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Europarlamendi saadik Tunne Ke
lam: „Ma pole kaotanud kodurah
vaga kontakti, vaid vastupidi, seda
tugevdanud.”
Loe lk 4.
A:

B:

Viimsi valla 90. aastapäeva
juubeliürituste nädal 8.–16. mai 2009
C:

Reedel, 8. mail
kell 13 Emadepäeva konverents – Viimsi
väärikad naised Viimsi Päevakeskuses
kell 18 Viimsi Muusikakooli kevadkontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
D:

A: Viimsi valla värviline vapp
B: Viimsi valla kahevärviline vapp
C: Viimsi valla must-valge vapp
D: Viimsi valla kahevärvilised vapid koos nimega

Oma looduslike veevarude, ka allikate-jugade poolest oleme rikkad ja võime ennast oma maal turvaliselt tunda. Foto: Mirje Järv

Viimsi veehaarde
puurkaev-pumplate rajamine

Veehaarde puurkaev-pumplate
rajamine on 9. etapp Ühtekuuluvusfondi veemajanduse vee- ja
kanalisatsioonitorustike rajamistöödest Viimsi vallas.
ASi Viimsi Vesi riigihankekomis
jon avas 8. detsembril 2008 Ühte
kuuluvusfondi veemajandusprojek
ti käigus rahvusvahelise riigihanke,
mille eesmärk oli Euroopa Liidu
kaasrahastamisega projekteerida
ja ehitada Viimsi ühtne veehaare
Viimsi poolsaare keskmes olevas
se riigimetsa. Nimetatud veehaare

saab tulevikus ühtseks veeallikaks
kogu Viimsit katvale joogiveeva
rustusele.
Riigihankel esitasid pakkumise
kolm pakkujat: OÜ Balrock, UAB
Artva ja Water Ser Ehitusjuhtimine
OÜ ühispakkumine ning AS Keila
Geoloogia ja AS Holliger Grupp
ühispakkumine. Vastavaks tunnis
tatud pakkumistest esitas odavaima
OÜ Balrock (11,5 miljonit krooni).
Rahvusvahelises
riigihankes
on sätestatud tööde mahuks seits
me puurkaevu projekteerimine ja
puurimine. Torustike projekteeri
mistöödega peab projekteerija val

mis saama kuuekümne päevaga ja
ehitustöödega peab ehitaja valmis
saama 180 päevaga alates lepingu
sõlmimisest kuni valminud ehitus
tööde vastuvõtmiseni.
Tänase seisuga on teostamisel järg
mised ELi Ühtekuuluvusfondi kaasfi
nantseerimisel teostatavad tööd:
• Rohuneeme külas: Liiva tee,
Suur-Ringtee ja Väike-Ringtee;
• Viimsi keskse veetorustike raja
mine.
Seejärel on plaanis Ühtekuulu
vusfondi kaasfinantseerimisel teos
tada järgmised tööd:

• Viimsi keskse veetorustiku raja
mine (2. etapp);
• torustike rajamine Leppneeme
külla Kiigemäe ja Luhaääre tee
piirkonda;
• torustike rajamine Muuga külla
nn Vana-Muuga piirkonda;
• torustike rajamine Pringi külla
Rummu tee piirkonda;
• torustike rajamine Pringi külla
Tuule ja Tammiku teele.

Jan Trei
abivallavanem

Euroopa Parlamendi valimistest
Lähenemas on Euroopa Parlamendi valimised, mis toimuvad
7. juunil 2009 kell 9–20.
Viimsi valla valimisjaoskondades
ootame valima kõiki kodanikke,
kellel on valimisõigus ja kelle elu
kohaks on rahvastikuregistris re
gistreeritud Viimsi vald.
Valimisjaoskond nr 1 asub
Viimsi alevikus Nelgi tee 1 (Viim
si vallamaja). Hääletada saavad
kodanikud, kelle elukoht rahvas
tikuregistri järgi on Viimsi alevi
kus, Miiduranna külas, Randvere
külas, Laiaküla külas, Leppneeme
külas, Lubja külas, Metsakasti kü
las, Muuga külas, Pärnamäe külas,
Tammneeme külas või Äigrumäe

külas, samuti need, kelle elukoht
on määratud omavalitsuse täpsuse
ga (Viimsi vald).
Valimisjaoskond nr 2 asub Haab
neeme alevikus Randvere tee 8
(Viimsi keskkool). Hääletada saa
vad kodanikud, kelle elukoht on
rahvastikuregistri järgi Haabnee
me alevikus, Pringi külas, Püünsi
külas, Rohuneeme külas, Kelvingi
külas või Naissaarel.
Valimisjaoskond nr 3 asub
Prangli saarel Prangli koolimajas.
Hääletada saavad kodanikud, kelle
elukoht on rahvastikuregistri järgi

Idaotsa külas, Kelnase külas või
Lääneotsa külas.
Elektrooniliselt saab hääletada
alates 28. mai kl 9st kuni 3. juuni
kl 20ni.
Eelhääletamine toimub 1.–
3. juunil. Eelhääletamise ajal saa
vad valimisjaoskonnas nr 1 hääle
tada ka need kodanikud, kes muidu
kuuluks oma elukoha järgi teise
valimisjaoskonda või kelle elukoht
on väljaspool Viimsi valda. Eelhää
letamise ajal on valimisjaoskonnad
avatud 12–20.
Valijate nimekirjad koostatakse
rahvastikuregistri andmete alusel
8. mai seisuga. Elukoha aadressi
andmetes pärast 8. maid tehtud

muudatusi arvesse ei võeta, st va
lida saab enne 8. maid registris ol
nud elukoha järgi.
Kõikidele valijatele saadab sise
ministeerium valijakaardi, kus on
valimiste kohta täpsem informat
sioon.
Kes ei ole valijakaarti saanud
23. maiks, võib oma andmete kont
rollimiseks pöörduda vallavalitsuse
poole. Valmisjaoskonda häälemata
tulles palume kindlasti kaasa võtta
pildiga isikut tõendav dokument.
Täpsem info valimiste kohta:
http://vvk.ee/ep09. Ootame kõigi
aktiivset osavõttu.

Laupäeval, 9. mail
kell 11 Noorte korvpalliturniir Viimsi 3:3
kell 14 Meeste korvpalliturniir Viimsi 3:3
Viimsi Keskkooli Spordikompleksis
kell 12 XXIII Viimsi jooks Haabneemes
kell 12 Kalevi Jalgrattakooli Noorte maas
tikurattasari Team Rattapood Cup Rohunee
mes
kell 12 Emadepäeva kontsert Viimsi Huvi
keskuses
Pühapäeval, 10. mail
kell 11 Viimsi valla 90. aastapäeva tänuju
malateenistus EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Esmaspäeval, 11. mail
kell 12 Rahvusvahelise kunstifestivali “Al
ter Estonia” näituste avamine Viimsi klin
diastangul vanades õlimahutites (juurdepääs
Viimsi Keskkooli parklast, Randvere tee 8,
Haabneeme)
kell 14 Rahvusvahelise kunstifestivali “Al
ter Estonia” näituste avamine Galeriis “Ark
Royal” Rannarahva Muuseumis (Nurme tee
3, Pringi)
kell 16 Viimsi valla 90. aastapäeva
(11.05.1919) tähistava raamatu “Viimsi vald
90” esitlus ning valla ajalugu kajastava sten
dinäituse avamine Rannarahva Muuseumis
(Näitus on avatud kuni 15. maini)
11. mai–8. juuni
Teavikute näitus “Viimsi, Viimsi, mu Viim
si…” Viimsi Raamatukogus
Reedel, 15. mail
kell 18 Viimsi valla 90. aastapäeva tähistav
pidulik aktus ja kontsert Viimsi Keskkooli
aulas
Laupäeval, 16. mail
kell 10 Viimsi valla meistrivõistlused sulg
pallis Viimsi Spordihallis
kell 10 Muinsuskaitse talgud Viimsi Vaba
õhumuuseumis
kell 12 Kila-kola laat Rannarahva Muuseumi
õuel
kell 12-21 MuuseumiÖÖ – Viimsi Vabaõhu
muuseumis ja Rannarahva Muuseumis
Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1 Viimsi 74001 Harju maakond
Info tel. 6066 866 e-post: marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee



8. mai 2009
Volikogus toimunust

Vallavolikogu kultuurija hariduskomisjoni esimees Priit Post
Teie juhitava komisjoni põhiülesanne on
analüüsida kultuuri- ja haridusküsimusi ja
teha ettepanekuid. Millised teemad on komisjonis selle volikogu koosseisu ajal olnud
kõige kuumemad, enam arutelu tekitanud?

Kuidas sujub komisjonis koostöö opositsiooniga?
Opositsiooniga meil suuremat
koostööd ei ole. Olen arvamusel, et
mõne opositsiooniliikme tegevus
on niivõrd valla- ja inimvaenulik,
et neid ei tohigi otsuste tegemise
juurde lasta.

Suure osa komisjoni tööajast võtab taotlustega
tegelemine. Loomulikult ei ole kõik taotlused
rahuldatud, kuid väga paljud siiski on. Seda
muidugi eelarve piires.
Loomulikult on tegeletud ka mitme valla
valitsuse ning volikogu kultuuri- ja
hariduselu puudutava määrusega
ning teiste õigusaktidega.
Eraldi teema on olnud ja on
ka jätkuvalt valla elanikkonna
kiirest juurdekasvust tingi
tud lasteaia- ja koolikohtade
puudujääk. Kõik teavad uut
Viimsi kooli ning ka Pargi
ja Randvere lasteaeda. Sa
muti tegutsevad eralaste
aiad. Ehitamisel on Karu
laugu kool-lasteaed.
Kõigist
pingutustest
hoolimata on järjekord
lasteaeda ja kooli endiselt
olemas. Mõningane järje
kord on ilmselt Viimsi tingi
mustes paratamatus.

Millised probleemid vajavad
Viimsis teie valdkonnas
praegu kõige kiiremaid
lahendusi?
Eks see koolikohta
de puudusega seo
tud on. Usun, et
Karulaugu kool
annab olulist lee
vendust.
Murede kõrval
on alati ka
rõõmud, nii et
paluks välja
tuua ka see,
mis Viimsi
kultuuri- ja
hariduselus
kõige enam
head meelt
teeb?

Kuidas hindate koostööd vallavalitsuse ning selle vastavate
ametitega?

Julgen väita, et
meie komisjoni
liikmed on suu
re kogemusega
spetsialistid
ja
ka inimesena n-ö
suure algustähega.
Nad on alati kohal,

Vallavalitsusega oleme alati hakkama
saanud. Vallavalitsejad teavad, mida
teha ja kuidas teha. Tänavuses keeru
lises eelarve- ja majandusolukorras on
muidugi eriarvamused ja pinged ker
ged tekkima.

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.

Tänane majandussituatsioon pakub iga päev uudiseid oma töö
kaotanud inimestest, ühiskonnas sotsiaalsete probleemide
suurenemisest, inimeste üldiselt nukramast ilmest ja suhtumisest.

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas
ja Jan Trei
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 22. mail.

Mari-Liis
Dolenko
MTÜde konsultant

Järjest enam mõlgutavad inime
sed mõtteid selle üle, milliseid
alternatiive lisaks üheksast viieni
töölkäimisele oma finantsolukor
ra lahendamiseks rakendada ning
kuidas igapäevastest muremõtetest
aeg-ajaltki eemale saada. Rohkem
tuntakse puudust ühisest kooskäi
misest, harivast meelelahutusest,
mis raha ei nõua. Samas valutatak
se rohkem südant ka ühiskondlike
probleemide pärast ja otsitakse vii
se, et elukeskkonna parandamisele
kaasa aidata.
Paljud mõtlevad oma ettevõtlu
se peale, et olla iseenda tööandja ja
samas tegeleda ehk asja või idee
ga, millest hing on salamisi juba

ammu unistanud, ent pole olnud
julgust alustada. Mõlgutatakse ka
mõtteid kodanikuühenduse asu
tamise suunas – et teha üheskoos
midagi kasulikku, püüda olla abiks
oluliste sotsiaalsete küsimuste la
hendamisel ja ehk saada kõige sel
le teostamiseks fondidest rahagi.
Et mitte leiutada jalgratast,
on palju tugiorganisatsioone, kes
nõu ja jõuga teile nii ettevõtluse
kui ka mittetulundusliku tegevu
se planeerimises ja korraldamises
appi tulevad. Harjumaa tegusate
inimeste jaoks on loodud SA Har
ju ettevõtlus- ja arenduskeskus
(HEAK). Sarnane keskus on igas
maakonnas, mis kokku moodusta
vad maakondlike arenduskeskuste
võrgustiku. Meie võrk koosneb
rohkem kui sajast spetsialistist, kes
on pühendunud oma maakonna
arendamisele.
Pakume tasuta abi nii alustaja
tele kui ka juba tegutsevatele ette
võtjatele ja kodanikeühendustele.
Aitame teil läbi mõelda oma idee,
selgitame organisatsiooni asuta
mise nõudeid, vaatame ka asuta
misdokumendid koos teiega läbi.
Ettevõtjatele oleme toeks äriplaani
ja finantsprognooside koostamisel,
mittetulundusühendusel
aitame
läbi mõelda arengukava koostami
se. Mõtleme teiega koos, kas mõ
nest fondist oleks võimalik taotleda

duskeskuse (HEAK) meeskond ootab nii alustavaid
kui ka tegutsevaid Harjumaa ettevõtjaid, MTÜsid ja
sihtasutusi TASUTA konsul-

Veidi ka isiklikku tausta. Mis
on praegu teie põhitöö, kaua
olete Viimsis olnud, kuidas siia
jõudsite?

tatsioonidele!

Olen taustalt hoopis ehitaja ehk
olen lõpetanud omaaegse TPI
1985. aastal ehitusökonomistina.
Siiani on põhitöö seotud ehitami
sega ja olen 1989. aastast seotud
ASiga Esmar Ehitus. Tol ajal oli
küll selle ettevõtmise nimi S. M.
Kirovi näidiskalurikolhoosi ehi
tus- ja remondikontor. Tänaseni
olen suutnud Esmar Ehitust ja ka
mõnda teist ettevõtet vee peal hoi
da ning ligi sajale inimesele tööd
pakkuda.
Kultuuri- ja hariduskomisjoni
juhtimise kõrval olen osalenud ka
ASi Viimsi Vesi ja ASi Viimsi Hal
dus nõukogude töös. Eriti tähtsaks
pean Viimsi joogivee kvaliteedi
parandamist ja seda eelkõige uue
joogiveetöötlusjaama
rajamise
teel. Kokkuvõttes soovin kõigile
positiivsust ja kaunist suve!

koostamisel, toetusvõima-

Küsinud Jüri Leesment

Harju ettevõtlus- ja
arenduskeskus pakub abi

Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

kui vaja, ja nende peale võib loota.
Viimsi kultuuri- ja hariduselu on
aktiivne ning pakub igale vallaela
nikule midagi.

