, määrata Viimsi Vallavolikogu koosseisu:
1.1. Mari-Ann Kelam’i asendusliikmena Alar Mik (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit);
1.2. Jaak Salumets’a asendusliikmena Aare Ets (Eesti Reformierakond);
1.3. Marko Mihkelson’i asendusliikmena Karmen Paul (Erakond
Isamaa ja Res Publica Liit);
1.4. Kalle Palling’u asendusliikmena Enn Sau (Eesti Reformierakond).

2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi
Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse”
§-le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju
Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
30. oktoober 2009 nr 16
Viimsi Vallavolikogu esimehe valimistulemuse kinnitamine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse“ § 20 lõike 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 44 lõike 3, Viimsi valla põhimääruse § 29 lõigete 1 ja 8
alusel
1. Tunnistada Aarne Jõgimaa valituks Viimsi Vallavolikogu esimeheks.
2. Otsus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse”
§-le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju
Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

Planeeringutest
"13.11.2009 – 10.12.2009 on avalikul väljapanekul Viimsi valla üldplaneeringu
teemaplaneering “Lapsesõbralik Viimsi“. Avalikustamine toimub Viimsi Vallamajas
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) kella 8.30 – 17.00 (reedeti 8.30 – 16.00), Viimsi Keskkooli raamatukogus (Randvere tee 8, Haabneeme alevik) kella 8.00 – 17.00 ja Randvere Keskuse
Noortekeskuse ruumides (Kibuvitsa tee 1, Randvere küla) kella 14.00 – 19.00. Samuti on
teemaplaneeringuga võimalik tutvuda valla veebilehel: www.viimsivald.ee. Avalik väljapanek toimub tööpäevadel.
Teemaplaneeringus on vaatluse all Viimsi valla mandriosa ja Prangli saar. Planeeringuga analüüsitakse lastele pakutavaid õppimis-, vaba aja veetmise- ja sportimise võimalusi kodupiirkonnas ning pakutakse lahendusi nende võimaluste parandamiseks. Laiem
eesmärk on aidata lastel areneda nii füüsiliselt kui vaimselt täisväärtuslikeks inimesteks.
Teemaplaneeringuga määratakse valla ruumilised arengusuunad lastega seotud hoonete
ja rajatiste detailsemaks planeerimiseks ning määratakse nende ligikaudsed paiknemiskohad, toetudes nii kehtivatele kui menetletavatele planeeringutele. Samuti kirjeldatakse
põhimõtteid, millest võiks lähtuda detailplaneeringute koostamisel uute lapsesõbralike
elamiskeskkondade kavandamisel.
Planeeringu avalik arutelu toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) teisipäeval 12. jaanuaril 2010, algusega kell 16.00.“
13.11.2009 – 10.12.2009 on avalikul väljapanekul Prangli saarel Kelnase külas
asuva maaüksuse Talli detailplaneering. Avalikustamine toimub Viimsi Vallamajas
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) kella 8.30 – 17.00 (reedeti 8.30 – 16.00) ja Prangli Raamatukogus (esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12.00 - 18.00; teisipäeval ja neljapäeval kell
10.00 - 16.00. Reede on raamatukogu lugejatele suletud). Lisaks on detailplaneering tutvumiseks välja pandud valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja paikneb Prangli saare põhjarannikul, piirnedes
põhjast Soome lahega, läänest kinnistutega Viikholmi ja Aali, idapiiri naabruses asub
Ranna talu kinnistu, (kinnistute vahele jääb ca 4–5,5 meetri laiune maariba, mis on jätkuvalt riigi omandis). Lõuna pool, üle Talli kinnistuga piirneva tee, asuvad kinnistud Palmi
I, Palmi ja Silla.
Detailplaneering koostatakse vastavuses Prangli üldplaneeringuga kehtestatud maa-kasutuse juhtotstarbega, s.t kinnistule määratakse tootmismaa asemel elamumaa sihtotstarve, kuid samas taotletakse üldplaneeringuga kehtestatud ehituskeeluvööndi ulatuse
vähendamist, mistõttu on detailplaneering osaliselt üldplaneeringut muutev. Lisaks sihtotstarbe määramisele tehakse detailplaneeringuga ettepanek kinnistu jagami-seks kaheks elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus kummalegi krundile ühe kuni 7,0 meetri
kõrguse ja kahepoolse kaldega viilkatusega (30-45º) üksikelamu ja kahe kuni 4,0 meetri
kõrguse abihoone ehitamiseks. Ehitusalune pindala on ühel krundi 200 m² ja teisel 250
m² ja ehitiste arhitektuurne välisilme peab järgima saarele iseloomulikku hoonestuslaadi.
Keskkonnaamet, asunud seisukohale, et esitatud planeeringulahenduse puhul ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid ranna kaitse eesmärkidele ning kahjustatud ei saa
kallasraja kasutatavus ja juurdepääs rannale, andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
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Raseduskriisi nõustamine Viimsis
Alates käesoleva aasta
sügisest on Viimsi elanikel võimalik tulla
raseduskriisi nõustaja
tasuta vastuvõtule
Pereabikeskusesse
AMAE aadressil Kaluri
tee 5, tuba 122 (www.
amae.ee). Vastuvõtule
registreerimiseks külastage keskuse kodulehte
või kirjutage aadressile
kairi@rasedus.ee, nõustamisele võib registreerida igal nädalapäeval.
SA Väärtustades Elu on
Eestisse toonud projekti, mille
eesmärk on pakkuda lapseootel
naistele ja nende lähedastele
raseduskriisi
nõustamisteenust, tegemaks informeeritud
otsuseid rasedusega seonduvates küsimustes (s.h abordi
kohta), teades võimalikke kaasuvaid terviseriske ja olles
informeeritud riigi tagatud
tugiteenustest ja toetustest.

Mis on raseduskriis?