Harju Ettevõtlus- ja Aren-

idee elluviimiseks ka kaasrahastust
ja aitame taotlusdokumentide kok
kupanemisel, kui tarvis.
Juba aastaid on maakondli
kud arenduskeskused korraldanud
maakonnas koolitusi ja teabepäe
vi. Nii baasteadmiste omandamise
koolitused kui ka spetsiifilisemate
teemadega (nt raamatupidamine,
arengukava koostamine, turundus
jne) on ettevõtjatele väga soodsa
hinnaga, mittetulundusühendus
tele aga hoopis tasuta. Oma õla
on rahaliselt alla pannud Euroopa
sotsiaalfond ja siseministeerium,
seetõttu saame koolitustele kaasata
väga häid ja inspireerivaid kooli
tajaid, osalejate jaoks väga sood
sa hinnaga. Maakonnas toimuva
te koolituste ning ettevõtjatele ja
kodanikeühendustele
avanevate
rahastusprogrammide kohta saate
kõige kiiremini infot, kui panete
end kirja meie infolisti.
Ootame teid hea meelega kül
la. Lepime aja kokku ja räägime
juba lähemalt. Helistage julges
ti, konsultatsioonid on teie jaoks,
head Harjumaa inimesed, tasuta.
Asume aadressil Mustamäe tee 4,
Tallinn, telefon 656 6641, e-post
info@heak.ee. Tutvuge ka meie
kodulehega www.hedc.ee.

*Ettevõtjatele anname hea
meelega nõu äriplaani
luste leidmisel, projekti
taotluste kirjutamisel.
Nõustame ka tegutsevaid
ettevõtjaid igapäevaküsimustes.
Kontakt: Kristina Viisalu,
tel 656 6641, e-post
kristina@heak.ee; Ervin
Truu, tel 656 6522, e-post
ervin@heak.ee
*Kodanikeühendused saavad meie käest nõu MTÜ/
SA asutamisel, toetusvõimaluste leidmisel, projektide kirjutamisel, aga ka
arengukava koostamisel.
Kontakt: Juta Männisalu, tel 656 6641, e-post
juta@heak.ee; Mari-Liis
Dolenko, tel 656 6641,
e-post mariliis@heak.ee
Kui tahad olla hästi kursis
rahastusvõimalustega ning
koolitustega nii ettevõtjatele kui ka ühendustele,
pane oma meiliaadress
kindlasti kirja meie
meililisti – ettevõtluse
listiga tegeleb Kristina
(kristina@heak.ee) ja kodanikeühenduste listiga MariLiis (mariliis@heak.ee).
Meie üldtelefon on
656 6522, e-post
info@heak.ee. Meie tegemistega saad tutvuda ka
internetis www.hedc.ee.
Asume Tallinnas, aadressil
Mustamäe tee 4. Kohtumise kokkuleppimiseks
helista meile palun ette.
Kui sul on idee, aga ei tea
kuidas edasi minna, võta
kindlasti ühendust!
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Kõige suurem lend
12.c ja klassijuhataja Kirsi Rannaste
Esimest korda Viimsi kooli
ajaloos lõpetab tänavu keskkooli kolm paralleelklassi.
See aasta tuleb kevad teisiti,
tiu-tiu! teisiti, see aasta teisiti,
ja kevad teisiti ja tuleb teisiti,
tiu-tiu! ja teisiti ja hoopis teisiti.
(H. Visnapuu)
Ka Viimsi keskkoolis tuleb igal
aastal kevad, aga iga kevad tu
leb natuke teisiti kui eelmistel

aastatel. Lõpetamas on uus
lend noori inimesi, seekord
on neid kokku 97 – meie kooli
kõige lõpetajaterohkem lend.
Esimest korda Viimsi kooli
ajaloos lõpetab keskkooli kolm
paralleelklassi. Klassijuhata
jatena saadavad õpilasi veel
kestval lõpusirgel Kersti Ojas
salu (12.a), Tiiu Harvo (12.b)
ja Kirsi Rannaste (12.c).
Tõsist õppimisele pühen
dumist nõudnud abituuriumi
aasta on olnud huvitav ja täis
meeldejäävaid tegusid. See sai
alguse juba augustikuu viima

12.b ja klassijuhataja Tiiu Harvo
sel nädalal rebaste ristimisega,
millele järgnes oktoobrikuu
esimesel nädalal 12. klassi
õpilaste kontserdiga lõppenud
õpetajate päeva tähistamine.
Keskkooli jõulupidu kujunes
kolmetunniseks tele-show’ks,
kus nii video vahendusel kui
ka otse laval esinesid tähed
saadetest „Ärapanija”, „Võsa
reporter” ja „Tantsud tähtede
ga”. Sõrmuste peol märtsis sai
26. lend lõpusõrmuste omani
keks ning pidžaamapidu april
lis jättis nii mõnedki väsinud

1. septembril 2009 avatakse
Viimsi kooli uus hoone
Kui mujal Eestis ollakse hädas sellega, et laste arv väheneb ning koolimaju tuleb
hakata kinni panema või
kokku koondama, siis Viimsi
vallas on olukord vastupidine ning õpilaste puuduse üle
kurta ei saa. 1. septembril
2009 avatakse pidulikult uus
koolihoone, mis saab Viimsi
kooli osaks. Selles hakkab
õppima kuni 350 õpilast.
Uues majas hakkavad õppima
Viimsi kooli 2. ja 3. klassi õpila
sed. Jäävad ühised peod ja üritu
sed praeguses koolihoones õppi
vate õpilastega, samuti juhib uut
kooli Viimsi kooli juhtkond.
Viimsi kool on sel kevadel
korraldanud kaks lastevane
mate koosolekut, kus on kõi
kidele neile peredele, kelle
lapsed asuvad sügisest õppima
uues koolimajas, põhjalikult
selgitatud, milline hakkab uus
hoone välja nägema, kuidas on

organiseeritud laste päevakava
ja õppetöö ning millised või
malused ja tingimused on laste
igakülgseks arendamiseks.
16. aprillil toimunud koos
olekul vastas lapsevanemate
küsimustele Viimsi valla abi
vallavanem Jan Trei, kes tut
vustas kohaletulnutele väga
põhjalikult liikluskorraldust ja
nende tänavate planeeringut,
mis jäävad uue koolimaja va
hetusse lähedusse. Kuna Ka
rulaugu tee 5 koolihoone terri
tooriumil asuvad ka lasteaed ja
spordisaal, saab uus kompleks
sügisest kindlasti väga rahva
rohkeks paigaks, kus varahom
mikust hilisõhtuni on võimalik
tegevust leida. On ju sedasama
tõestanud ka Viimsi kool, kus
avarad sportimisvõimalused ja
huviringide töö on osutunud
viimsilaste jaoks väga popu
laarseks. Peaaegu igal õhtul on
kooliaknad valgustatud hiliste
õhtutundideni ning nädalalõp
pudel on raske leida vaba aega,

sest saalid on spordihuvilisi
täis.

Uue koolimajaga saab
tutvuda juba enne
1. septembrit
Pered, kelle lapsed jätkavad
sügisel kooliteed uues hoones,
on peagi oodatud koolimajaga
tutvuma. Kindlasti kutsutakse
ka kõik teised huvilised enne
kooliaasta algust lahtiste uste
päevale, kus on saab maja oma
silmaga näha.
Täpsem informatsioon kooli
hoone valmimisest ja üritus
test, kuhu viimsilasi oodatakse,
on üleval Viimsi kooli kodule
hel www.viimsi.edu.ee. Kui on
küsimusi koolimaja ehitusprot
sessi, liikluskorralduse vms
kohta, tasub ühendust võtta
Viimsi vallavalitsusega e-posti
aadressil info@viimsivv.ee.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

„Raha” tuleb Viimsisse
Emajõe suveteater toob sel
suvel lavale vabaõhuetenduse „Raha”. Seda mängitakse
kõigepealt Tartus Toomemäel ning seejärel Viimsis.
26. juunil kaevatakse Viim
si vabaõhumuuseumis Kingu
talu õuel maast välja rahapada.
Maad võtab kullapalavik, mil

lest saab lustlik lugu. Emajõe
suveteatri juhi Andres Dvin
janinovi sõnul on etenduses,
mis koosneb mitmest pildist,
nii folkloori kui ka tänapäeva.
„Kuna rahamure annab kõigil
tunda, on tark sellest rääkida
ja küsida, kas seda üldse nii
palju vaja on,” rääkis Dvinja
ninov.

Lood on kokku kirjutanud
näitleja Leino Rei, kes on osalt
ka lavastaja. Näitlejad on nii
Tartust, Viljandist kui ka Tal
linnast nukuteatrist.
Projekti toetavad Eesti kul
tuurkapital ja Viimsi vallava
litsus.

VT

pidulised ööseks koolimajja
Une-Mati seltskonda.
Enne pingelist teadmiste ja
oskuste mõõtmise ning kaalu
mise perioodi on noortel olnud
mõned hetked ka aega maha
võtta. Tutipeopäevale, mis sel
lel aastal möödus jaheda ilma
tõttu üsna veevaeselt, järg
nenud lõpukellaaktus päädis
21. aprillil viimast korda kella
helistamisega 12. klassidele.
Kooli kõige vanemaid olid tee
le saatmas esimeste klasside
õpilased ning järgmisel aastal
samas rollis olevad üheteist

12.a ja klassijuhataja Kersti Ojassalu
kümnendad klassid. Ja tradit
siooniliselt istutati kooli ette
jälle üks tammepuu, meenuta
maks selle aasta lendu.
Sama päeva lõbusaks lõpe
tuseks kujunes lõpukellaball
ning selleks õhtuks täitusid
Viimsi keskkooli aula ja aat
rium noorte ilusate inimes
tega, kes keerlesid kaunites
ballikleitides ja ülikondades
valsi-, fokstroti- ja sambarüt
mis keskööni, nautides mee
leolukaid vahenumbreid ning
pidutsedes veel enne esimest
eksamit. Kesköötund ei jäänud

tulemata sellelgi õhtul ning tu
ledes koolimaja jäi nukralt jä
rele vaatama selle lennu noor
tele inimestele.
Lehe ilmumise ajaks on
kõigil noortel seljataga juba
esimene riigieksam, milleks
on kirjand, ning osal neist ka
inglise keele eksam. Aga ek
samimaraton kestab veel juuni
kuu teise poolde, enne kui see
gi lend läheb. Oma teed.

Klassijuhatajate nimel
Kirsi Rannaste
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Tunne Kelam: „Tuntakse küll II maailmasõja
lõppu, kuid ei tunta selle algust.”
9. mail tähistatakse Euroopa päeva, seda peetakse ka
Euroopa Liidu sünnipäevaks.
Euroopa Parlamendi liige
Tunne Kelam, milline on teie
arvates selle päeva tähendus
Eesti ja Euroopa jaoks?
Meie jaoks on see nagu minek
ühest ajastust teise. Nõukogude
Liidus tähistati 9. maid võidu
pühana, kuna Stalin oli endale
pärast vaherahu allakirjutamist
ööl vastu 8. maid välja tinginud
veel eraldi kapitulatsioonitsere
moonia, mis toimus 9. mail.
Euroopas on 9. mai kujune
nud meie kontinendi ühinemise
päevaks. Just sel päeval aastal
1950, seega 59 aastat tagasi,
esitas Prantsuse välisminister
Robert Schuman avalikkusele
deklaratsiooni, mille mõtted
panid aluse Euroopa koostööle
ning järkjärgulisele ühinemi
sele ajaloos seninähtamatute
põhimõtete alusel. Kogu eelnev
Euroopa ajalugu oli ju olnud
sõdade lugu. Schumani 9. mai
deklaratsioon tähendas suisa
revolutsioonilist katset aastatu
handete vanuse mudeli muut
miseks.
Järgneva ligemale kuue
kümne aasta vältel on Euroo
pas kujundatud uue käitumise
ja kooselu mudel. See põhineb
ühtsetel huvidel ja väärtustel
ning majanduslikul ja poliiti
lisel koostööl. Selle mudeli la
hutamatuks koostisosaks on, et
kõiki riike hinnatakse võrdse
tena ja kõigi jaoks kehtivad sa
mad demokraatia ja inimõiguste
põhimõtted, mis välistavad, et
üheski ELi liikmesriigis võiks
diktatuur uuesti võimust võtta.
See on fantastiline saavutus.
Euroopas on kindlalt juurdu
nud riikidevahelise suhtlemise
rahumeelne mudel. Vastuolu
de vägivaldne lahendamine on
muutunud mõeldamatuks.
Euroopa Liidu valitsuseks,
mis teeb kõige olulisemad
otsused, on Euroopa Komisjon ning vahel tundub, et
Euroopa Parlament (EP) on
pigem nõuandev organ, mis
jääb komisjoni varju. Milline
on parlamendi roll ja tähtsus
tegelikult?
Parlament pole kindlasti nõu
andev organ, kuigi algjärgus ta
seda kippus olema. Just sel aas
tal täitub 30 aastat EP esimesest
otsevalimisest. Varem koosnes
EP rahvusparlamentide esinda
jatest, kes tulid mõneks päevaks
Strasbourg’is kokku. Aastal
1979 valiti EP sellisena nagu
nüüd, nii et olla Euroopa Parla
mendis ongi saadikute põhitöö.
EP on kodanike otseesindus. Ka
meie inimestel on tähtis teada,
et EP saadik ei sõltu valitsus
test, ta on vaba väljendama oma
arvamust ja esindama kodanike
huve. Selleks on vaja olla oma
valijatega pidevalt tihedas kon
taktis. EP on see rahvaesindus,
kellel on voli ametisse määrata
ja ka tagandada ELi valitsus
ehk komisjon. Viimane koos

neb kõigi 27 riigi esindajatest,
igaühest üks, olgu riik suur või
väike. Võiks öelda, et Viimsi
vald on Eestis täiesti ainulaad
ne, kuna meie vallast on Euroo
pas nii komisjoni liige kui par
lamendisaadik.
Komisjoni eluaeg on piira
tud parlamendi eluajaga. Kuna
7. juunil valitakse uus Euroopa
Parlament, peab komisjon taga
si astuma ning uus parlament
määrab ametisse ka uue komis
joni.
Euroopa Komisjon allub EP
liikmete pidevale kontrollile.
Üle kahe kolmandiku komis
joni algatatud seadustest saab
vastu võtta ainult parlamendi
kaasnõusolekul. Kui jõustub
Lissaboni reformileping, suu
reneb EP otsustusõigus veelgi.
Juba praegu otsustab EP Euroo
pa Liidu eelarve üle ning teeb
sinna muutusi. Samuti kontrol
lib parlament suurel määral ELi
välispoliitikat ja teostab ka oma
välissuhtlust. EP liikmed teevad
mitmesuguseid algatusi. Üks
senise koosseisu õnnestunud
algatusi on uute Ida-Euroopa
saadikute eestvedamisel vastu
võetud Läänemere strateegia,
millele suutsime saavutada ka
komisjoni toetuse. Oleme jõud
nud nii kaugele, et Läänemere
strateegia jõustub selle aasta
teisel poolel Rootsi eesistumise
all. See tähendab praktilist või
malust paremini koordineerida
Läänemere riikide potentsiaale,
hoogustada piirkonna majan
dusarengut, tõsta võistlusvõi
met ning hakata lõpuks paran
dama Läänemere ökoloogilist
seisundit.

Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering
ja Tunne Kelam

EP hoones Brüsselis. Minu ko
gemuse põhjal on Eesti esinda
jate jätkuv ülesanne selles maa
ilma suurimas demokraatlikus
parlamendis oma riigi ja rahva
parem tutvustamine, Eestile
hea maine ning usaldusväärsu
se võitmine. Seda on võimalik
saavutada ainult aktiivse, ava
tud ja sõbraliku isikliku suhtle
misega. Väikerahva esindaja ei
pruugi tingimata olla kõrvalises
rollis. Ta võib mõnigi kord olla
ka suur ning hinnatud, kuivõrd
tal on paremad võimalused kui
rahvuslikest huvidest koorma
tud suurriikidel esindada üldisi
väärtusi, põhimõtteid, solidaar
sust.
Kuid ühest riigist valitud
rahvaesindajad jagunevad siiski
poliitilise kuuluvuse järgi. Üht
seid rahvusdelegatsioone ei ole.
Selleks et Euroopas mõju aval
dada, ei piisa üksnes sõnakusest
või
populaarsusest
kodumaal, vaid tuleb
„Põhiline on
saavutada positsioon
saavutatud: 23. augusti
mõnes üle-euroopali
ses poliitilises rühmi
tähistamine Euroopa
tuses. Üksnes nende
mälestuspäevana.”
kaudu on võimalik
muudatusi
teostada
ning leida oma eesmärkidele
Parlamendil on eriline roll
toetust. Üksik sõltumatu saa
reageerida demokraatiat ja
inimõigusi puudutavatele küsi dik jääb paraku protestihääleks,
mustele üle kogu maailma, olgu kellest ei sõltu midagi. Väike
tegu siis olukorraga Darfuris, riigi jaoks oleks see lubamatu
Iraanis, Palestiinas, Tiibetis või luksus. 785-liikmelise Europar
Venemaal. EP annab välja ka lamendi praegused suurimad
iga-aastast Andrei Sahharovi rühmitused on Euroopa Rahva
auhinda neile, kes rasketes tin partei (288), sotsialistide rühm
gimustes seisavad inimvääriku (210) ning liberaalid (108).
Ülejäänud fraktsioonide suu
se ja demokraatia eest.
rus jääb keskmiselt 40 piiresse.
Kas Eesti kuus esindajat
Eesti teatav paradoks on see, et
käituvad Europarlamendis
kaks seni suurimat kodumaist
ühtse meeskonnana? Kuidas
parteid – Reformierakond ja
toimib koostöö?
Keskerakond – kuuluvad libe
On huvitav, et just seda küsi raalide fraktsiooni, mille osa
must on viie aasta jooksul esi kaal on kaheksandik parlamen
tanud vist iga külastajate rühm. dist. Mõistagi on iga fraktsioon
Minule on see näide, kui tähtis vajalik, kuid kogemus osutab,
on meie kodaniku jaoks, et Ees et suures fraktsioonis võib väi
ti vähesed saadikud ei pureleks keriigi saadiku tõhusus olla
ega killustaks liigselt jõude. keskmisest suurem.
Vastus on selgelt positiivne.
Koostöö toimib alati, kui tegu EP täiskogu võttis 2. aprillil
on Eesti jaoks tähtsa teemaga. vastu kauaoodatud resolutOleme saanud kenasti omavahel siooni „Euroopa südametunläbi ning suutnud vajadusel üks nistus ja totalitarism”. Olite
teist toetada. Korraldasime ühi üks selle resolutsiooni eest
selt EV 90. juubeli tähistamise vedaja ja alusteksti koostaja.

See oli üks eesmärk, mida
mitmed uute riikide saadikud
seadsid endale juba parlamen
di liikmeks saades. Minule oli
hea sissejuhatus see, et suurim
üle-euroopaline partei, Euroopa
Rahvapartei, mis koosneb krist
likest demokraatidest ja kon
servatiividest, võttis juba aas
tal 2004 oma kongressil vastu
resolutsiooni kommunistlikest
totalitarismidest Euroopas. See
toimus uute liikmete survel ning
kohustas Rahvapartei fraktsioo
ni Euroopa Parlamendis aitama
kaasa samasuguse resolutsiooni
vastuvõtmisele üle-euroopalises
ulatuses.
Seda oli kergem öelda kui
teha. Põhiline probleem on minu
meelest olnud Lääne-Euroopa
aktiivse huvi puudumine. Tee
ma on nende silmis erakordselt
keerukas, millega seonduvad II
maailmasõja tagajärgede hinda
mine, lääneriikide liit Staliniga,
vajadus juba paika pandud aja
loolised mõtteskeemid ümber
hinnata.
Kui president Putin korraldas
9. mail 2005 Moskvas II maail
masõja lõpu juubelitähistamise
ja kutsus sinna Euroopa valit
susjuhid, siis EP algatas reakt
sioonina oma debati II maail
masõja tagajärgede üle, millele
lisandus resolutsioon. Viimases
tunnistati esimest korda sellisel
tasemel, et sõja lõpp ei toonud
Ida-Euroopa rahvastele vaba
dust, vaid uue orjuse ning mai
niti ka Balti riikide ebaseadus
likku okupeerimist.
Kui Luksemburgi peaminis
ter avaldas selles debatis Puna
armeele isiklikult tänu, et see
aitas vabastada tema kodumaa,
siis minu küsimus talle oli, et
kas sel juhul ei peaks ta täna
ma N. Liitu ka selle eest, et see
1940. aastal aitas Hitleril tema
kodumaad okupeerida? Ilma
Nõukogude Liidu abita poleks
Saksamaa saanud ju Lääne-Eu
roopat vallutada. See on tüüpili
ne näide sellest, kuidas tuntakse
II maailmasõja lõppu, kuid ei
tunta selle algust.
Euroopa Rahvapartei on
olnud neis küsimustes jõuline
eestvedaja. 2008. aasta juunis
jõudsime Praha deklaratsiooni,
kõige laiahaardelisema dekla
ratsiooni vastuvõtmiseni, mis

käsitleb kommunistliku totali
tarismi probleeme ja pärandit.
See on avatud alla kirjutami
seks kõigile Euroopa kodanike
le, esimesena tegi seda endine
Tšehhi president Havel.
Resolutsiooni „Euroopa sü
dametunnistus ja totalitarism”
puhul oli kõige suuremaid ras
kusi sotsialistide juhtkonna
ga, kes ei esinda mu meelest
sotside enamikku. Teatud nihe
toimus fraktsioonide juhtide
konverentsil märtsi keskpaiku,
kui jõuti kokkuleppele, et reso
lutsioon tuleb.
Minu ülesandeks sai see tekst
kokku panna. Senise info põhjal
arvati, et resolutsiooni ei tule,
kuivõrd fraktsioonide arvamu
sed erinesid õige teravalt. Ome
ti, kui neljapäeval, 18. märtsi
keskööl jõudsin Brüsselist koju,
ootas mind ees teade, et sama
päeva lõunal otsustas EP juht
kond siiski resolutsiooni kasuks.
See oli rõõmusõnum – tehtud
jõupingutused olid lõpuks vilja
kandnud. Koostasin hommi
kuks selle kavandi. 25. märtsil,
meile väga sümboolsel päeval,
toimus täiskogus debatt, kuid
teksti hääletus lükati nädal
edasi. See leidis aset 2. aprillil,
kus resolutsiooni „Euroopa sü
dametunnistus ja totalitarism”
kompromissvariant suure häälte
enamusega vastu võeti.
Kokkuvõttes tuli kompro
misse teha, aga põhiline on
saavutatud: kõigi diktatuuride
ohvritesse võrdne suhtumine,
23. augusti tähistamine Euroo
pa mälestuspäevana, samuti
ettepanek luua Euroopa süda
metunnistuse ja mälu platvorm,
mis hõlmaks uurimiskeskuse,
andmete kogumise ja memo
riaali ning mida rahastataks ELi
eelarvest.
Kumb suund on europarlamendis ülekaalukam, kas
rahvusriikide Euroopa või
veel tugevama keskvõimu
pooldajad?
Ma ei oska täpselt hinnangut
anda, aga arvan, et tugevamini
ühinenud või rohkem tsent
raliseeritud Euroopa poolt on
alla kolmandiku saadikutest.
Ka tulevikukonvent andis oma
2003. aasta põhiseaduse projek
tis selge vastuse, et pole karta
mingit föderaalset Euroopat.
Täiesti selge enamus toetab
liikmesriikide
suveräänsust,
mille väljundiks on Lissaboni
lepingus ka liidust väljaastumi
se menetlus. Igast demokraat
likust organisatsioonist peab
olema võimalus välja astuda,
see on loomulik. Tasub tähele
panna ka seda, et iga liikmesriik
kannab ühisesse eelarvesse vä
hem kui 1% oma rahva tulust,
tähendab 99% jääb endale. Nii
ei saa me rääkida, et keegi Brüs
selis omab ülemäära suurt või
mu meie üle.
Kuidas paistab tänases üleilmses majandussurutises
Eesti olukord võrreldes teiste
riikidega?

Eesti olukord pole kindlasti kõi
ge halvem. Palju oleneb sellest,
et meie usaldusväärsus säiliks, et
suudaksime ühineda eurotsoo
niga. Paraku ohverdati selleks
vajalike kriteeriumide (alla 3%
inflatsioon) täitmine tarbimise
ja palkade kasvule. Saavutus on
see, et valitsus on seni suutnud
ise eelarvet kärpida. Üht on vaja
meeles pidada – väikeriigi puhul
on olulisim selged ja püsivad
reeglid, sealhulgas maksusüs
teem ja eelarvepoliitika. Kriisi
ajal tuleks eriti vältida tõmb
lemist ning segaste signaalide
väljasaatmist. Kuid kriis on ka
lisastiimul sisemiste reformide
elluviimiseks, alates lubamatult
venima jäänud haldusreformist.
Selleks tuleb teha rahvuslikule
koosmeelele tuginevaid vali
kuid, panustades maksimaalselt
innovatsiooni, teadusmahukasse
majandustegevusse, haridusse.
Eestil on siiani üsna hea nimi.
Kuid nagu kõigis inimsuhetes,
maksab ka riigi puhul eelkõige
usaldusväärsus. See on väärtus
likem kapital, mille turuväärtust
tuleb hoida.
Küllap olete kursis ka koduse
Viimsi asjadega, sest abikaasa Mari-Ann lööb aktiivselt
kaasa vallavolikogu töös. Kui
tihti ise siia jõuate?
Viimsi puhul on väga positiiv
ne laste arv ja sündivus. Ema
depäeva tähistamine on meil
eriti rõõmus sündmus. Lapsed
on meie valla erakordne rikkus,
aga see rikkus nõuab ka valla
võimudelt ja -eelarvelt vasta
vaid kulutusi. Teine tähtis asi on
Viimsi looduskeskkonna, eriti
metsade säilitamine. Kui Viim
si muutuks tiheasustuse alaks,
kaotaks ta mõtte. Minu jaoks
on prioriteet säilitada meie vald
keskkonnahoidliku piirkonna
na, kuhu inimesed asuvad sel
leks, et nautida rohkem ruumi,
loodust, pingevaba keskkonda
ning naabritevahelist sõbralikku
ühistegevust.
Olen Viimsi asjadega kur
sis, kuivõrd viibin reeglina igal
nädalalõpul kodus. Europarla
mendi saadikud on kahepaiksed
olendid – olen neli päeva nä
dalas Brüsselis ja kolm Eestis,
ööde puhul on vastupidi. Kuigi
kaks ööd nädalas jäävad hästi
lühikeseks.
EP saadiku roll näeb ette pi
devat kontakti oma valijatega.
Minu nädalakavasse kuulub
reedel tavaliselt väljasõit kuskil
Eestis. Olen külastanud kõiki
maakondi, korraldan konverent
se regionaal- ja välispoliitika
teemadel, kohtun omavalitsuste,
ettevõtjate ja kodanikuühendus
tega, esinen koolides. Sellised
üritused on mu töö lahutamatu
osa. Pean oma senise tegevu
se suurimaks saavutuseks just
seda, et pole kaotanud kodurah
vaga kontakti, vaid vastupidi,
seda tugevdanud.

Küsinud Jüri Leesment



8. mai 2009

Minu Eesti mõttetalgud
Rannarahva muuseumis
Rannarahva muuseumis jõuti
mõttetalgutel paljude väärt
lubadusteni.
Eestlased on praktiline ja toi
mekas rahvas. Seda on näha
ka numbritest, mis kajastavad
mõttetalgutest osavõttu. Suu
rim osavõtuprotsent on ette
näidata Hiiumaal – 2 protsen
ti täisealisest elanikkonnast.
Harjumaa jääb kaugele taha
0,6 protsendiga. Mis näitab,
et pealinn lähedal, otsustajaid
täis, ei hakata nende eest tööd
ära tegema.
Mõttetalgutele kokkutulijad
olid nende seast, kes asise maa
ilma vaimsele toeks seavad,
mitte vastupidi. Tulid need,
kellel oli suurepäraseid ideid ja
algatusi, mis meie kõigi elu pa
remaks võiksid muuta. Need,
kes oma mõtteid hea meelega
kodakondsetega jagavad. Ta
suta.
Rannarahva mõttekotta ko
gunes kuusteist rohkem ja vä
hem tuntud arukat kodanikku.
Värskelt omandatud avatud
ruumi reglementi järgides ju
hatas talgujuht koosistumise
sisse ja kõik, kes pidasid vajali
kuks, said südantpõletavad tee
mad välja panna. Kuna rahvale
tundusid kõik teemad tähtsad,
otsustasime, et moodustamegi
ühe ideerühma, kes arutab kõik
esitatud teemad läbi.

Probleemid ja
lahendused
Leidsime probleemipüstitus
tele vahvaid lahendusi. Olgu
need siinkohal esitatud.