Raseduskriis on olukord, kus
väheneb naise, mehe ja nende
lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psüh-

Raseduskriisi nõustaja Kairi. Foto erakogu

holoogiliste muutustega või
traumaatiliste kogemustega,
mis on seotud rasestumisega,
raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, lapse
sünni ning emaduse ja lapsevanemaks kasvamisega (allikas:

www.rasedus.ee).
Siinkohal oleks paslik selgitada, et raseduskriisi kontekstis sõna kriis (lad.k crisis
– pööre, murrang) omab
täiesti erinevat tähendust kui
see, mida oleme laiemalt har-

15. novembril kell 11–14
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

KRIBU-KRABU
TURG

TALVEKAUPADE ERI
KÕIK MÜÜGIKS!
SINUL VAJA – MINUL ON!
TULE KIRBUKALE OSTMA, MÜÜMA JA
VAHETAMA
KASUTATUD KRAAMI
VAJALIK TEADA:
kauplemiseks vajalik eelregistreerimine (kuni kohti jätkub)
müügipinda ~2 m, kiirematele registreerujatele laud
Müügiks registreerimine kuni 12. novembrini:
itariina@huvikeskus.ee
gea@pyynsi.edu.ee

junud mõistma. Nimelt tähendab kriisi mõiste antud
juhul kohanemisraskusi uute
elusündmuste ja -tingimustega – need võivad olla lapse
ootamine, sünd, tema kasvatamine, samuti raseduse katkes-

tamine ja katkemine ning haige
või surnud lapse sünd.
Selle projekti sihtrühm pole
ainult lapseootel naised, vaid
ka nende lähedased, kes on
psühholoogilistel, sotsiaalsetel
või tervislikel põhjustel raseduskriisis ning soovivad asjatundlikku nõu rasedusega
seotud otsuste ja valikute tegemisel ning tagasilöökidega
toimetulemisel. Väga oluline
sihtrühm on ka need praegused
ja tulevased lapsevanemad,
kelle peres kasvab või sünnib
puudega või kroonilise haigusega laps. Äärmiselt tähtis
nii perekonna kui ka ühiskonna seisukohalt on tegeleda selle probleemiga juba
varakult. Ning sellistel juhtudel algab muutus ja “paranemine“
lapsevanematest
– mure lahtirääkimine, selle
omaksvõtmine ning sellega
edasielamine. Nii õpib ka tulevane puudega inimene end
väärtustama ühiskonnas, kui
talle on 100% toetust ja tunnustust juba kodust kaasa antud.
Nõustamine on suunatud ka
peredele ja aitab kaasa lapseootuse, sündimise ja sünnitusjärgse perioodiga seotud küsi-

muste ja probleemide lahendamisele.
Alates 2009. aasta märtsist
alustas SA Väärtustades Elu ka
tasuta raseduskriisi telefoninõustamist.
Raseduskriisi
nõustajad vastavad kõnedele
iga päev kell 9–21 telefonil
800 2008. Helistamine on
tasuta. Projekti rahastab Eesti
Haigekassa ning nõustamisteenus ei maksa kliendile
midagi.
Üle Eesti tegutsevad tublid
raseduskriisi nõustaja väljaõppe saanud psühholoogid ja
ämmaemandad paljudes haiglates, k.a sünnitusmajades, perearstikeskuste juures, Tallinna
Raseduskriisikeskuses
ning
nüüd ka Pereabikeskuses
AMAE Viimsis.
Raseduskriisi nõustaja töötab kliendiga konfidentsiaalselt (isikuandmed ja kogu juhtum jäävad salastatuks), pakub psühholoogilist toetust
ning vajalikku teavet parema
toimetuleku eesmärgil.
Olge julged abi küsima!

Kairi Tozen-Pütsepp
Pereabikeskus AMAE
raseduskriisi nõustaja

KUI JÕULUAEG ON UKSE EES
SIIS AMETIS ON JÕULUMEES
TA NUPUTAB JA MURRAB PEAD
KAS ON KÕIK LAPSED OLNUD HEAD
19. DETSEMBRIL kell 15.00
VIIMSI HUVIKESKUSES ( Nelgi tee 1 )
Lepatriinu Teatri vahva jõuluetendus

Lõbus jõulupuhkus
Peale etendust tuleb külla Jõuluvana!
 Lastele

pääse koos kommikotiga 100 krooni
pääse lapsevanemale 75 krooni
 Tellimusi võetakse vastu 14. detsembrini!
 Etenduse

Info telefonil 60 66 838 Viimsi Huvikeskus
e-post: viimsi@huvikeskus.ee
510 3458 Ita-Riina Pedanik
505 9043 Kalle Erm
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Erilised ettevõtmised
eralasteaias Lillelapsed

VIIMSI VALLAS REgISTREERITUD SÜNNID SEISUgA
02.11.2009

Tere tulemast!
 Emily Muljaril ja Tanel Leppundil
sündis 11. oktoobril tütar Eysia.
 Kristi Kreitsmannil ja Indrek
Matsonil sündis 16. oktoobril tütar
Gerda Liisa.
 Mari-Liis Lipul ja Ott Laanemetsal
sündis 16. oktoobril poeg Loit.
 Maria Grünverkil ja Gert Kolmaril
sündis 17. oktoobril poeg Robin.
 Marju ja Ivo Lehtmetsal sündis
20. oktoobril poeg Robert.
 Grete Saksal ja Toomas Puusepal
sündis 29. oktoobril poeg Hugo.
 Kadri Saluril ja Chenguang Wangil
sündis 30. oktoobril poeg Milo.
Pipi Pikksukk Lillelaste mängudehommikul.

Haabneemes asuv
eralasteaed Lillelapsed
saab novembrikuus
kaheaastaseks.
Sünnipäevalaps on tuntust
kogunud Eesti esimese ökolasteaiana, kus kasvandikele
pakutakse maitsvat mahetoitu. Lasteaed paistab silma
paljude arendavate ja meelepäraste ettevõtmistega, mille
hulgast võiks esile tõsta Pipi
Pikksuka lõbusaid pannkoogihommikuid Viimsi lastele,
huvitavaid vestlusringe lapsevanematele, tervistavaid teraapiapäevi, populaarseid shindotreeninguid ja Tarkade Kooli,
kus järgneval sügisel kooliteed alustavaid lapsi ette valmistatakse.

Tarkade Kool

“Tarkade Kooli idee pakkus
välja üks meie lastest, kes
järgmisel sügisel kooli läheb,“
räägib Lillelaste lasteaia juhataja Kairet Grassmann. “Nii
otsustasimegi avada eelkooli,
kus 6–7-aastased lapsed üheskoos maailma avastavad ja
kooliks ettevalmistust saavad.“
Tarkade Kool tegutseb
Lillelaste kooliruumis pärast
lõunasööki, ajal kui väiksemad
mudilased puhkepausi peavad.
Tulevased koolijütsid saavad
põhjaliku ettevalmistuse: õpitakse eesti keelt ja matemaatikat, kodulugu ja kombeõpetust. Eraldi päev on käelise- ja kunstitegevuste arenda-

miseks ning kord nädalas
käiakse meeleolukatel õppekäikudel.
“Kõige lahedam oli Pika
Hermanni tornis!“ hõiskavad
Tarkade Kooli poisid ja
seletavad õhinal, kui palju
trepiastmeid tuli astuda, et
tippu jõuda. Vaimustunult räägivad lapsed ka sellest, kuidas
nad Eesti Televisioonis käisid,
seal telekaamerate ees esineda
said ja lastelavastustest tuntud
tegelastega kohtusid. Toredad on olnud ka Tarkade
Kooli õppekäigud mitmetesse
muuseumitesse.
Juhataja Kairet lisab veel,
et uuest aastast alustab tööd
ka Tarkade Kooli õhtupoolne
rühm, et ka teistes Viimsi lasteaedades käivad lapsed selles
vahvas eelkoolis käia saaksid.
Loomulikult on väga oodatud
ka kodused koolieelikud.