1. Kuidas edastada head ideed
otsustajateni ja tagada nende
elluviimine? Siit sai alguse
esimene üleskutse: korral
dame valla arendusosakon
na ja vallarahva koostööna
regulaarsed mõttetalgud ehk
kärajad, kuhu koguneksidki
tõenäoliselt inimesed, kel
lel on valla vajaduste kohta
midagi arukat öelda. Siis
poleks ohtu, et võim rahvast
võõranduks ja poleks ka
kellelgi kurta, et nendega ei
arvestata. Tule kohale ja esi
ta oma ideelahendus!
2. Kuidas muuta Viimsi Tallin
na magalast toimivaks tuge
va identiteediga keskuseks?
See teema kutsus esile üsna
pika ja konstruktiivse arute
lu. Arutasime nii transpordi,
vaba aja veetmise kui ka
haridus- ja kultuuriküsimu
si. Lahendusi on piisavalt,
inimesed peavad ainult pa
remini koostööd tegema.
3. Kuidas teha Eestist mereriik?
See teema puudutas loomu
likult kolmest küljest mere
ga ümbritsetud Viimsit, kuid
ka Eestit laiemalt. Selleks et
hoida rannakülade identi
teeti ja kultuuri, on vaja seal
toimunut-toimuvat väärtus
tada. Rannarahva muuseum
on selles osas hea eeskuju
kogu Eestile. Merevaate
külade algatusel arutasime
ka tankerite punkerdamise
seaduslikkust ja lautrite ehi
tamise võimalusi.
4. Kuidas ma tagan Eesti kul
tuuri püsimise? Siin saime
laulupeost arendatud lausa

nädalase
rahvusvahelise
festivali, eesti muinaskul
tuuri viisime kooliprogram
mi igasse vanuseastmesse,
kõik turismireisile minevad
eestlased varustasime laulu
peo DVDga ja muude Eestit
tutvustavate köitvate mater
jalidega. Ja jõudsime ringiga
sinna, et eesti kultuur saab
alguse eesti kodust.
5. Kuidas muuta eesti rahvus
pühad kogu rahva püha
deks? Et pidu ei piirduks
pingviinide paraadiga, et
igaüks tunneks uhkust eest
luse üle ja ühtekuuluvust
oma riigi ja rahvaga. Siingi
ole nii üleskutseid kui ka lu
badusi.
Mõttetalgukeskus oli välja
andnud valmis blanketi, millele
sai isikliku kinnitusena kirjuta
da lubaduse. Ideest teostuseni
on vaja eestvedajat – sellist,
kelle nimi ja nägu teada, kui
tarvis uurida, kaugel asjad on.

Rannarahva muuseumiga. Ene
Lill
• Rahvuskalendri tähtpäevade
kui eesti kultuuritraditsiooni
tutvustamine ja avalik tähista
mine. Ene Lill
• Selgitan Tallinna sadamaga
tankerite punkerdamise akva
tooriumi muutmist ja punker
damise vastavust seadustele.
Valdo Kalm
• Väikesadamate taastamine
ja lautrite väljaehitamine on
Viimsi poolsaare kandev idee.
Väikesadamate loomiseks on
vaja luua MTÜ ja selle kaudu
taotleda PRIA külade meet
mest rahalisi vahendeid. Pro
jekti kirjutamiseks on olemas
palju võimalusi. Raivo Kaare

Mõttetalgute esimene tutvus
tusring oli huvitav. Selgus, et
60 protsenti Viimsi huvikesku
se talgulistest olid tulnud Tal
linnast – Koplist, Nõmmelt just
meie teemade pärast. Vahva, et
meie stressi ja loovuse teemad
huvitasid inimesi ka väljast
poolt Viimsit. Mõtlejate hulgas
oli nii doktori- ja magistrikraa

diga inimesi kui ka õpetajaid
jt tööinimesi. Seltskond sobis
hästi kokku, nagu oleks ammu
sed sõbrad.
Usun, et sama olukord oli ka
Rannarahva muuseumis, Haab
neeme ja Viimsi koolimajas,
Randveres ja Pranglil. Rand
vere rahvas arutles külaelu ja
puhkevõimaluste üle. Mõeldi,
kuidas muuta elukeskkond
selliseks, kus nii noortel kui
ka vanadel oleks hea ja mõnus
olla. Jaotati ülesanded inimeste
vahel, kes mille eest hoolitseb
ja vastutab. Mõisteti, et koos
tegutsemisega saab edu.
Mere- ja rannarahva tee
ma oli ka Rannarahva muu
seumis päevakorras. Mõtet
veeretati niikaua, kuni sellest
sirgus Rannarahva koja mõte.
See pole mitte ainult viimsi
laste asi, sest rannarahvas on
nii Muhus kui ka Saares, nii
Häädemeestel kui ka Liu ran
nas, Peipsi-äärsest ja Andinee
mest rääkimata. Kes siis veel
kui mitte inimesed, kes elavad

Ene Lill
Rannarahva koja talgujuht

Rannarahva koja
lubadused – mina
luban ära teha
• Vabariigi aastapäeva tähis
tamine Viimsi vallas, kus rah
vas saab tunda end eestlasena,
üheskoos laulda ja mängida.
Mikk Leedjärv
• Esimeste kärajate korralda
mine. Riina Aasma
• Sügisest kodukandi ajalugu
Viimsi kooliprogrammi. Riina
Aasma
• Rannarahva koja moodusta
mine. Riina Aasma
• Viimsi talu-, kala- ja käsitöö
turu organiseerimine koostöös

mere lähedal, ei peaks merele
vaatama.
Samas muretseti ka selle pä
rast, et rannarahva tavaline elu
ei mahu enam tänapäeva rüppe.
Pole juurdepääsu merele ega
paadilautrit, pole väikelaeva
dele sadamat ega mereharidust
lastele. Seda asja loodetakse
parandada Rannarahva seltsi
või seltsingute kaudu. Pandi
üles ka muuseumi internetile
hele vastav link, mille kaudu
saab end huviliseks üles anda.
Viimsi Huvikeskuses, kus
allakirjutaja ka ise poole teraga
kojavanem oli, läks jutt kohe
teadmiste peale. Arutati, et kui
inimene teab ja on vastavalt
ette valmistatud, siis pole ka
tapvat stressi ning loominguli
sus hakkab välja pugema. Leiti,
et vastavate alade õpetamiseks
peaks tegema koolitamise ka
vad ja igaüks peaks sinna mär
kima oma valdkonnad ning ise
või kellegagi koos vastutama,
et oleks vahva koolitusprog
ramm koos mees- ja naissoost
koolitajatega.

Teeme teoks mõtte „Minu
Eesti” mõttetalgutelt
1. mail kogunes Viimsi Hu
vikeskusesse väike ja tar
mukas rühm inimesi, kes
nii mõnegi huvitava ning
järgimist vääriva idee välja
käisid.
Nii nagu mõttetalgu ideede
protokolli „Teeme ära” leht
ka ärgitas, said mõtted kir
ja pandud ning elluviimise
tähtajaga varustatud.
Sellega seoses kutsume las
tega kodus viibivaid Viimsi
valla emasid kolmapäeval,
13. mail kell 14 Viimsi Huvi
keskusesse.
Arutleme ja räägime lahti
idee laste ringhoiust: võima
lusest anda emadele mõne
tunni päevas hingetõmbe
aega. Tule kohale, et head
ideed ellu viia!
Aitame üksteist, suurenda
des samas ka oma tutvus- ja
sõprusringkonda!

Ita-Riina Pedanik
„Minu Eesti” mõttetalgute
Viimsi Huvikeskuse kojavanem

Kaie Palumets
Rannarahva muuseumis koos istunud mõttekojas
sündis idee luua Rannarahva koda.
Foto: Ene Lill

Mõttetalgud – kas õnnestusid?
Jah, kindlasti! Viimsis töötas mitu töötuba. Igaühes
podises oma mõttekatel.
Sama meelelaadiga inimesed olid kokku tulnud. Need,
kes ootavad, et teised midagi ära teeksid, kohale ei
tulnud – nemad ootasid, et
keegi teine midagi nende
jaoks teeks. Mõned arvasid,
et mõttekoda on paik, kus
jagada teistele korraldusi,
mida on vaja teha. Varsti
saadi aru, et kõik mõeldu ja
kaalutletu tuleb ka endal ellu
viia. Vastutus lasub iseendal.
Sellest hetkest muutus kõik
huvitavaks.

Me kõik võime anda isiklik
ke lubadusi. Endale, kodustele,
vallarahvale, kogu riigile. Kin
nitada need algatuseks kas või
koduseinale, kust need ennast
meelde tuletaksid ja tulemuste
kohta aru päriksid.
Ootame huviga, millal toi
muvad esimesed kärajad! Val
mistume vabariigi aastapäeva
rahvapeoks ja hangime laulu
peo DVDd!
Mõtetalgute tulemused üle
Eesti muutuvad nähtavaks mai
teise nädala jooksul veebiaad
ressil www.minueesti.ee. Järg
miste talguteni!

Laste ringhoid

Usun, et Pranglil ja ka teis
tes Viimsi kodades oli põnev
ja vahva. Saame öelda, et päev
ei läinud raisku. Lugedes üle
Eesti teiste kojavanemate ette
kandeid, on sama mulje. Vi
risejad saavad öelda, et ei tul
nud 100 000 ega isegi 10 000
mõtlejat kokku. Koos oli vaid
umbes 7000 inimest. Ainult
Hiiumaal osales talgutel kaks
protsenti saareelanikest, mujal,
sh Viimsis, oli see protsent tun
duvalt väiksem.
Aga usun, et Eesti on pärast
1. maid hulga parem paik, uute
mõtetega. Loodud sünergia
ja ühisideed on pärmiks, mis
paneb inimesed tegutsema, ja
usun, et see tõmbab ka meie
vankri majanduskriisi kraavist
välja.
Koostöös sünnib edu. Loo
dan, et edaspidi on lihtsam ka
koos tegutseda.
Sõbralikule ja tegusale
Viimsile lootes

Enno Selirand

mõttetalgute mõtleja ja
aktiivne noor ema Viimsi
vallast

1. mail oli Pranglis talgute päev

Esmalt tehti saare üldist välikoristust, seejärel olid
rahvamajas mõttetalgud. Talgulised rannas tööl.
Foto: Haldo Oravas
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Tähelepanu! Suur kila-kolalaat
Rannarahva muuseumi õuel
16. mail saab Rannarahva
muuseumi õuel igasugust
kraami osta ja müüa. Müümiseks on vaja enne registreeruda.
Kui Eesti inimene hakkas
paarkümmend aastat tagasi
rohkem Soomes käima, oli
kirpputori talle üks väge
vaim magnet. Viimaste kuude
jooksul on nn kirbuturg ka
Tallinnas populaarsust võit
nud ja Viimsiski on menukaid
laadalaadseid üritusi peetud.
Maikuu keskel on kavas kor
raldada selline ka ühes Viimsi
vanemas keskuses – Ranna
rahva muuseumi õuel.
Miks turukultuur siis meie
kodumaal praegu nii hoog
salt elavneb? Tegelikult tuleks
küsida, miks alles nüüd. Üks

põhjus võib olla majandussu
rutis, mis muudab inimesed
leidlikuks ja realistlikuks ning
paneb unarusse jäetud ressurs
se kasutusele võtma.
Turg kultuurilise mootori
na kuulub tegelikult iga elava
sootsiumi juurde. Laadatradit
sioonil oli väga suur roll ka
Eesti 19. sajandi lõpu ärkamis
aja kultuurielus: talumees tõi
põllumajandusnäitusele oma
uhkemad hobused ja vasikad
ning kobedamad kapsapead.
Samas käis kauplemine, esine
sid puhkpilliorkestrid ja kliente
püüdsid rändfotograafid.Nõu
kogude võim püüdis inimesest
vaba kodanikualgatust välja
juurida ja sellesse patta läks ka
omal initsiatiivil kauplemine.
Musta müügi pesad täikad, mis

Laada korraldaja Taavet Hõbesalu on kindel, et laadast
saab uus populaarne traditsioon, sest juba nüüd on
paljud huvilised endast märku andnud.
Eestis viiekümnendatel aktiiv
selt toimisid, pandi kinni.
Ega traditsioon päris välja
ei surnud, tekkis uusi riiklikult

lubatud laatu, vabakaubanduse
traditsiooni hoidis elus muu
hulgas
alternatiivmuusika
plaatide turg Harju mäel. Laat

on suur ülemaailmne nähtus.
Londonis on vana traditsioon
märkida kaartidel pruuni vär
viga tänavad, kus nädalalõpul
laata peetakse. Selliseid täna
vaid on igas linnajaos, kuul
saim neist Portobello laat.
Nüüd, kus kodanikualgatus
on ka noores Eesti riigis pöör
deid kogumas, ootame 16. mail
ettevõtlikke inimesi Ranna
rahva muuseumisse kaupmehe
talenti proovima. Kila-kolalaat
algab kell 12 aadressil Nurme
tee 3.
Igaüks võib tulla rõivas
te, tarbe- ja käsitööesemete,
antiigi, vanavara, raamatute,
kollektsioneerimisobjektide
või veel millegi sellisega, mida
kohe nimetadagi ei oska. Kind
lasti on palju asju, mida kodus
enam ei vajata ja mille hoidmi

ne on tülikas. Kuid kellelgi võib
just sinu vana raamatut tarvis
olla ja mõni teine võib panna
müüki sellise küünlajala, mida
oled endale soovinud. Ehk on
mõnes peres vaja sinu beebile
väikseks jäänud lasteriideid.
Kila-kolalaat on koht kauple
miseks, müümiseks, ostmiseks
ja vahetamiseks.
Üles astuvad mitmed oma
valla muusikakollektiivid. Ko
hale võib tulla kogu perega.
Korraldajatel on ainult üks pi
sike palve: andke kauplemis
soovist meile teada ja registree
ruge telefoni või e-posti teel.

Taavet Hõbesalu
Viimsi Muuseumid
tel 606 6941, 5569 4133
e-post muuseum@viimsivald.ee

Heategevuslik
taaskasutuslaat Viimsi koolis
30. mail kell 12 toimub Viimsi koolis heategevuslik taaskasutuslaat, mille tuludest
soetatakse koolile reguleeritavad käimiskepid ning
paigaldatakse koridoridesse
istumiskohad. Laada idee
sündis Viimsi kooli tervisenõukogu ajurünnakul.

Viimsi kooli
tervisenõukogu
tegutseb aktiivselt
Tervisenõukogu loodi Viimsi
koolis 2006. aastal. Nõukogu
eesmärk on jälgida koolis toi

muvat just eelkõige tervislik
kuse aspektist – kuidas kaasata
kogu koolipere kandma ühist
tervist hoidvat kultuuri: kuidas
veeta vaba aega, millist toitu
pakub kooli söökla, millised on
kooli sportimisvõimalused, kui
agaralt neid kasutatakse, kui
das õpilaste hulgas tervislikku
eluviisi populariseerida jne.
Sel talvel tuli nõukogul idee
korraldada koolis heategevus
lik laat ning pöörata tähelepanu
säästmisele ja taaskasutusele.
Laada tuludest loodame osta
koolile reguleeritavad käimis
kepid, mida saaksid kasutada
kehalise kasvatuse tundidest

vabastatud õpilased. Kuid käi
mine kui esmane liikumishar
jumus on tähtis ka kehalise
kasvatuse tunni osana kõikide
le lastele.
Teine eesmärk on muretse
da kooli koridoridesse pingid.
Koolis on kohti, kus õpilastel
pole võimalik tundi oodates
kuhugi ennast toetada ega kot
te panna. Vajadus nende järele
on aga suur.

Laadale oodatakse nii
asjade annetajaid kui
ka kauplejaid
Laada korraldamise eesmärk
on propageerida säästlikku

eluviisi ning asjade ringlusesse
andmist. Nii ütleb laada moto
gi „Mis sinule vana, see minule
uus!”.
Laadale oodatakse annetus
tena kasutatud riideid, jalanõu
sid, koolivorme, raamatuid,
koolitarbeid, spordivahendeid,
mänguasju, ehteid jne. Kõik
laadale annetatud asjad peavad
olema puhtad ja terved.
Just nüüd on õige aeg teha
oma kodus kevadine suurpu
hastus ja koguda kokku asjad,
mida majapidamises enam vaja
ei lähe. Kokku pakitud asjad
tuleb tuua Viimsi kooli. Laada
kaupa hakatakse koolis vastu

võtma alates 20. maist. Täpne
info koos kuupäevade ja kella
aegadega on üleval Viimsi kooli
kodulehel www.viimsi.edu.ee.