Lapsevanemate
vestlusringid ja õpitoad

Laste maailmapildi avardamise kõrval peetakse Lillelaste lasteaias oluliseks ka
lapsevanemate kasvatusalaste
ja laste tervisega seotud teadmiste täiendamist. Spetsialistide eestvedamisel on toimunud vestlusringid laste toitumise ja uneprobleemidega
seotud teemadel, räägitud on
väikelaste arengust, samuti
laste lugemishuvi toetamisest
ning paljust muust.
“Üks omapärasemaid ettevõtmisi oli Lillelasteaia korral-

datud teraapiapäev, kuhu tuli
palju huvilisi ka väljapoolt
meie maja,“ räägib juhataja.
Oktoobris toimunud teraapiapäeval käis vanemaid nõustamas terapeut Marju-Merike
Brück, kes õpetas, kuidas
kerge massaaži abil saab laste
terviseprobleeme ennetada ja
lapsi päevapingetest vabastada.
Emad olid tervendava teraapia
õpitoas koos lastega ja said
õpitut ka kohe praktiseerida.

Shindo lastele ja
täiskasvanutele

Mõnusat lõõgastust ja tervistavat treeningut pakuvad Lillelaste lasteaias toimuvad võõrapärase nimega shindotunnid.
“Meie lasteaia üks olulistest märksõnadest on laste
tervise tugevdamine ning haiguste ennetamine tervisliku
toitumise ja tervistava liikumise abil,“ räägib Kairet
Grassmann. Jaapanist pärit
shindo loodigi algselt laste
terviseprobleemide raviks, tänaseks on sellest saanud aga
üleilmselt levinud lõõgastust
pakkuv kasulik treening, mis
sobib igas vanuses ja erinevas
füüsilises vormis olevatele
inimestele.
“Shindo lihtsad venitusharjutused on lastele igati
jõukohased ja aitavad tugevdada
nende immuunsüsteemi. Meil
on väga tore treener Kaari,
kes kohe laste poolehoiu võitis
ja kelle tunde lapsed väga
ootavad,“ kiidab juhataja.
Esmaspäeva ja kolmapäeva

õhtuti toimub lasteaias shindotund täiskasvanutele. Joogalaadne treening tasakaalustab
keha energiaid, vabastab pingetest, täiendab energiavarusid
ja annab hea enesetunde.
Kairet Grassmann rõõmustab,
et huvi Lillelastes toimuvate
shindotreeningute vastu on järjest
kasvanud ning et koos praeguste
ja tulevaste emadega osalevad
seal ka mitmed vanaemad.
Iga päev on Lillelaste lasteaias mõnus olemine – lastel on
sära silmis ja kasvatajatel rõõmus meel. “Meie rühmad on
väikesed ja õhkkond väga
kodune,“ loetleb juhataja eralasteaia plusse. “Kõik tulevadki
siia nagu koju.“
Lastele korraldatakse palju
toredaid üritusi – hiljuti käis
külas näitleja Heino Seljamaa
oma Kohvriteatriga ning tihtipeale astuvad lasteaiast läbi
vahvad muinasjututegelased,
et koos lastega laulda ja
mängida.
Novembrist hakkavad kord
kuus laupäeviti toimuma Pipi
Pikksuka mängudehommikud
kõigile Viimsi lastele.
Erilistest
ettevõtmistest
tasub mainida veel seda, et
Lillelaste lasteaial on ka oma
ajaleht. Kel Lillelastes toimuva
vastu suurem huvi, saab
aga kõigest lähemalt lugeda
lasteaia koduleheküljelt www.
lillelapsed.ee.

Annaliisa Sisask-Silla
kahe Lillelastes käiva poja ema
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Viimsi valla kultuurikalender

6. november – 30. november
Kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus
“From War to Freedom“
Fotonäitus “NATO“
“Roman Tavast ja tema
Väärtmetallasjade & Märkide
Tehas“
Avatud K–L k 11–17,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Fotonäitus “Rannarahva
pildialbum enne 1940”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon
“Muinasajas piki rannajoont”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon
“Rannarahva eluolu”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Avatud 23. jaanuarini 2010,
K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Hobifotograaf Laidi Koppeli
fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees
Viimsi Kunstikooli
õpilastööde näitus
Viimsi Vallamajas
Hinge Jürgensoni maalinäitus
Randvere Päevakeskuses
Kuni 25. november
(kadripäevani) Näitus “Kadri
Ilves – illustratsioonid“
Näitusel saab näha
illustratsioone onu Heino
lugudele raamatust “Onu Heino
eksis ära“ (Vaiksoo), eesti
vanasõnadele ja pilte eesti
rahvariietest.
Illustratsioonid pärinevad
kirjastuse Koolibri kogust
Viimsi Keskkooli raamatukogus
TALUTURG
Laupäeviti k 10–14
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Võimlemine ja vestlusring
lapseootel emadele
Teisipäeviti k 18–20
Harmoonikumis, Pargi tee 8
Kuni 8. november
Raamatunäitus
"Mida isad loevad?"
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. november
Raamatunäitus
“Tuntud eestlaste elulood”
Prangli Raamatukogus
6. november k 9
Suur Perepäev – Lahtiste
uste päev. Tunde annavad
ka lapsevanemad.
k 18 Pereõhtu
Töötoad, spordivõistlused,
heategevuslik kohvik jne
Püünsi Koolis
6. november k 13
Folklooripäev
Külas on laulu- ja tantsuselts

HÕPEHÕIM
Näituse “Viimsi vald 90” avamine
Näitus on avatud
26. novembrini, E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuse saalis
6. november k 15.30–18
Sügiskohvik
Randvere Noortekeskuses
6. november k 18
Tüdrukute Klubi
Osavõtutasu 15 krooni
Registreerimine
kadi@huvikeskus.ee või
tel 606 4034
Randvere Noortekeskuses
6. november k 18
Filmiõhtu “Küllus”
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
6. november k 19
Muinasjutuline muusikal
"Winnifred ja hernetera"
lisaetendus
Pilet 60 krooni müügil enne
etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
		
7. november
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”
Avatud 30. jaanuarini 2010,
K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
7. november k 10
Viimsi Kultuuriloo Seltsi
XXXI koduloolaste seminar
teemal “Kirovi kolhoos”,
ettekandjateks omaaegsed
kolhoosi töötajad
Rannarahva Muuseumis
7. november k 12
Isadepäeva kontsert
Viimsi Huvikeskuses
		
7. november k 17		
EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse kammerkoori
15. aastapäeva kontsert.
Dirigeerib Andrus Kalvet
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
		