Rõõm ühisest
tegevusest
Kui ilm laadapäeva soosib, on
koolimaja ümbruses võima
lik mängida mänge, toimuvad
spordivõistlused ja asfaldile
joonistamised. Võistluste kor
raldajateks on Viimsi kooli
õpetajad, õpilased ja lapseva
nemad.
Laadal kauplejaks on või
malik ennast registreerida alg

klassilastest vilistlasteni. Kõi
kide panus on väga oodatud.
Tulge perega, sest avatud on ka
lapsehoid.
Taaskasutuslaada peakor
raldaja on Viimsi kooli muusi
kaõpetaja Kätlin Puhmaste
(katlin@viimsi.edu.ee), infot
saab ka kommunikatsiooni
juht Annika Remmeli käest
(623 5108). Tulge kogu perega
ja võtke sõbrad-sugulased ka
kaasa!

Annika Remmel
Viimsi kool

Laupäeval, 25. aprillil andis rahvatantsurühm Valla-alune Viimsi
huvikeskuses oma 20. sünnipäevakontserdi.

Siin nad on – kõik valla-alused.

Tantsus on lusti...

... ja tantsijad lustivad tantsides. Fotod Sven Simson
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Loodus fotodel, vitraažidel ja keraamikas
Neljapäeval, 16. aprillil avati
Rannarahva muuseumis Alari
Kivisaare fotonäitus „Ilusad
pildid” ning harrastuskunstnik Maris Koorti vitraaži- ja
keraamikanäitus.
Vallavanem Haldo Oravase sõ
nul on valla eesmärk pakkuda
viimsilastele võimalikult mit
mekesiseid vaba aja veetmise
võimalusi, sealhulgas ka kul
tuurielamusi.
„Viimati oli Rannarahva
muuseumis Viimsi valla au
kodaniku, president Lennart
Meri mälestusnäitus, mida kü
lastas väga palju huvilisi. Mai
kuus on muuseumis võimalik
näha valla juubelile pühenda
tud stendinäitust „Viimsi vald
90”, juunis avame skulptor Ai
var Simsoni ehk Seaküla Sim
soni 50. juubelinäituse. Valla
kultuuriprogramm on mitme
kesine,” rääkis Haldo Oravas.

Pildid Saaremaalt ja
Viimsist
Näitusele on välja pandud loo
dusfotod, mis on peamiselt
tehtud Eestis. „Näituse idee sai
alguse sellest, kui üks kunsti
galerii tellis minult kolm pilti.
Tegin need tavapärasest teist
suguse, natuke eksklusiivsema
viimistlusega. Kui pildid val
mis said, hakkasid nad mul
le nii hirmsasti meeldima, et

ei saanud enam lahti mõttest
teha samasuguses formaadis
ja sama viimistlusega fotodest
terve näitus,” rääkis Kivisaar.
Fotod on valminud aastatel
2005–2009, põhilised pildista
miskohad on olnud Saaremaa
ja Viimsi, sest seal viibib Kivi
saar enda sõnul kõige rohkem.
Fotode tegemisel pole autor
kasutanud mingit erilist apara
tuuri. „Piisab peegelkaamerast
ja üle keskmise objektiivist,”
ütles Kivisaar, „kuid on palju
tehnilisi nüansse, mida peab
teadma, ja õnne on ka vaja.”
Alari Kivisaar nimetas en
nast usinaks iseõppijaks, kes on
neli aastat tõsiselt fotograafiaga
tegelnud. „Pildistamiseks tuleb
ikka spetsiaalselt välja minna,”
rääkis Kivisaar. „Tuleb oodata ja
loota valgust. Pildistamine ongi
valguse püüdmine. Aga vahest
saab ka juhuslikult hea pildi.”
Alari Kivisaar on osalenud
ka loodusfoto konkursil ning
saanud sealt ka võite. Praegune
väljapanek on Kivisaarel, kes
on viis aastat olnud viimsilane,
siin teine fotonäitus.
Näitusel välja pandud igast
fotost valmistatakse ainult
20 eksemplari. Fotod on prindi
tud saja-aastase tuhmumiskind
lusega lõuendile, ääristatud pas
partuuga ning raamitud täispui
dust raamiga. Pildid on valmis
tanud ArtPrint. Suurema valiku
Alari Kivisaare fotodest leiab
kodulehelt www.alarifoto.com.

Enda sõnul usin iseõppija Kivisaar jagab selgitusi.

näpud on selle juures loomulik.
Koorti vitraažides kasutatud vär
viline klaas pole mitte värvitud,
vaid ongi selline. „Klaasimaailm
on tohutult põnev,” sõnas autor.
Koorti tööd valmivad Kullos ja
Mihkli gildis.
Tundlik loodusetaju ise
loomustab Maris Koorti kõiki
vitraaže. Raagus talvemaastik,
liblikas, merevaated, värvilised
mustrid – kõik need tööd tulevad
aknal valguse mõjul eriti hästi
esile. Koorti keraamikat kaunis
tavad vahtra- ja kaselehed, kalad
kannudel jt motiivid, mis inspi
reeritud loodusest.
„Mis väärtus on ilul, kui seda
näha pole – itaalia vanasõna” –
sellise motoga on autor varusta
nud oma näituse tutvustuse.
Nelja lapse ema, kauban
dus-majandusharidusega Maris

Koort enda sõnul oma loomin
gut ei afišeeri, sest ei tee seda
müügiks. Kunstiga hakkas
ta aktiivselt tegelema Türgis
elades, kui käis akvarell- ja
õlimaalikursustel.
Eestisse
naasnuna hakkaski ta kunstiga
tegelema. „Kui mul poleks sel
list abikaasat, oleks need kõik
tegemata,” tunnistas kunstnik,
kes on mõlgutanud ka kunsti
õpetamise mõtteid.
Näitused jäävad avatuks
29. maini. Seejärel rändab Kivi
saare fotonäituse Pärnusse sü
dalinnas asuvasse kohvikusse
Frens. Selle näituse jaoks lubas
Kivisaar veel mõne Pärnu pildi
lisaks teha. Rannarahva muu
seumis olevaid Kivisaare foto
sid on võimalik ka osta.

Annika Poldre

Loodus klaasil ja
keraamikas

Üks Maris Koorti kaunis
vitraaž. Foto: Alar Mik

Harrastuskunstnik Maris Koor
ti loodusteemalised vitraažid ja
keraamika on autori sõnul esi
mene näitusekollektsioon.
„Mulle klaas meeldib,” sõ
nas kunstnik, kes on neli aas
tat tegelnud nii klaasi kui ka
keraamikaga. Klaas on tema
sõnul lihtsam materjal, sest ei
vaja ahju. Siiski on ka klaasiga
palju tööd, sest vitraaž valmib
mitmes etapis ning katkised

Alari Kivisaar oma teise fotonäituse avamisel.
Fotod Kristjan Lepp

Moodsa kunsti kõrgpilotaaž Viimsis
„Viimsi 90” raames toimub
5.–11. mail moodsa kunsti
festival „Alter Estonia Week”.
Toimumiskoht on Rannarahva muuseum ning kohaliku
alternatiivina kammerlikele
Kumu kunstisaalidele Viimsi
klindialused õlimahutid uue
koolimaja taga.
Teisipäevast, 5. maist kuni es
maspäeva, s.o 11. maini, võib
Viimsis näha rahvusvahelist vi
suaalkunsti kõrgpilotaaži UusMeremaalt, Rootsist, Leedust,
Soomest ja Eestist. Festivali
algimpulsiks oli 22 riigi kunst
nikke ja õpilasi ühendanud fes
tival „Alter Ego”, mis toimus
2008. aasta novembrikuus Taa
ni väikelinnas Logumklosteris.
Festivali kandvaks ideeks oli
teabevahetus kultuuride vahel.

Täpsemalt oli kultuurideva
helise dialoogi aasta ning tegu
selle aasta suurima ja tähtsai
ma, nn lipulaeva-projektiga.
Osalesid ka kolm Eestist pärit
kunstnikku: Tiia Päkk, Reiu
Tüür ja Aleksander Maiorov,
kes on kõik nüüdki töötubades
festivali korraldajad. Viimsisse
tulevad selle suurürituse kõige
põnevamate töötubade juhen
dajad, keda lahkelt majutab
Viimsi SPA.
Taani üritusest valmis inter
aktiivne näitus, mille kujundas
Hanna Siira (soome disainer,
kes osaleb samuti festivalil
ning korraldab töötubasid kogu
nädala vältel). Näitus avatakse
festivali viimase üritusena ga
leriis Ark Royal Viimsi ranna
rahva muuseumis. See näitus
on juba toimunud Berliinis
ning eelmisel nädalal oli mul
rõõm viibida „Alter Ego” näi

tuse avamisel Leedu suuruselt
neljandas, Viljandit meenutava
imekauni järvega väikelinnas.
Leedust on tulekul festivali
le Vilniuse kunstikooli direktor
Redas Dirzys, kes kaks aastat
tagasi pani kokku Tallinna graa
fikatriennaali Balti paviljoni.
Taanis õpetas ta oma õpitubades
installatiivset ja performatiivset
visuaalkunsti ehk seda, kuidas
mitte teha igavat kunsti.
Tuntuim Leedu kunstnik on
New Yorgi dadaistliku liiku
mise Fluxus rajaja Jonas Me
kas, kes on Leedu kunstielule
vajutanud tugeva n-ö fluxus
traditsiooni pitseri. Usun, et
Redase töötoad on kantud just
sellest parimast vaimsusest.
Taanis oli populaarseim gra
fitimaailma paremikku kuulu
va Uus-Meremaalt pärit ning
Rootsis Malmös resideeriva

kunstniku Daniel Scotti seina
maalingu töötuba.
Viimsi õlimahutites on
7.–8. mail kell 11–13 ning kell
15–17 võimalus kõigil osaleda
suurtes kunsti töötubades vas
tavalt erialadele disaini, grafiti
ja installatsiooni-tegevuskunsti
töötoas.
Lõpptulemusena
valmib
püsiekspositsioon õlimahuti
tesse, mis jääb avatuks kuni
suve lõpuni, Daniel Scotti sei
namaal aga erandina veelgi pi
kemaks ajaks.
Näituste avamised on es
maspäeval, 11. mail kell 12 õli
mahutites ning kell 14 galeriis
Ark Royal Viimsi Rannarahva
muuseumis. Kõik uudistajad
on väga teretulnud.

Reiu Tüür
festivali „Alter Estonia Week”
peakorraldaja

Kolm õlimahutit saavad uue sisu.
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Noorterubriik

Mida noored Viimsist arvavad?
268 noort andsid Viimsi valla
noortepoliitikale hinnanguks
„rahuldava”.

Selle aasta jaanuaris tegi Viim
si noortevolikogu internetikü
sitluse vormis noorteuuringu
Viimsis elavate ja Viimsiga
seotud noorte hulgas. Vas
tajaid oli kokku 268, kellest
suurem osa (80%) olid põhi
kooli- ja gümnaasiumiõpila
sed. Poiste-tüdrukute tasakaal
oli enam-vähem 50–50. Ligi
3/4 vastanutest elavad Viimsis
ning on esitatud andmete ko
haselt registreeritud ka Viimsi
valla elanikeks. Veidi rohkem
kui pooled leidsid, et on üldi
selt rahul võimalustega, mida
Viimsi noortele pakub. Samas
jagunesid seisukohad küsimu
ses, kas Viimsis on piisavalt
kohti, kus sõpradega vaba
aega veeta, poolt- ja vastuhää
letanute vahel enam-vähem
võrdselt.

Tegusad Viimsi noored
tahaksid, et vald neid
rohkem kuulda võtaks
Kui küsisime noortelt, kas
nad leiavad, et Viimsi vald
hoolib neist, leidis vähemalt
2/3 noortest, et hoolib küll.
Hoopis omaette küsimus on
aga see, kas ja kuivõrd noorte
arvamust kuulatakse ja kuulda
võetakse. Vähem kui pooled
vastajad (44,4%) tunnevad, et
noorte arvamus on Viimsi val
lale tähtis. Ühel või teisel vii
sil on enamik noori siiski valla
valitsusega kontaktis olnud.
Kas see on seotud osalemisega
mõnes valla noorteorganisat
sioonis või mitte, küsitlusest
ei selgu, kuid 268 vastaja seast
tunnistab vaid 101, et ei pea
end tegusaks nooreks.
Kui vaadata võrdluseks üht
tavalist klassitäit õpilasi, kel
lest mõned tegelevad spordi
ga, teised käivad koorilaulus
või muusikakoolis ning kol
mandad on seotud õpilasesin
dusega, tundub üsna realistlik,
et umbes kolmandik noori on
seotud vaid õppetööga ega
võta koolivälistest tegevustest
regulaarselt osa. Me ei palu

nud küsitluses noortel täpsus
tada, mille järgi nad oma ak
tiivsust hindavad – küllap pani
igaüks ise paika kriteeriumid,
mille järgi igapäevast tegevus
kava hinnata.

Viimsi kooli
õpilasesindus seisab
noortele lähedal
Viimsi vallas tegutsevatest
noorteorganisatsioonidest
olid uuringus osalejad kõige
paremini kursis Viimsi koo
li õpilasesinduse tegevusega.
Noortekeskustest oli kuulnud
2/3 vastajatest ning kõige vä
hem teati viis aastat tagasi loo
dud noortevolikogu tegemiste
kohta.
Tegu on küsitluse koosta
jate jaoks igati ootuspärase
tulemusega, sest juba uuringut
ette valmistades võis eeldada,
et paremini teatakse ikka neid
organisatsioone, mis seisavad
noortele igapäevaselt lähemal.
Noortevolikogu, mis tegeleb
eelkõige valla nõustamise
ga noortepoliitika osas ning
suuremate noorteürituste kor
raldamisega, jääb tihti noor
te jaoks märkamatuks – n-ö
taustajõuks Viimsi noortetöö
maastikul.