7. november k 19
Pereseminar.
Dotsent Peeter Roosima
“Õigus olla kodus väsinud”
Viimsi Vabakoguduse kirikus
7. november k 19
Sitsiilia gurmeeõhtu vol 2
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
8. november k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. november k 11
Isadepäeva jumalateenistus
Jutlus Peeter Roosimaa
Laste pühapäevakool
k 18 käsitöökoda
Juhendab Jaana Tamm
Viimsi Vabakoguduse kirikus
8. november k 13
Isadepäeva pidu eakatele
Randvere Külakeskuses
			
8. november k 14.30
Jumalateenistus.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

9. november k 18–20
Trummiõpe
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
9. november k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
9.–13. november
Stiilinädal
www.huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
9.–30. november
Raamatunäitus "Mõnusad
tubased tegevused"
Viimsi Raamatukogus
9. ja 10. november k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses
10. november k 16
Mardipäeva matkamäng
Registreerimine noorsootöötaja juures
Viimsi Noortekeskuses
10. november k 17
Avatakse Matti Miliuse
isikunäitus “Kollektsionääri
Sünnipäev!“
(Krista Sokolova
monumentaalmaalid)
Näitus jääb avatuks
28. novembrini K–L k 12–17
Galeriis Ark Royal Rannarahva
Muuseumi II korrusel
10. november k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses
11. november k 16
DJ-õpituba
Tasuta
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
11. november k 19
Koguduse kool “Joosua raamat“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. november k 20
Külapoliitikud
Nimiosas Indrek Taalma.
Piletid novembris 250 krooni
Jussi Õlletoas
12. november k 14–20
Terve päev Hispaania muusikaga
Kokkamine algab kell 17
Registreerimine noorsootöötaja
juures
Viimsi Noortekeskuses

14. november k 10–14
Mardilaat
Prangli Rahvamajas
14. november k 21
Meie Mehe Väike Mees
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
14.–15. november
Viimsi 5. sügisturniir
noortele korvpallis
Korraldaja Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Koolis
15. november k 11
KRIBU-KRABU TURG
Kasutatud asjade täika – kõik
müügiks!
Müügikohtade
eelregistreerimine – kes ees
see mees, kohamaksu ei ole!
itariina@huvikeskus.ee
gea@pyynsi.edu.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
15. november k 11
Koguduse lipu pühitsemise
jumalateenistus armulauaga.
Teenib EELK peapiiskop Andres
Põder ja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. november k 11
Jumalateenistus.
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
15. november k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus
16. november k 17
Meisterdamine
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
16. november k 18–20
Trummiõpe
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
16. november k 18
Mahekosmeetika valmistamise
õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis, Pargi tee 8
17. november k 17
Kallistamisteraapia, osaleda
võivad kõik huvilised!
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
17. november k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses

12. november k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

17. november k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

13. november k 17
Köögis ainult poisid
Osavõtutasu 15 krooni
Registreerimine kadi@
huvikeskus.ee või tel 606 4034
Randvere Noortekeskuses

19. november k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

13. november k 19
Kulinaarkultuuriline
salongiõhtu barokist
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

9. november k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
18. november k 17
DJ-klubi

www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

www.huvikeskus.ee
Viimis Noortekeskuses

18. november k 19
Koguduse kool
“Kohtumõistjate raamat“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. november k 19
Koguduse kool “Rutti raamat“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. november k 18
Filmiõhtu “Uskumuste bioloogia“
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
20. november k 20
Vallarahva tervisetund –
kogu perega ujuma
(vesiaeroobikaga)!
Eelregistreerimine
tiia@viimsivald.ee,
tel. 609 0980
Viimsi SPA ujulas
20. november k 20
Pidzaamapidu noortele
vanuses 9–12
Osavõtutasu 15 krooni
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
21. november k 10–15
Rannarahva täika
"Pühade-eelne suurpuhastus"
Kõik müügiks! Müügikohtade
eelregistreerimine
riina@viimsivald.ee,
tel 50 94 272
Rannarahva Muuseumi õuel
21. november
Viimsi valla meistrivõistlused
korvpallis (meeskonnad)
Korraldaja Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Koolis
21. november k 11–16
ROOSI KLUBI
Info Rein Joost tel 50 72 436
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
22. november k 11
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. november k 16
Uisutama Jeti Jäähalli
Osavõtutasu 25 krooni
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
26. november k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. november k 18
Terviseloeng sarjast
“Loo endale tervis“
Eelregistreerimine
info@harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
		
27. november k 19
KOMOS 10
Glamuurne juubeligala
Näha ja kuulda saab Komose
näitetrupi 10. tegevusaasta
parimaid palu
Pilet 50 krooni müügil enne
algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
28. november k 19
KOMOS 10
Glamuurne juubeligala
Näha ja kuulda saab Komose
näitetrupi 10. tegevusaasta
parimaid palu
Pilet 50 krooni müügil enne
algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
		
29. november k 11
I advendi jumalateenistus
armulauaga – Leeripüha.
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29. november k 11
Esimese advendi
jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. november k 18–20
Trummiõpe
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

29. november k 14.30
1. advendi jumalateenistus.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
		
29. november		
Advendiküünla süütamine ja
jõulurahu väljakuulutamine
Viimsi Vabaõhumuuseumis
			
30. november k 14
PÖFF Viimsis
Lastefilm (2.– 4. klassid)
Pilet 25/50 krooni müügil
kohapeal
Viimsi Keskkooli aulas

24. november k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses

30. november k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Randvere Noortekeskuses

24. november k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

30. november k 18–20
Trummiõpe
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

22. november k 11
Surnute mälestuspüha
jumalateenistus.
Jutlus Raido Oras
Laste pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
22. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. november k 16
DJ-klubi
www.huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses
25. november k 17
Kadripäeva viktoriin

Info

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee,
www.viimsivald.ee
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Sügisball Viimsi
Peokeskuses
õnnestus igati

Võistlustantsu
juubeliturniir
“Mambo – 30”
Laupäeval, 14. novembril
toimub Viimsi Kooli
aulas võistlustantsuklubi
Mambo tantsuvõistlus,
millega tähistatakse
tantsuklubi 30. juubelit.
Lisaks Eesti tantsijatele
on juubeliturniirile
võistlema kutsutud ka
tantsijad Soomest, Lätist
ja Leedust. Kõik huvilised
on oodatud tantsuvõistlust vaatama ning aktiivselt kaasa elama.

Pika ajalooga
tantsuklubi

Suur osa balli õnnestumisel oli ka vana aja hõngulistel ruumidel. Foto Aime Salmistu

Teist korda peetud
seenioride sügisball
õnnestus nii hästi, et see
võib saada traditsiooniks.
Kuidas sünnivad traditsioonid?
Küllap ikka õnnestunud ja
kordaläinud
ettevõtmistest,
mis osalejatele meeldivad ja
mida soovitakse veel teine
kordki kogeda. Nii loodame
meiegi, et seenioride sügisball
saab traditsiooniks, sest juba
teist korda Viimsi Pensionäride
Ühenduse poolt korraldatud
ball õnnestus igati.
Seekord oli meeleolu loojaks Estonia teatri operetisolist
Alar Haak, kes suutis külalised
omavahel sujuvalt üheks suureks seltskonnaks muuta.
Ühine rõõmus ballipere tekkis
kohe esimestest peominutitest.
Esinema oli kutsutud Järvakandi meesansambel Viisitiim
– nii kaunist meestelaulu ei
olnud publik ammu kuulnud.
Lisaks olid ansambli mehed
ka nobedad tantsu keerutama
ja meie prouad said endale
tantsupartnerid kogu õhtuks.

Publiku kaasalöömiseks
korraldatud karaokevõistlus
pani laulma ka päris eakad
inimesed. Teenitult tugeva aplausi osaliseks said pr Aino
Toom ja pr Imbi Piht, kes
laulsid vana merelaulu “Oi
need sinavad veed“. Toreda
elamuse pakkus ka iseenesest
tekkinud uue koosseisuga
meesansambel, kelle esituses
kõlas “Rohelised niidud“, mis
pani daame silmanurka veerenud pisaraid pühkima.
Hiirvaikseks jäi aga suur
saal siis, kui peokeskuse
omanik hr Lauri Viikna tegi
ülevaate peokeskuse ajaloost,
mis on seotud nii Pirita
kloostri kui ka Viimsi ümbruse
ajalooga, ja sellest, kust Muuga
küla oma nime sai.
Tore oli meelde tuletada ka
ammuseid seltskonnatantse,
mida nii mõnigi meist oli oma
noorusaja pidudel keerutanud.
Suur osa balli õnnestumisel
oli kindlasti peokeskuse vana
aja hõngulistel ruumidel, mis
võbiseva küünlaleegi valguses
oma ajaloolist minevikku mee-

nutasid.
Kauged külalised jäid
meie vastuvõtuga samuti rahule ja tänusõnad tulid tõesti
südamest.
Lõpuvalssi keerutades oli
tuju ülev ja kedagi ei kohutanud
pime
ning
vihmatibutav
sügisõhtu langevate lehtedega
koduteel.

Viiu Nurmela

Võistlustantsuklubi Mambo
alustas oma tegevust Keldrimäe kultuurimajas 1979.
aastal, jätkas Salme Kultuurikeskuses ja Haabersti linnaosa
erinevates saalides, kus ka
praegu tegeldakse väga aktiivselt laste võistlustantsu ja
täiskasvanute seltskonnatantsu
õpetamise ning tantsukunsti
edendamisega. Kõik need pikad
aastad on treeneriteks olnud
legendaarsed Airi ja Voldemar
Juur. Sümboolne on seegi, et
Voldemar Juur on olnud seotud
Viimsi vallaga, kus pikki
aastaid oli tema põhitöökohaks
endine S. M. Kirovi nimeline
kalurikolhoos.

Airi ja Voldemar on ise
tegevtantsijatena tegutsenud
ligi 20 aastat ning jõudnud A
klassi. Nad on mitmekordsed
Eesti meistrid ladina-ameerika tantsudes ning Eesti
meistrivõistluste hõbe- ja
pronksmedalite omanikud. Airi
Juur on rahvusvahelise kategooria kohtunik ja Voldemar
Juur on vabariigi kõrgeima
kategooria kohtunik.
Eestis ei ole palju võistlustantsuklubisid, kes võivad uhkusega öelda, et nende aktiivne
tantsuedendamine on kestnud
juba 30 aastat. Klubist on nende
pikkade aastate jooksul välja
kasvanud mitmeid põlvkondi
tantsijaid, kes on saavutanud
väga kõrgeid tulemusi ka
rahvusvahelisel areenil.Treenerite pühendumist näitab ka see,
et tantsu juurde on toodud
suisa mitmeid põlvkondi
– aastakümneid tagasi klubis
tantsinud noored on nüüd
klubisse toonud oma lapsed
ning tihti võistlevad emad-isad
ise edasi hobitantsijate klassis.
Tants on spordiala, mida
võib harrastada olenemata
vanusest ning seetõttu pole
selle spordiala juures midagi
imelikku, kui koos võistlevad
nii vanaema-vanaisa kui ka
nende lapsed ja lapselapsed.

Aastate ja oskustega muutub
vaid võistlusklass, rõõm tantsimisest aga jääb.

Juubeliturniiril saab
näha palju kaunist
tantsu

Klubi juubeliturniir toimub
Viimsi Kooli aulas, mis on
selleks õhtuks kohandatud
spetsiaalselt
tantsusaaliks.
Kell 11.00 alustavad võistlemist kõige nooremad võistlustantsijad, kel vanust 6–11
aastat. Kell 13.00 jätkub
võistlus staažikamate tantsijatega E, D ja C klassis.
Õhtuses osas näeme aga
võistlemas
täiskasvanuid
ning seeniortantsijaid nii
Eestist, Soomest, Lätist kui ka
Leedust.
Võistlustants on kaunis
spordiala, mis võlub ikka ja
jälle oma kaunite kleitide,
imeilusa muusika ja graatsilise
liikumisega ning miks mitte
tulla ning veeta üks tore
laupäevaõhtu kaunite kunstide
seltsis. Juubeliturniirile oodatakse publikuks kõiki huvilisi,
lisainformatsioon Mambo AVS
koduleheküljelt www.mambo.ee.

Annika Remmel
Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

LAADALE! LAADALE!
(EELTEADE REGISTREERIMISEKS)

5. detsembril kell 12–16
Viimsi Huvikeskuses

TALVELAAT
Müügiks: kudumid,
heegeldised, punutised,
klaas ja ehted, lastekaubad,
mänguasjad, maalid, puutöö
jne. Aiasaadused, seened,
hoidised, mesi jne.
Registreerumine telefonil
606 6839 (E, T, K k 10–14)
või 51 14 528 (iga päev).
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus

Püünsi Kool annab teada
Veel on vabu kohti väikeste sõprade ringis, kuhu oodatakse 6aastaseid lapsi sisukalt aega veetma ning kooli ja sõpradega
kohanema. Tegevus toimub igal neljapäeval Püünsi Koolis
k 14.00–15.30. Õpetajaks on Piret Kõppo. Ringitasu on 200
krooni kuus.
Lisainformatsiooni saab e-posti aadressilt lia@pyynsi.edu.ee või
telefonilt 606 6921. Registreerimine kooli kodulehel või eelpool
mainitud e-posti aadressil.