Millest on noortel
võimalik Viimsis kasu
lõigata?
Mis puudutab otseselt noor
tele suunatud tegevusi Viimsi
vallas, ei ole selles küsimu
ses rõõmustamiseks just palju
põhjust. Vaid 25% noortest
sai öelda, et on viimase aasta
jooksul osalenud mõnel Viim
sis toimunud noorteüritusel.
Samuti ei ole noored eriti häs
ti kursis teiste võimalustega,
mida vald noortele pakub.
Ainult 2/3 neist oli varem
kuulnud võimalusest taotle
da vallalt toetust autojuhiloa
soetamiseks enne keskkooli
lõppu. Võimalusest taotleda
vallalt toetust projektide ellu
viimiseks teadis vaid 48%.
Samas oli noortel palju ettepa
nekuid selle kohta, mida vald
võiks või peaks veel noortele

pakkuma, et neil oleks Viimsis
hea elada.
Pakutud ideede hulgast
jäävad kõige rohkem silma
kohad, kus noortel oleks või
malik oma vaba aega veeta –
sõpradega ja ilma. Sellistest
kohtadest enim tuuakse välja
kohvikute, kino ja boolingu
raja puudumist. Mitmel korral
on mainitud ka siseruumides
asuva rulapargi (skatepark’i)
rajamise vajadust.
Peamiseks
probleemiks
olemasolevate kohtade puhul
arvatakse olevat noortekes
kuste ja teiste sarnaste kohta
de vähest lahtiolekut. Noorte
le valmistab tõsist muret see,
kus veeta oma aega õhtul, kui
väljas on juba jahe, aga kõik
asutused, kuhu alaealisi ooda
takse, juba suletud.
Lisaks kirjutati sellest, kui
das Viimsis on puudus noor
tesõbralikest söögikohtadest,
kus hinnatase ja keskkond
oleksid sobivad.

Kuidas noored
tänavalt ära saada?
Mõnevõrra üllatuslikult tõid
noored ise välja ka oma ea
kaaslaste
ringihulkumise
probleemi. Selle peamiseks
põhjuseks peetaksegi noortele
kasutamiseks mõeldud ruumi
de puudust Viimsis. Seejuures
märgitakse ka ära, et rohkem
kui uusi huvikoole vajatakse
kohti, kus ise oma tegevusi
harrastada. Püüdes seda vi
sualiseerida, võiks tegu olla
soojaks köetud ja valgustatud
ruumidega, kuhu noored saak
sid koguneda filme vaatama,
arvutitega tegelema või kas
või kaardimänge mängima.
Noortekeskuste puhul tuuakse
välja ruumipuudus ja vajadus
uuendamise järele. Ka asukoht
tundub mõnele potentsiaalsele
külastajatele ebasoodne.
Et mitte jätta ekslikult
muljet, nagu tahaksid Viimsi
noored ainult tuppa mängi
ma saada, tuleb ära mainida
ka sellised ettepanekud nagu
naturaalkattega jalgpallistaa
dioni rajamine ja korrashoid,
vajadus korraliku staadioni

järele ning ühe noore märkus
selle kohta, et tegelikult oleks
vaja hoopis mõnda platsi, mis
ei oleks otsast otsani täis ehi
tatud ning kus saaks koera või
väikese õega mängimas käia.

Kas leiad, et Viimsi on turvaline?

Jah (78,7%)

Noortel on
narkootikumidele
lihtne ligi pääseda
Küsimusele „Kas leiad, et
Viimsis on turvaline?” vastas
78,7% jaatavalt. Ometi leiavad
pooled vastajatest, et piirkon
na kõige suurem probleem on
vargused. Lisaks mainitakse
mõne tee halba valgustatust ja
sellest tulenevaid turvariske.
Narkootikumid saaks enda
sõnul lihtsalt kätte 268 vasta
nust üle poole, s.o 147 noort.
Arvestades seda, et kõigist
vastajatest 1/5 õpivad alles
põhikoolis või gümnaasiumis,
võiks sellest järeldada, et oht
like mõnuainetega kauplemi
ne toimub just seal, kus noorte
kontsentratsioon on igapäeva
selt suurim. Samas ei leidunud
kedagi, kes oleks välja toonud
selle, et narkootikumidega
koolides tõepoolest ka kaubel
daks.

Ei (21,3%)

Kas tunned, et sinu arvamus on Viimsi vallale tähtis?
Ei (54,1%)

? (1,5%)

Jah (44,4 %)
Kas oled registreeritud Viimsi valla elanik?
Ei (14,6%)
Ei tea (10,4%)
- (0,4%)

Jah (74,6%)

Mida arvavad noored
Viimsi tulevikust?

Kui liigud Viimsis üksi ringi, kas tunned ennast
nii päeval kui ka öösel turvaliselt?

Kui narkootikumide levik
noorte hulgas võiks tekita
da muret vallaisadele, siis
noortele tekitab omakorda
muret üks teine küsimus. Ni
melt küsimus Viimsi valla
võimalikust liitmisest Tallin
na linnaga. Selleks et anda
vallavalitsusele
ettekujutus
noorte seisukohast, lisasime
uuringusse küsimuse ka selle
kohta. Kui arvestada fakti, et
üle 70% küsitluses osalenutest
on oma elukohana märkinud
Viimsi valla, on igati ootuspä
rane ka see, et 211 noort 268st
soovivad, et Viimsi jääks eral
diseisvaks vallaks edasi. Olgu
see siis omaette signaaliks ka
vallavalitsusele.

Ei (35,8%)

Jah (64,2%)
Kas oled rahul praeguste võimalustega,
mida Viimsi noortele pakub?
Ei (35,8%)

Karin Pool
Jah (64,2%)

Toimus järjekordne „Viimsi karikas”
Viimsi noortevolikogu
korraldas koostöös
Viimsi Kepiga
18. aprillil järjekordse
saalihokiturniiri
„Viimsi karikas 2009”.
Turniir oli väga kõrge taseme
ga, sest võistkondi oli kogune
nud üle terve Eesti kokku küm
me, pooled osalenud meeskon
dadest mängivad Eesti meistri
liigas.
Meeskonnad jaotati kahte
alagruppi, üks alagrupp mängis

Viimsi koolis ning teine spordi
hallis.
Alagrupimängud,
mida
oli kokku 22, selgitasid välja
poolfinalistid. Mängud olid
väga põnevad ning tihti läks
võitja selgitamiseks vaja lisa
aega. Kahjuks ei õnnestunud
Viimsi Kepil alagrupist eda
si pääseda, võideti vaid Eesti
meistriliigas osalevat Tallinna
Kalevit 3 : 2.
Poolfinaalides
mängisid
Tallinna Kalev, Viljandi II, SK
Iiri Isetormajad ja Külalised.

SK Iiri Isetormajad ja Külali
sed pääsesid finaali ning Tal
linna Kalevil tuli leppida kol
manda kohaga. Finaalmängu
dikteerisid algusest lõpuni Iiri
Isetormajad, saades magusa
revanši Külaliste üle (lõppe
nud hooaja Eesti meistriliiga
kolmanda koha mängu võit
sid Külalised Iiri Isetormajate
ees).
Turniirilt saadud tagasiside
on väga positiivne ja kõik võist
konnad loodavad 2010. aastal

taas kord osaleda „Viimsi kari
ka” turniiril. Viimsi noortevoli
kogu tänab kõiki sponsoreid ja
abilisi. Loodame teie koostööle
ka järgnevatel aastatel.
Viimsi
noortevolikogu
tänab Viimsi valda, Hawaii
Expressi, Monkey Sporti,
Scotland Yardi, Jussi Õlletu
ba, Viimsi kooli spordikomp
leksi, Viimsi spordihalli ja
LTTd.

Liis Kuusk

Turniiri võitnud meeskond SK Iiri Isetormajad.
Foto: Rauno Laht
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Pranglil oli põnev ja kasulik koolitus
24.–25. aprillil korraldas
Prangli saare talurahvamuuseumi selts Prangli rahvamajas puitesemete restaureerimise koolituse „Restauraatorite päev Prangli saarel”.
Projekti „Eesti käsitöö – eile,
täna, homme” rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Koolitusele tuli üllatavalt palju
osavõtjaid – 20 inimest. Neist
enamik olid tublid Prangli saa
re naised, kes tõid koolituse
tarvis kodunt kaasa mitmesu
guseid väga huvitava ajalooga
mööbliesemeid, mis kogenud
koolitajate abiga kohapeal kahe
päeva jooksul korda tehti.
Koolituse käigus algatati
juhendaja Mati Raali nõuan
nete kohaselt ka Prangli saare
rahvamaja 1954. aastal valmis
tatud siseuste restaureerimine.
See töö on plaanis lõplikult
valmis teha selle aasta lõpuks.
Koolitust juhendasid Tsunfti
jänes OÜ antiikmööbli restau
reerimise ja vanavara galerii
neli spetsialisti: juhatajad, Ees
ti Kunstiakadeemia õppejõud
Mati Raal ja Tiina Raal koos
kahe kolleegiga.
Esmalt läbiti teooria, kus
õpiti puitude määramist,
kahjustuste ja vigastuste ära
tundmist,
viimistlusviise,
puidu hooldamise viise jne.
Järgnes praktika, kus kõige

Marek Strandberg,
Erakond Eestimaa Rohelised

pealt määrati igale restau
reeritavale esemele tööplaan
ning siis alustati praktilise
tööga. Koolituse lõpuks andis
Tsunftijänes OÜ osavõtjatele
tunnistused.
Restaureerimiskoolitust käis
jäädvustamas võttegrupp saa
test „Sõida maale”, kes filmis
ka Prangli saare eluolu.

Huvilisi oli palju ka mand
rilt, aga kuna koolitus toimus
kahel päeval, pidid huvilised
arvestama majutusega Pranglil
ning saare ja mandri vahelise
transpordiga, mis sai ilmselt
paljudele takistuseks.
Kindlasti on meil plaanis
teha tulevikus jätkukoolitus või
avada saarel restaureerimise
töötuba, kus Prangli elanikud

saavad oma restaureerimisos
kusi täiendada.
Olime väga õnnelikud, et
ilm meid soosis, sest nii oli
võimalik töötuba laiendada
õue – Prangli rahvamaja avara
le terrassile.

Carmen Ott
Prangli saare talurahvamuuseumi
seltsi juhataja

HEAKORRAPÄEV TAMMNEEMES
Hea külarahvas! Saame kokku Tammneeme sadama-alal
9. mail kell 12.
Plaanis sadama-ala ja küla teeäärte koristamine. Rahva
ettepanekud ja küsimused tegevusteks külas on teretulnud
meiliaadressile raivokaare@hotmail.com või telefonile 503 4247.

TAMMNEEME KÜLA ÜLDKOOSOLEK
6. juunil 2009 kell 12 sadama-alal
Päevakorras: koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
külavanema tegevusaruanne ja info eelolevatest üritustest;
külavanema staatusest Viimsi vallas; jooksvad küsimused.
Tammneeme külavanem

Randvere külaelanike üldkoosolek toimub 13.
juunil 2009 kell 11 Randvere külakeskuses
aadressil Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi
vald.
Kavandatud üldkoosoleku päevakord:
1. Külavanema kt ülevaade hetkeolukorrast.
2. Randvere külavanema valimised.
3. Randvere küla arengukava 2005–2015 tegevuskava
projekti vastuvõtmine.
(Tegevuskava projekt on avaldatud Randvere küla kodulehel
www.randvere.net.)
NB! Külavanema kandidaadid registreeritakse
vallavalitsuses, kandidaatide registreerimine lõpeb üks
nädal enne üldkoosolekut. Külavanemaks kandideerija
peab andma enne valimistel kandideerimist vallavalitsusele
kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.
Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava aleviku või küla
teadetetahvlil ja muudes avalikes kohtades ning Viimsi valla
kodulehel hiljemalt viis päeva enne valimiste toimumist.

Lubja külaelanike üldkoosolek toimub 9. juunil 2009
kl 19 Viimsi vallavalitsuses, Nelgi tee 1, Viimsi vald.
Õpilased koos õpetajatega ja kenade restaureeritud esemetega. Foto: Cärol Ott

Inimkonna energiakasutus kasvab kiiremini kui inimkond. Läänes kulub elaniku kohta kordades rohke
energiat kui arenevas maailmas. “Areng” ei kajasta sel
juhul arusaadavalt mitte niivõrd arukust kui just energeetilist rasvumist ja paisumist. USA-s tarbitakse elaniku kohta 200 korda ja Euroopas ligi 100 korda rohkem kütuseid kui see on võimalik keskmisel Somaalia
elanikul. Pole põhjust imestada, miks piraatlus on siiani
korraliku riigikorralduseta ja sisemises kaoses Somaalia jaoks levinumaid tegevusalasid.
Liigsuur energiakasutus
Kõik pürivad Lääne poolt ette antud energialatti ületama. Miks? Loomulikult seetõttu, et energiakulutust seostatakse mugavuse ja heaoluga. Täna saavutatakse Lääne ühiskondade heaolu kordades kõrgema
energiakulutusega kui näiteks Aasia ja Aafrika riikides.
Juhul kui arenevate riikide pürgimuseks jääbki samasuguse energiakultuse taseme saavutamine, nagu see
on täna tavaks Euroopas või Ameerika Ühendriikides,
on see tee üleilmse ökoloogilise kriisini.
Kuidas siis toimida? Euroopa Liit on seadunud eesmärgi aastaks 2020 vähendada energiakulutusi
vähemalt 20%, võtta kasutusele taastuvaid kütuseid
vähemalt 20% võrra ja vähendada kasvuhoonegaaside emissioone vähemalt 20% võrra. Õnneks
on võetud eesmärkide saavutamiseks olemas tehnoloogilised lahendused, vaja on vaid poliitilist tahet:
• Me teame, kuidas ehitada väikese energiakuluga
hooneid ning me oskame neid teadmisi kasutada nii
uute hoonete rajamisel kui olemasolevate energiat
raiskavate majade renoveerimisel.
• Me teame, et ühistranspordi kasutamine, kergliiklusvahendid ja arukas ruumiplaneerimine vähendaks
energiakulu mobiilsusele; me saame tahtmise korral vastavalt ümber korraldada nii sõidukite tootmise
kui kasutamise.
• Me teame, kuidas mistahes suurusega asumi reovett puhastada kordades väiksema energiakuluga,
kui seda tehakse meie reoveepuhastites täna.

• Me teame, et on võimalik teha igapäises kasutuses
olevaid asju, mis on kestvad ja remonditavad, mitte
ühekordsed ja pidevat väljavahetamist vajavad.
Roheline tööstusrevolutsioon
Rohelise tööstusrevolutsiooni sisuks ongi väiksema
energiakuluga asjade ning teenuste loomine, mis
omakorda kulutaksid võimalikult vähe ressursse ja
energiat. Rohelise tööstusrevolutsiooni peamiseks
sotsiaalseks rolliks on näidata eeskuju. Näidata, et
elatustaset on võimalik tõsta, vähendades samas
energiakulutusi. Sellega mõjutaksime ka arenevaid
ühiskondi tegema energiakasutuses pööret säästlikkuse suunas. Kiiresti arenevast Hiinast on saanud
tänaseks suurim kasvuhoonegaaside emiteerija
maailmas ning meie positiivne eeskuju ja tehnoloogiline abi on üliolulised. Säästlike tehnoloogiate
laiem levik tõstaks ka arenevate riikide elatustaset.
Arenguabi on tähtis, kuid sellest üksi ei piisa.