NABA ootab kõiki huvilisi

AVATUD USTE PÄEVALE
14. november kell 11–15

Võimalik tutvuda lasteaia,
päevahoiu ja huvikooliga.
Päeva tegevuskava leiad Naba
kodulehelt www.naba.ee
Eralasteaed Naba
Metsavahi tee 24a
Tel 606 3890

Eralasteaed
Fidan ootab oma
sõbralikku perre
lapsi vanuses
1–6 aastat.
Aadress: Vilisuu 7,
Lasnamäe
Tel 55 697 165
www.fidan.ee

s
Uu a
z
piz sis!
m
Vii

LÕHEPIZZA
kaste, juust, lõhe, peekon,
kirsstomat, brokoli

Kampaania

Tul
e
läh ja
em
alt

uur
01.11-31.12.09.
i
Iga 8s pizza tasuta!
kogu templeid ja võida
lisaks veel 5 pizza- pakett!
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Harjumaa meistrivõistlused
kiirmales
Võistlused peeti Tallinnas
Paul Kerese Malemajas
17. oktoobril. Hoolimata
sellest, et Viimsi maleklubi tegevuses hõõgub
tuli tuha all, on meil siiski
tänu Tallinna maleklubide
noortetööle olemas sel
alal järelkasv.
Maakonna meistrivõistlustel
osales tänavu Viimsist 11 noort
ja ainult 2 meest, nii noored kui
ka vanemad mängisid šveitsi
süsteemis 7 vooru, 15+15
minutit. Kõige noorematest,
kuni 10-aastastest poistest
jõudsid esikolmikusse võitjana

Alex Hendrik Noormets ning
kolmanda kohaga Robert
Gammer, kes on mõlemad
Maleakadeemia Vabaettur kasvandikud. Samas vanuseklassis oli tüdrukutest vaid kaks
osalejat, mõlemad Viimsist,
Paul Kerese Maleklubis Iivo
Nei käe all harjutavad Merilyn
Litvinov ja Edit-Jane Veri.
Merilyn võitis kuldmedali
ja meistritiitli, Edit-Jane jäi
teiseks. Kuni 14-aastastest
said Viimsi noortest kolmanda
koha Rasmus-Kaarel Kilp
spordiklubist Reval Sport ja
Iivo Nei õpilane Danielle Luks.
Kuni 18-aastastest neidudest

tuli ainsa osavõtjana võitjaks
Viimsi koondislane Kristiina
Ehala, samas vanuseklassis jäi
Janno Müütnik neljandaks.
Täiskasvanute võistluses
osales kakskümmend kuus
meest ja kaks naist. Meestest
tuli võitjaks Sergei Karjakin
Maardu linnast ja sealsest
maleklubist, meie meestest jäi
Valdo Müütnik hõbemedalile
ja Elmar Talisaar 15. kohale.
Naiste kahest osavõtjast oli
parem Tiina Põlendik Kose
vallast.

Tiia Tamm

2.–13. november
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused RAHVASTEPALLIS.
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
14. november
Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlused

Turniiri eesmärgiks on selgitada valla 2009. aasta
meistermeeskond korvpallis ning üldine korvpalli
populariseerimine Viimsis.

sporditöö koordinaator

Üritustest tulemas
31. oktoober
Harjumaa täiskasvanute ja noorte
meistrivõistlused KOROONA üksikmängus
Kehras.
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

21. November, Viimsi Kooli Spordihoone

MALES Tallinnas.
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
14.,15. november
Viimsi 5. sügisturniir KORVPALLIS
(noored) Viimsi Koolis.
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
21. november
Viimsi valla meistrivõistlused
KORVPALLIS (meeskonnad) Viimsi
Koolis.
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi

Registreerimine:

Vajalik eelregistreerimine!
Palume teatada oma osalemisest
Hiljemalt 13. novembriks
e-mail: kkviimsi@kkviimsi.ee
tel: 50 48 422

Osalemine:

Osalema on oodatud kõik Viimsi elanikest, Viimsis
töötavatest või Viimsis sportivatest inimestest
koosnevad meeskonnad.

Osalustasu:

Turniir on kõikidele osalejatele tasuta.

MTÜ Korvpalliklubi Viimsi

Viimsi rulluisutajad said
esikoha
Laupäeval, 17. oktoobril toimus Hollandis
Winschotenis rahvusvaheline rulluisutamise
rühmakavade võistlus
IRMA CUP.
Võistlustest võttis osa 16 rulluisuklubi Eestist, Taanist, Belgiast, Saksamaalt ja Hollandist.
Viimsi vallast võtsid võistlusest osa 16 tüdrukut: Brigitta
Randveer, Liisa Tolli, Anna
Lotta Hagi, Elis Taal, Annika
Jõemägi, Laura Liisa Katariina
Jürgenson, Eva-Laura Lõoke,
Saskia Lii Bergmann, KärtGerli Reinmets, Mai-Riin
Salumaa, Kirke Süld, Aidi
Hamburg, Elis Lemberg,
Hanna-Stiina Kivinurm, MiaMathilda Savila.
Kokku võideti neljas erinevas kategoorias üks esimene
koht (kümnene rühmakava
“Vampiirid”), kaks teist kohta
(kuueteistkümnene
rühmakava “Kuradid” ja neljane
kava “Piraadid”) ning kaks
kolmandat kohta (kahene
kava “Gladiaatorid” ja neljane
kava “Nahkhiired”), mis tagas
kokkuvõttes võistluse “MiniIrma” üldvõidu.
Rulluisuklubi Rullest on

võitnud “Mini-Irma” rühmakavade võistluse juba neli
korda, tuues ka seekord koju
kaasa “Mini-Irma” üldvõidu
rändkarika.
Edukalt on Rullest võistelnud ka Euroopa Meistrivõistlustel – 2006. aastal
tulid Rullesti kadetid Euroopa
meistriks, 2007. aastal saavutati EM-il III koht, 2008. aastal

Tel 50 48 422; E-post: kkviimsi@kkviimsi.ee
www.kkviimsi.ee

IV koht ning 2009. aastal EM-il
V koht.
Rulluisuklubi Rullest võtab aastaringselt vastu uusi
tüdrukuid vanuses 6–12 eluaastat. Info ja registreerimine
piret@rullest.ee.

Piret Rink
Spordiklubi Rullest treener
(IV kutsetase), Eesti rulluisuliidu
juhatuse liige. www.rullest.ee

14. ja 15. November 2009, Viimsis. Viimsi kooli spordihoones.
Osalevad 2000. aastal sündinud poiste meeskonnad:
KK Viimsi; BC Kalev/G4S; KK Paulus; KK Rae Koss; Erkmaa KK; Rapla KK;
Rakvere SK; Wartti Basket (FIN); LHSK; St.Peterburg VO (RUS); Tartu Rock; BC Rim.
I päev 14.11.2009 Viimsi Kooli spordikompleksis
I väljak
10.00
11.00
12.00
13.00

mäng 1
mäng 3
mäng 5
mäng 7

KK Viimsi
Erkmaa KK
KK Viimsi
Erkmaa KK

KK Paulus
Tartu Rock KK
Lääne Harju SK
Wartti Basket 00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

mäng 9
mäng 11
mäng 13
mäng 15
mäng 17

KK Paulus
Tartu Rock KK
A grupi I
D grupi I
A grupi III

Lääne Harju SK
Wartti Basket 00
B grupi II
C grupi II
B grupi III

9.00
10.00

mäng 19
mäng 21

13 kaotaja
13 võitja

16 kaotaja
16 võitja

5-8 koht
poolf.

11.00
12.00
13.00

mäng 23
mäng 25
mäng 27

17 võitja
19 kaotaja
21 võitja

18 võitja
20 kaotaja
22 võitja

9-10 koht
7-8 koht
1-2 koht

II väljak

mäng 2
mäng 4
mäng 6
mäng 8

St.-Peterburg VO
Rapla KK
St.-Peterburg VO
Rapla KK

BC Kalev/G4S
KK Rae Koss
Rakvere SK
BC Rim

mäng 10
mäng 12
mäng 14
mäng 16
mäng 18

BC Kalev/G4S
KK Rae Koss
B grupi I
C grupi I
D grupi III

Rakvere SK
BC Rim
A grupi II
D grupi II
C grupi III

mäng 20
mäng 22

14 kaotaja
14 võitja

15 kaotaja
15 võitja

mäng 24
mäng 26
mäng 28

17 kaotaja
19 võitja
21 kaotaja

18 kaotaja
20 võitja
22 kaotaja

LÕUNA

veerandf.
veerandf.

II päev 15.11.2009 Viimsi Kooli spordikompleksis

veerandf.
veerandf.

5-8 koht
poolf.
11-12
koht
5-6 koht
3-4 koht

Püünsi Kool otsib oma lasteaeda 0,25 koormusega muusikaõpetajat
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata Kooli tee 33, Püünsi küla,
74013 Harjumaa või e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee kuni 10. novembrini 2009.
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KUULUTUSED

Müüa loovutuseas Iiri punase setteri kutsikad.
Kutsikad vaktsineeritud, mikrokiibitud ja tõupaberitega. www.windchartsetters.com,
tel 53 431 676.
Viimsi Grossi kauplusse vajatakse koolitatud
lillemüüjat. Tel 50 39 548, 50 45 818.

Firma otsib beebikooli juhendajat (tunnid 2x
nädalas), kutsetunnistust omavat lapsehoidjat
(osalise tööajaga), väga korralikku ja kiireloomulist
koristajat (töö puhkepäevadel). Huvi korral helistada
tel 51 11 831.

Veoteenus kaubikuga. Tel 51 916 302.
Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, krohvimis- jm üldehitustöid. Saunade ehitus. Kvaliteetne
töö. Tel 51 10 992.

Plaatimistööd soodsalt, lisainfo ja küsimused
e-posti aadressilt siporex1@yahoo.com või tel
56 305 690, Jürgen.

Ostan ära teie vanad sõidu-autod, ARK-is
kustutamine. Paku kõike, ostan ka vanarauda.
Tel 55 997 092.

Raamatupidamisteenused üle Eesti, info tel 670
6527 või info@rowan.ee, vt ka www.rowan.ee.

Ostan metsa ja metsamaad. Tel 56 754 120.

Laiakülla 2 korral kuus. Tel 53 492 618.

Viimsi Tervis SPA Hotell pakub tööd:
-Füsioterapeudile. Nõutav keelteoskus: eesti, soome
ja inglise keel suhtlustasandil.
-Administraatorile. Nõutav keelteoskus: eesti, soome
ja inglise keel suhtlustasandil.
-Koristaja/perenaisele. Nõutav keelteoskus: eesti
keel suhtlustasandil.
CV palume saata viimsispa@viimsispa.ee või
postiaadressil OÜ SPA Haldus, Randvere tee 11,
Viimsi 74001, Harju maakond.

Õhksoojuspumbad. Müük. Paigaldus. Hooldus.
Tel 53 407 191. www.erilahendused.ee.
Kvaliteetsed plaatimistööd pikaajalise kogemusega
plaatijalt. Garantii. Täpsem info tel 55 509 412.
Müüa värsket põhku koerakuuti. Pakitud kilekottidesse. Kokkupressitud põhupaki mõõtmed ca
55 x 35 x 60 cm. Hind 100 krooni /pakk.
Kontakttelefon 609 0511, 53 499 081, 53 499 087.

Esmaspäeviti kl.18.00-19.30
TERVISETUND
02.11 – “ Mikroorganismid meie soolestikus”
09.11 – “Allergia ja toidutalumatus”
16.11 – “Külmetushaigused ja tervenemine”
23.11 – “Homöopaatia tutvustus”
30.11 – “Reﬂeksoloogia tutvustus”

Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse–männi-

Põhikooli kõrval. Tel 50 48 643, Malle.

Otsime usaldusväärset ja hoolast koristajat

november

350.-/ruum. Kask alates 430.-/ruum. Konteineris
puud alates 1130.-/tk. Toome puud Harjumaal tasuta
koju! Tellimiseks helista 670 7110, 52 00 093 või
täida tellimisleht internetis: www.puu24.ee.
palki ja paberipuud. Abistame paberite vormistamisel
ja raietöödel. Oma transport. www.forestryest.ee
Tel 56 636 076, 56 638 551.

Annan kodus vene keele eratunde. Asukoht Püünsi

Tunniplaan

Kõige soodsamad küttepuud! Lepp alates

Hind perele 120,-/kord

Mullavedu. Kvaliteetne kasvumuld koos transpordiga kuni 6 tonni. Hind 1300 krooni, info ja
tellimine mullavedu@hot.ee või tel 52 52 632.

Teisipäeviti kl.18.00-19.30
VÕIMLEMINE JA VESTLUSRING LAPSEOOTEL EMMEDELE
Hind 100,-/kord

Apones Finance OÜ aitab äriühingute asutamisel,
pakub raamatupidamisteenust äriühingutele,
MTÜ-dele, FIE-dele ja korteriühistutele ning aitab
personaliga seotud dokumentide osas. Kontakt:
e-mail finance@apones.ee, tel +372 50 97 935.

Laupäeviti kl.11.00-12.00
EMME-TITE RING
(vanusele 0-6 kuud)

Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

Hind perele 100,-/kord

Tänavakivide paigaldus. Puitterrassid. Haljastustööd. Tel 50 87 397.