Kavandatud üldkoosoleku päevakord: Lubja külavanema
valimised.
NB! Külavanema kandidaadid registreeritakse vallavalitsuses,
kandidaatide registreerimine lõpeb üks nädal enne
üldkoosolekut. Külavanemaks kandideerija peab andma enne
valimistel kandideerimist selleks vallavalitsusele kirjaliku
nõusoleku.
Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava aleviku või küla
teadetetahvlil ja muudes avalikes kohtades ning Viimsi valla
kodulehel hiljemalt viis päeva enne valimisi.
On külavanemate valimise aeg. See teema pakub huvi nii külaelanikele kui ka lehelugejatele. Vaatleme seda peagi pikemalt ja
põhjalikumalt, käsitledes sündmusi ja kaastöid.

MAA ON
MEIE KODU,
NII PEAME
TEMASSE KA
SUHTUMA.

Kõrgem elatustase on olnud alati seotud ka sündivuse vähenemisega. Kiiresti kasvav sündivus on
tänaste tehnoloogiate ja energiatarbimise juures
maailmas üha suuremaks probleemiks. Seda
loomulikult ökosüsteemi kaudu, sest arvukas inimkond koos oma koduloomadega kaalub samapalju,
kui ülejäänud soojaverelised kokku ning inimkonna
energia- ja ressursivajadused muudavad nii kliimat
kui meie elukeskkonda meile endile samm-sammult
aina kahjulikumaks.
Krediidil baseeruva tarbimismajanduse muutumine
vajaduspõhiseks majanduseks teeb inimesi õnnelikemaks kui annab neile mitmekesisemaid eneseteostuse
võimalusi. See pole tee tagasi koopasse, nagu sageli
rohelisest maailmamuutusest ekslikult arvatakse.
Tänases Euroopa Liidus on muutusega rohelisema majanduse suunas võimalik luua miljoneid uusi töökohti ja
taaskäivitada kiratsev majandus. Selleks tuleb aga nii
Eestile, Euroopale kui maailmale valida roheline tee.

Julge unistada, vali Euroopale roheline tee! See on võimalik.
Vali Rohelised Euroopa Parlamenti!

Loodusega tuleb arvestada tuleviku majanduses, sest ta on jätkusuutliku elukeskkonna
loomulikuks osaks. Kaupade ja teenuste
hinnad peegeldagu nende mõju loodusele.

Erakond Eestimaa Rohelised teab, et tuleviku
arvelt saab mõnda aega elada, kuid arve ei jää
erinevate kriiside näol meile esitamata. Hoolime
loodusest, siis hoolib ka loodus jätkuvalt meist.

Julge unistada, vali Euroopale roheline tee! See on võimalik.
Vali Rohelised Euroopa Parlamenti!

Tasutud reklaam
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Emakeelenädal Pargi lasteaias
Saame sõbraks raamatuga –
ilus ja sümboolne algus emakeelepäeva aegu. See ütlus
sai ka motoks Pargi lasteaia
emakeelenädalale.

Toredasti on oma värsiraama
tus öelnud Peeter Volkonski:
„Algus algab algusest ja mis on
see algus? See on, kui tunned
armastust – siis paistab lõpus
valgus.”.
Kui koos Sinilille rühma las
tega lugesime Henno Käo raa
matut „Tähestikulinn”, saimegi
toreda idee kujundada ka meie
lasteaia raamatunurk väikeseks
tähestikulinnaks. Koos joonis
tasime seinale paigutamiseks
väikeseid ja suuri kollast värvi
punaste katustega maju, kuhu
hiljem võiks tähtsad tähed ela
ma panna.

Tähestikulinna tähtsad
tähed
Valmisid vahvalt naljakad, kur
vad ja rõõmsad ning igati täht
sad tähed: tähestikulinna lin
napea härra Aa ja abilinnapea
proua Bee, härra Tee ja proua
Dee, eksinud Ee, spordihul
lud Kaa ja Gee, kaminameister
Uu, äärelinnas elavad väheke
imelikud Õõ, Ää, Öö ja Üü, vä
lismaalased Iks, Igrek ja Tset,
karkudega Err, ärimehed Eff ja
Igrek, kuulujuttude levitaja Ess,
sahtliluuletaja Ell, imetlusväär
ne Oo, kuidagi pahur ja torris
Jott, laiaõlgne Emm, peenike
preili Ii, tulevane kosmoselen

dur Haa ning linna politseini
kud Enn ja Pee.
Loovusringi õpetaja Geit
rudi juhendamisel meisterda
sid lapsed põrandale asetami
seks armsaid ruumilisi maju
mahlapakkidest ja värvilistest
paberitest. Samast materjalist
valmisid Sinilille rühma lastel
tähesilpidega kuubikud sõnade
kokkuveerimiseks. Õpetaja Vir
ve abiga joonistati seinapildid
„Põhjatuul” ja „Lõunatuul”.
Riiulitele paigutasime uued
tähtsate tähtedega raamatud
ning õpetaja Diana eestveda
misel leidis endale koha väike
näitus isevalmistatud mänguas
jadest, autoriteks Sinilille rüh
ma lapsed oma emade, isade,
vanaemade ja vanaisadega.
Ja saigi tähestikulinn valmis
selleks, et emakeelepäeva hom
mikul kuulata koos Kärt Heller
maa kirjutatud juttu „Tähtsad
tähed” – tähtsateks tähtedeks
Kirjatäht ja Taevatäht.

Tõesti, seal on palju, mida
kogeda, vaadata, kuulata ja
meelde jätta ning hiljem taas ja
taas uuesti avastada. Esimesel
korrusel üllatas meid uhke juu
gendlaega teenindussaal-raama
tukogu ja Edgar Valteri galerii.
Maja kolme maapealset korrust
läbib pildigalerii, kus silmailu
pakuvad lasteraamatukunstnike
illustratsioonid. Külastushetkel
oli avatud Eesti illustraatorite
kevadnäitus. Samas võis trepi
galeriis tutvuda Elina Sildre
töödega.
Teisel korrusel külastasime
varakambrit, mida võib nimeta
da Eesti esimeseks lasteraamatu
muuseumiks. Teise korruse ül
latused jätkusid rõdu- ja luugi
saalis, kust edasi viis keerdtrepp
kolmanda korruse pööningu
saali ehk muinasjututuppa. See
on muinasjutumaailm, mida on
raske sõnades kirjeldada, seal
tuleb lihtsalt ise käia ja olla.

me tutvuma Tallinna südames
Pikk 73 asuva vanalinna vääri
ka majaga, kus asub Eesti laste
kirjanduse keskus.
„Oma silm on kuningas”
ütleb meie lasteaia aastateema.
Seda kinnitas ka keskuse direk
tor Anne Rande, kes ütles: „Tu
leb seda silmailu, hingerõõmu
ja vaimukosutust päris kindlasti
ise vaatama tulla.”

Saialille rühm
Luukas: „Toredad mere
röövliraamatud olid.”
Marta: „Mulle meeldis hää
lega raamat ja õpetaja ja koo
lilapse kuju ning pööningul
kiiged.”
Vincent: „Väga lahedad raa
matud olid.”
Emma: „Põnevad raamatud
olid.”

Nüüd aga laste endi
arvamused käigust
Saame ja jääme
Eesti lastekirjanduse
sõbraks raamatuga
Sõpruse kinnistamiseks sõitsi keskusesse

Patrick: „Meeldis, kuidas
tädi rääkis huvitavaid jutte.”

Sinilille rühm
Rasmus: „Nii kasulik, saime
teada, milliseid lahedaid raama
tuid on olemas.”
Maria-Eliise: „Minule meel
dis raamatukogu ja üleval need
luugid, inimestel olid käed lah
ti.”
Oskar: „Minule jäi meelde
Nukitsamehe kodu. Lähen sin
na veel. Mul on lugejakaart.”
Anthony: „Mina lähen ka,
tahan raamatuid osta, ahh ja-ja,
laenutada. Mulle meeldis lille
lamp.”
Elisabet: „Raamatukogu lagi
ja lamp. Üleval olid lugemis
toolid, kiiktoolid.”
Loora: „Saime raamatuid
vaadata, printsesside raama
tuid.”
Hannah: „Palju printsesside
raamatuid, haldja pink.”
Stiven: „Teisel korrusel pil
did ja luukere raamat.”
Helle-Mai: „Kõige kõrgemas
kohas oli nii kõrge, vaatasin ak
nast välja. Meeldisid kiiktoolid,
toidutähestiku raamat.”
Toomas: „Metsamoori kuju.”
Marta: „Maalitud taburetid.”
Martin: „Aga vot mulle
meeldis kõige ülemine korrus.”
Võilille rühm
Meeldis kõige rohkem
kunsti- ja raamatunäitus.
Maarit: „Hästi palju aabit
said meeldis. Seal üleval oli ilus
mööbel. Kõverpeegel oli hästi

lahe. Mulle meeldis see vana
koolipink, veel meeldisid po
kud ja see riiul, kus olid igasu
gused raamatutest nukud, nagu
Kunksmoor ja kapten Trumm.
Klaasi taga oli Sipsik ja Lotte
tool meeldis.”
Mia Marta: „Mulle meeldi
sid raamatud. Kui mina käisin,
siis me käisime ühes kohas, kus
olid väikesed istumise kohad,
kus sai natuke kiikuda.”
Eva Katarina: „Mulle meel
disid ka piltidega kardinad.”
Jonathan: „Mulle meeldis
see ümmargune trepp ja need
kardinad, mille peal olid pildid
maalitud ja vana koll kolmandal
korrusel.”
Meelespealille rühm
Kõige väiksemate laste sü
dame tegi soojaks keskuse
töötajate lahke ja sõbralik vas
tuvõtt. Täiesti uus oli kogemus
keerdtrepil kõndida ja oma jul
gus täiskasvanute abiga proo

vile panna. Meeldis jututuba,
kus saadi tuttavaks „Nukitsa
mehe” muinasjututegelastega.
Meelde jäid veel imelised raa
matud, mida lapsed varem pol
nud näinud, näiteks krokodilli
ja elevandi pead, mis hiigel
suurest vanaaegsest raamatust
välja hüppasid. Seal oli, mida
vaadata ja uurida, oli palju põ
nevat, uut ja huvitavat ka kõige
väiksemate jaoks.
Emakeelenädala lõpuks val
mis lasteaialaste ühistööna raa
mat „Emakeel – kõige ilusam
keel”, mille kinkisime tänutä
heks kena ja sisuka vastuvõtu
korraldamise eest Eesti lastekir
janduse keskuse töötajatele.
Täname veel kord keskuse
töötajaid ja ka kõiki teisi, kes
aitasid kaasa toreda emakeele
nädala korraldamisele.

Iie Liivandi
Sinilille rühma õpetaja

Pargi lasteaia mudilased lastekirjanduskeskuses

Braavo…
PÕNNIPESA LASTEHOID

KUTSUB LAPSI MÄNGIMA JA MAAILMA AVASTAMA.
Lastehoiu hinna sisse kuuluvad muusikatunnid, võimlemistunnid ja
kunstitunnid.
Viimsi vald kompenseerib 50% lastehoiu kuuarvest.
Tallinna linn kompenseerib 1925 krooni kuus.
LASTEHOID TÖÖTAB TERVE SUVE!
Juunist – augustini on lastehoidu oodatud ka 5-8 aastased lapsed
(250.-/päev, hind sisaldab söögiraha).
Tule TASUTA tutvumishommikule! Broneeri päev ja aeg telefonil
56 65 66 65.
Lisainfot saab Põnnipesa koduleheküljelt WWW.PESA.EE.

PÕNNIPESA PEOD
E ja K: 18.30 – 21.30
T ja N: 18.00 – 21.00
R:
18.00 – 21.00
L ja P 10.00 – 13.00
14.00 – 17.00
18.00 – 21.00

800.800.1100.800.1100 .1100.-

Peo hinna sisse kuulub kohv, tee ja vesi ning peale pidu jääb peoruumide
koristamine Põnnipesa hoolde.
Põnnipesa pidu saab broneerida WWW.PESA.EE VÕI 56 65 66 65.
Põnnipesa Lastekeskus

Kaluri tee 5

Viimsi Vald

Harjumaa

56 656 665

Leppneeme lasteaial
on traditsioon
tähistada teatrikuud
käiguga nukuteatrisse.

oleme saanud palju väga posi
tiivseid kogemusi.

Nukuteatri saalis valitseb vai
kus. Just-just on lõppenud haa
rav etendus „Jussikese seitse
sõpra”. Näitlejad koos oma
nukkudest partneritega on tul
nud lava ette, et väikesi vaa
tajaid etenduse vaatamise eest
tänada.
Korraga tõuseb meie Lepp
neeme Vigride rühma poiss
Villem püsti ja hõikab vaimus
tunult kõlava häälega: „Braa
vo! Braavo!”.
Hetkega leiab ta eeskuju
järgimist ja peagi skandeerivad
ning plaksutavad kõik Lepp
neeme lapsed, nii et näitlejadki
imestusest tummaks jäävad. Ei
juhtu iga päev, et teatrisse satu
vad nii emotsionaalsed ja vahe
tult vaimustunud vaatajad.
Selline reaktsioon tekitas
elevust nii laval kui ka saalis
teiste külaliste seas. Mind kui
ühe selle lasteaia lapse vane
mat ja õpetajat valdas eriliselt
hea ja rahulolev tunne – meie
lasteaialapsed on nii vabameel
sed, siirad ja teadlikud.
Leppneeme lasteaias tähis
tatakse märtsis alati teatrikuud.
Siis õpitakse ning püütakse ko
geda elu läbi teatri, kirjanduse
ja isetegemise. Igal kevadel
külastame
traditsiooniliselt
nukuteatrit. Meie lastele on
see maja juba ammu tuttav, siit

Selle aasta teatrikuul etendas
Leppneeme lasteaia Vigride
rühm õpetaja Maila lavastatud
käpiknukulavastust „Punamüt
sike”. Terve märtsikuu jooksul
oli rühmas palju askeldamist,
siirast rõõmu ja põnevust. Las
te ja õpetajate vahel toimis
tõeline meeskonnatöö, toimis
ka integreeritud õpe – rühma
õpetajad sidusid oskuslikult
õppetöö ja lavastamise. Eten
duse ettevalmistamisse kaasa
ti kõik lapsed: kunstiõppena
maaliti
lavadekoratsioonid,
matemaatikaõppes valmistasid
lapsed ise teatripileteid, keeleja kõneõpetuse eesmärki kan
dis teksti õppimine ning suu
list eneseväljendust edendasid
proovid. Etendusega seotud
tegevused olid detailideni läbi
mõeldud.
Saabuski esietenduse päev.
Külalised, kelleks olid las
te isad, emad, õed, vennad ja
vanaemad-vanaisad, hakkasid
saabuma. Kõigepealt jagasid
teatrikülastajatele pileteid väi
kesed piletimüüjad ning siis
astus ligi julge ja naerul näoga
tütarlaps, kes juhatas viisakalt
külalised kohtadele.
Etenduse alguseni oli jäänud
veel mõni hetk, kui ette astusid
kaks sirge seljaga tõsist poissi,
kellele oli usaldatud lava ees
riide avamine. Etendus ise oli

Nukulavastus –
integreeritud õpe

väga hea, veel palju paremgi,
kui ma lootsin. Super – braa
vo!
Pärast etendust kostitasid
lapsed teatrikülalisi enda val
mistatud muffinite ja morsiga.
Nii tore oli näha laste ning
nende vanemate rõõmsaid ja
uhkeid pilke.