Laupäeviti kl.10.00-17.00
INTENSIIVNE ETTEVALMISTUS LAPSE SÜNNIKS
(3 päeva)
21.11 – “Ootus ja sünnitus”
28.11 – “Toetus ja sünni pehmendamine”
05.12 – “Lapse sünd ja tema ootused”

Terrassid. Sauna puitosad. Piirdeaiad. Kergehitised.
Ehitus. Remont. Siseviimistlus. Plekitööd. Pottsepatööd. Tel 56 646 709.
Elektritööd. Teostan igasuguse keerukusega
elektritöid. Sise- ja välitööd, rikete kõrvaldamine jne.
Tel 50 83 895. www.elektrik.fie.ee.

Hind perele 700,-/päev (Kohapeal tervisliku lõunasöögi võimalus)

Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid,
seinad ja katused. Tel 50 13 305.

NB! Palume kõikidesse rühmadesse eelnevalt registreerida, kas meili teel info@tervevalik.ee või telefoni teel (+372) 51 33533.
Täpsem info www.tervevalik.ee. Tunnid toimuvad eralasteaias Pääsupoeg, Suur-Kaare tee 66, Pärnamäe küla, Viimsi vald.

Professionaalne massaa� 1,5 h 280 krooni Viimsis
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja
broneerimine 55 587 538.
Jussi Grupp OÜ
Liilia tee 2
Viimsi 74001
Harjumaa

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

NOVEMBRIKUU ÜRITUSED
L 7. NOV KELL 21.00 SULO
L 14. NOV KELL 21.00 MEIE MEHE VÄIKE MEES
L 21. NOV KELL 21.00 VELLO ORUMETS
L 28. NOV KELL 21.00 ENDRI JA RESTART
REEDETI NOVEMBRIKUUS VIDEODISCO
ÕHTUJUHIKS IVO LANI
PARIMAD VIDEOHITID LÄBI AEGADE...
ÜRITUSTELE SISSEPÄÄS TASUTA!
K 11. NOV KELL 20.00 “KÜLAPOLIITIKUD”
Lõbus etendus INDREK TAALMA esituses
PILET 250.- MÜÜGIL BAARIS!
Ootame Teid jõulupidu pidama!
Ütle oma eelarve ja me teeme pakkumise vastavalt
sellele... Renti me ei küsi!
Maksad ainult selle eest, mida tarbid:)
Küsi julgelt!
Jussi Grupp OÜ
Liilia tee 2
Viimsi 74001
Harjumaa

VEK-kuulutus|dnov.indd 1

Kõrgharidusega ja kogemustega raamatupidaja

29-10-2009 16:47:20

osutab raamatupidamisteenust äriühingutele, FIEdele ja korteriühistutele. Lisainfo www.bairam.ee,
tel 53 412 898.

Kõik pottsepatööd. Tel 55 23 522, Toivo Arthur.
Metalli koristamine. Tel 5695 7713, Aleksander.
Teostame muruniitmist, hekilõikust, puude raiet ja
haljastusega seotud töid. Tel 55 637 666.
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Avatud
ÕMBLUSSALONG
Kaluri tee 5
Tel: 529 8020,
609 1490
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tel/faks: +372 601 0317
baar/köök tel: +372 623 8696
e-post: info@jussikas.ee
www.jussikas.ee

õmblusteenused
parandustööd
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Rehvivahetus

krooni.

alates 300

Rehvihotell 25 krooni rehv.
Uute ja kasutatud rehvide

müük.
Autoremont. Puksiiriteenus.
Sinine Pantone 294 C








Sõidukite Iseteeninduse OÜ
Rohuneeme tee 1/7
(sissepääs Muuli teelt)
www.iseteenindus.ee
info@iseteenindus.ee
Tel +372 56 611 907
Avatud E–L 9–19, P 10–16

Tel 510 26 24, e-post: johannes.green@brem.ee
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MURRA
MASU!
Ära osta midagi uut
ega kallist!

Hangi endale korralikud kasutatud või
Eestis taastatud “Vallai” rehvid.
HINNAD ALATES:
Kasutatud 200 kr tk
Taastatud 400 kr tk
Täisvahetus 360 kr auto
Kliendi tungival nõudmisel müüme ka uusi rehve.

Viimsi rehvikeskus, Halli tee 1,
tel 565 5259.

Tasuta koolitused Viimsi vallas!
Tasuta koolitustele saavad registreerida kõik Viimsi vallas elavad töötud, kes kuuluvad vähemalt ühte alltoodud sihtrühma:
•
pikaajalised töötud (töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 12 kuud);
•
noored 15–24-aastased töötud;
•
hoolduskohustusega koormatud inimesed;
•
puudega inimesed;
•
vanemaealised (alates 50. eluaastast);
•
mitte-eestlased;
•
vähemalt 1,5 aastat lapsehooldusel viibinud vanemad.
Neljapäeviti (5, 12, 19 ja 26 november) jätkuvad tööklubi raames “Tööotsija ABC“ koolitused, kus tutvustatakse erinevaid tööotsingu meetodeid ja võimalusi, antakse head nõu ja oskusi kandideerimisprotsessi ning tööintervjuu edukaks läbimiseks, räägitakse tööseadusandlusest ja töölepingust tööotsija seisukohast lähtuvalt ning õpetatakse hea teenindaja põhioskusi.
Koolituste kestvus neljapäeviti on 4 tundi (k 12–16).
Alustava Ettevõtja Baaskoolitus, mis algab 9. novembril  ja kestab seitse päeva (9, 11,
16, 18, 23, 25. november ja 2. detsember) a’ 8 tundi päevas (k 10–17), on mõeldud neile, kes
julgevad võtta riske ja olla tulevikus endale ise tööandjaks. Nimetatud koolituse lõpetajatel on
koolituse käigus koostatud äriplaani alusel võimalik taotleda Töötukassast ettevõtlusega alustamise toetust kuni 70000 krooni.
NB! Veel on vabu kohti uue Alustava Ettevõtja Baaskoolituse koolitusrühma komplekteerimisel.
10. novembril algusega kell 10.00 toimub Müügikoolitus, mille eesmärk on tutvustada
müügi baasoskusi ja aktiivse müügi põhimõtteid ning aidata osalejatel paremini tunnetada oma
tugevusi ning anda enesekindlust müügitööle kandideerimisel.
Koolituste lektorid on oma ala parimate seast ning siiani on olnud koolitustel osalenute
tagasiside väga positiivne.
Kõik ülalloetletud koolitused toimuvad Viimsi Raamatukogus (Kesk tee 1, Haabneeme)
asuvas Tööotsija Infopunktis.
Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi poolt sihtfinantseeritava projekti “Viimsi valla mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine ja tööturu riskigruppide tööellu integreerimine“
raames.
Info ja registreerimine telefonil 606 6935 või e-posti aadressil info@scoopest.com.
Sven Simson, projektijuht
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