Kevadised
ettevõtmised
Sellega aga veel omapärased
ja vahvad üritused Leppnee
me lasteaias ei lõpe. Kevad on
Leppneeme lasteaias justkui si
pelgapesa – kõigil on nii palju
julgeid ja põnevaid ideid ning
tahtmist ja indu neid ellu viia.
Üheks väga põnevaks sünd
museks kujunes laste erine
vates kunstitehnikates tehtud
tööde ühisnäitus. Eksponeeri
tud olid kõikide laste tööd ning
kunstiteoseid said uudistada
kõik lasteaia külalised.
Märtsikuus sai jätku meil
tore traditsioon, millega tehti
algust juba möödunud aasta sü
gisel, kui esimesena avas oma
isikunäituse Viidikate pererüh
ma tütarlaps Laura.
Teise noorkunstnikuna avas
märtsis oma esiknäituse Vii
dikate pererühma noormees
Brett. Näituse ettevalmistami
sel tegid Viidikate pererühma
õpetajad koostööd lapse ja va
nemaga: innukalt valiti näituse
jaoks töid ja raamiti neid, koos
lapsega anti piltidele nimed
ning pandi tööd üles.

Näituse avamise päeval
kogunesid lapsed saali. Noor
kunstnikud olid muidugi kõige
tähtsamad – neid tunnustasid
kingituste ning julgustavate
sõnadega juhataja, õpetajad ja
sõbrad. Saabus sündmuse kõi
ge pidulikum hetk, kui läbi lõi
gati näituselint ning kõik väi
kesed ja suured kunstisõbrad
suundusid pilte imetlema.

Lõbusad tantsuminutid
Lisaks tublidele väikestele
kunstnikele, näitlemispisiku
ga nakatatud lastele ja nende
õpetajatele pakub Leppneeme
armastatud
liikumisõpetaja
Natalja lastele veel teistmoodi
eneseteostamisvõimalust – väl
jendada oma rõõmu tantsu
kunsti abil. Leppneeme laste
aias on saanud liikumistundide
lahutamatuks osaks lõbusad
tantsuminutid. Suure rõõmuga
tantsitakse nii polkat, kaerajaa
ni kui ka moodsat loovtantsu.
Ideid ja võimalusi jätkub.
Jääme huviga ootama Lepp
neeme lasteaia esimest tantsu
lavastust ja kes teab, mis uusi
põnevaid tegevusi veel tuleb,
ikka siit metsa veerelt Lepp
neeme külast, et neid siis jälle
teiega jagada. Rõõmsate koh
tumisteni ja kaunist kevadet.
Leppneeme lasteaia pere ni
mel

Kristin Jakobson
lapsevanem ja õpetaja
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Viimsi valla kultuurikalender
8.–31. mai

kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas”
Avatud: K–L 11–17, giid tel 621 7410
Eesti sõjamuuseumis, Kindral Laidoneri
muuseumis

8. mai kell 18.00–20.30
Randvere koguduse laste- ja noorte
õhtu
Koos on tore olla! Tule ise ja võta
sõber ka kaasa!
Esineb gospelansambel Crux, kavas
palju huvitavat.
Viimsi keskkoolis

Fotonäitus „Rannarahva pildialbum
enne 1940”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis

8. mai kell 13
Emadepäeva konverents „Viimsi väärikad naised – Maria Laidoner“
Kontsert. Viimsi kooliõpilaste tervitus
vanaemadele. Üllatusesinejad.
Viimsi päevakeskuses

Püsiekspositsioon „Muinasajas piki
rannajoont”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Rannarahva
elu-olu”
Näitus avatud T–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis
mai-juuli
Mahtra talurahvamuuseumi näitus
„Ühe härja elulugu”
Näitus avatud K–P 12–17
Viimsi vabaõhumuuseumis
mai-september
Viimsi kunstikooli õpilastööde näitus
Viimsi huvikeskuse fuajees
mai-august
Viimsi kunstikooli õpilastööde näitus
Viimsi vallamajas
Tallinna Kanutiaia noortemaja kunsti
õpilaste Prangli saare maalilaagri
tööde näitus
Prangli rahvamajas
kuni 11. mai
Raamatunäitus „Sulle tahan öelda
emakene hea…” 10. mai, emadepäev
Viimsi raamatukogus
kuni 11.mai
Rahvusvahelise kunstifestivali „Alter
Estonia” töötoad
Juhendavad: Hanna Siira (Soome), Redas Ditzys (Leedu), Aleksandr Maiorov
(Vene/Eesti), Tiia Päkk (Eesti), Reiu
Tüür (Eesti) ja Daniel Scott (Uus-Meremaa/Rootsi)
Galeriis Ark Royal Rannarahva muuseumis
Vanades õlimahutites Viimsi kooli taga
kuni 21. mai
Viimsi kunstikooli õpilastööde näitus
Viimsi päevakeskuses
kuni 25. mai
Made Balbati graafikanäitus „Muusad
ja muusikud”
Viimsi keskkooli raamatukogus
kuni 25. mai
Raamatunäitus „Kes aias, kes aias...”
(valik aianduskirjandust)
Viimsi raamatukogus
kuni 26. mai
Virtuaalekspositsioon „Alter Ego
Logumkloster”
Meeland Sepp (Eesti) graafika ja
Hanna Siira (Soome)
Galeriis Ark Royal Rannarahva muuseumis
kuni 28. mai
Raamatunäitus „Tervis loodusest”
Prangli raamatukogus
kuni 29. mai
Alari Kivisaare fotonäitus
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
kuni 29. mai
Maris Koorti vitraaži- ja keraamikanäitus
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
8. mai kell 9.30
Euroopa päevale pühendatud maakondlik õpilaskonverents
Püünsi koolis
8. mai kell 11
Kursus „Rahvuslik tikand”
Juhendaja Tiia Artla
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts
Prangli saare elanikele tasuta
reg tel 5563 9193
Prangli rahvamajas

8. mai kell 18
Viimsi muusikakooli kevadkontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. mai kell 21
Esineb Mait Maltis
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
9. mai kell 11
Viimsi 3 : 3 korvpall – noored
kell 14
Viimsi 3 : 3 korvpall – mehed
Viimsi keskkooli spordikompleksis
9. mai kell 12
XXIII Viimsi jooks
Haabneemes
9. mai kell 12
Kalevi jalgrattakooli noorte maastikurattasari Team Rattapood Cup
Viimsis Rohuneemes
9. mai kell 12
Emadepäevakontsert
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
10. mai kell 11
Viimsi valla 90. aastapäeva
tänujumalateenistus
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. mai kell 11
Emadepäeva perekonna teenistus
Jutlus, pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
10. mai kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
10. mai kell 13
Emadepäeva kontsert
Esinevad naisansambel ja laululapsed
Etendatakse lastenäidendit Maime
Linholmi juhendamisel
Prangli rahvamajas
11. mai – 8. juuni
Teavikute näitus „Viimsi, Viimsi, mu
Viimsi…”
Viimsi raamatukogus
11. mai kell 12
Rahvusvahelise kunstifestivali
„Alter Estonia” näituste avamine ja
performance’id vanades õlimahutites
Viimsi keskkooli taga
kell 14
Rahvusvahelise kunstifestivali „Alter
Estonia” näituste avamine
Galeriis Ark Royal Viimsi Rannarahva
muuseumis
11. mai kell 16
Viimsi valla asutamise 90. aastapäev
(11.05.1919)
Viimsi vald 90 – raamatuesitlus ja
stendinäituse avamine
Stendinäitus jääb avatuks
11.–15.05.2009
Rannarahva muuseumis
12. mai kell 14–20
Meisterdamine õues või toas isekorjatud materjalidest
Viimsi noortekeskuses
12. mai kell 18
Filmiõhtu-vestlusring „Vesi”, kommenteerib Janno Seeder
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
13. mai kell 20
Etendus „Kõrts”
Mängivad: Raivo E. Tamm, Ott Sepp,
Merle Jääger
Pilet 250 krooni

Jussi Õlletoas
14. mai kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
14. mai kell 18
Mahekosmeetika valmistamise
õpituba
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

21. mai kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõigile noortele tasuta!
Randvere noortekeskuses
21. mai kell 18
Armulauaga palvus ja Piiblitund
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. mai kell 14
Noortekeskus kolib õue
Randvere noortekeskus

14. mai kell 18
Armulauaga palvus ja Piiblitund
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. mai kell 14–20
Noortekas on õues
Viimsi noortekeskuses

15. mai kell 18
Kokakursus „Tervistavad supid”
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

22. mai kell 21
Esineb Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

15. mai kell 18
Viimsi valla 90. aastapäeva tähistav
pidulik aktus ja kontsert
Viimsi keskkoolis
15. mai kell 21
Eesti Gunn: Gunnar Loho ja karaoke
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
16. mai kell 10
Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis
Viimsi spordihallis
16. mai kell 10
Muinsuskaitse talgud
Viimsi vabaõhumuuseumis
16. mai kell 12
Kila-kolalaat
Rannarahva muuseumis
16. mai kell 12–21
MuuseumiÖÖ
Muuseumidesse tasuta sissepääs kuni
hilisõhtuni
Viimsi vabaõhumuuseumis ja Rannarahva Muuseumis
16. mai kell 19
Ansambli Crux plaadiesitluskontsert
Viimsi keskkoolis
16. mai kell 22
Ansambli Crux tänupalvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Laulab naiskoor Ex Tempore
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. mai kell 11
Jumalateenistus. Jutlus pastor Aarne
Kant
Viimsi vabakoguduse kirikus
17. mai kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga. Teenib
Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
18. mai
Rahvusvahelise muuseumipäeva
tähistamine
Muuseum avatud 12–20
Rannarahva muuseumis ja Viimsi
vabaõhumuuseumis
18. mai kell 18
Loengusari „Hea vormi saladused”
Lektor: tervisementor Kristiina Sõrmus
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
19. mai kell 18
Loeng „Eesti oma Feng Shui”
Lektor: Janno Seeder
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
20.–29. mai
Käsitööringide näitus
Avatud E–N kell 11–16
Viimsi päevakeskuses
21. mai kell 18
Terviseloeng lapsevanematele „Laps
on jälle haige?”
Lektor: homoöpaat Anu Hermlin
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

23. mai kell 11
Koolitus „Siidimaal”
Juhendaja Marjanne Rosenfeld
Prangli elanikele tasuta!
Korraldab: MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts
Prangli rahvamajas
23. mai kell 19
Soome-Rootsi noortekoori
Evangelicumi kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. mai
Suvealguse pidu. Disko
Prangli rahvamajas

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Armulauaga palvus ja Piiblitund
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. mai kell 11
Kohtume Lootuse festivalis
Viimsi vabakoguduse kirikus

29. mai
Tutipäev
Püünsi koolis

31. mai kell 14.30
1. nelipüha jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. mai kell 11
Kohtumine dr Viktor Vassiljeviga
Üritus on tasuta!
Prangli rahvamajas

31. mai kell 12–18
Lastekaitsepäeva tähistav pereüritus Suur
Päev
Viimsi Huvikeskuse õuel

29. mai kell 13
Eakate hooaja lõpetamine
Viimsi päevakeskuse saalis

31. mai
Väljasõit Nabala mõisa, kus toimub Kodukant Harjumaa Maapäev
Prangli elanikele tasuta!
Info: tel 5694 4238 Carmen Ott või
info@prangli.ee
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts

29. mai kell 21
Grillihooaja avapidu!
Esinevad Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
29.–31. mai kell 18.30
Franklin Graham Lootuse festival
Viimsi vabakoguduse kirikus

Info: Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

31. mai kell 11
Leeripüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv

Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 04.05.2009

24. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. mai kell 11
Jumalateenistus
Jutlus, pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
24. mai kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
25.–31. mai
Näitus. Projekti „Eesti käsitöö – eile,
täna, homme” raames valminud
käsitööesemete näitus
Prangli rahvamajas
25. mai kell 17
Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses
25. mai kell 18
Kevadkontsert
Püünsi koolis
25. mai kell 18
Loengusari „Hea vormi saladused”
Lektor: tervisementor Kristiina Sõrmus
Info: www.harmoonikum.ee või
601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
26. mai kell 18
Filmiõhtu-vestlusring „Saladus”,
kommenteerib Janno Seeder
Info: www.harmoonikum.ee
või 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

Tere tulemast!
 Katrin ja Priit Valknal
sündis 21. veebruaril
tütar Katarina.
 Kristi Reitsakul sündis
24. märtsil tütar Simona.
 Deana ja Martti Varikul
sündis 31. märtsil tütar
Marii.
 Kerly Kaljustel ja Ain
Kudeviital sündis 4. aprillil poeg Aleksander.
 Inge Landil ja Tiit Roosil
sündis 7. aprillil poeg
Robi.
 Margaret ja Kuldar Kaljustel sündis 11. aprillil
poeg Samuel Mooses.
 Katrin Kaselaiul ja
Kristjan Malleusel
sündis 15. aprillil poeg
Mairold.

26. mai – 22. juuni
Raamatunäitus „Ela ja naudi!” (valik
kokanduskirjandust)
Viimsi raamatukogus
27. mai kell 18
Suhtluskoolitus lapsevanematele
Lisainfo: www.lillelapsed.ee
Eralasteaias Lillelapsed
27. mai kell 18
Piknik ja õuemängud
Täpsem info: www.huvikeskus.ee
Randvere noortekeskus
28. mai kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõikidele noortele tasuta!
Randvere noortekeskuses
28. mai
Külla tulevad projekti „Eesti käsitöö
– eile, täna, homme” koostööpartnerid
Kõik on väga oodatud!
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts
Prangli rahvamajas
28. mai kell 18

 Merle ja Tarmo Rootsmal
sündis 19. aprillil poeg
Jarko.
 Annika Kiirendil ja Raido
Laisaarel sündis 19. aprillil poeg Evert.
 Helen Helmel ja Tanel
Raigil sündis 19. aprillil
poeg Karl Richard.
 Greta ja Raul Ammeril
sündis 22. aprillil tütar
Desiree.
 Liina ja Enrico Kaljurannal
sündis 22. aprillil tütar
Carola Eliise.
 Ave Kasel ja Reigo Roosil
sündis 22. aprillil tütar
Eleanora.
 Anne-Ly Palmil ja Oliver
Kangrol sündis 29. aprillil
poeg Karl.

Maikuu sünnipäevalapsed

Palju õnne!
Salomia Puusepp
Lembit Raid		
Linda Mäepea		
Vilma Liivandi		
Oskar Tirman		
Ester-Johanna Talussaar
Alena Malatkova
Olaf Raspel		
Arno Tamm 		
Hillar Sepp		
Maie Kiirats		
Heljo Tikka		
Vilma Roomet		

95
90
90
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75

Maimu Oja		
Maret Annus,		
Anatoli Araktshejev
Valmar Milk		
Ervin-Johannes Piirisaar
Eha Pihlakas		
Helle-Mai Põllu
Maie Aettik		
Evi Roosmägi 		
Mare Tugedam		
Helle Mets		
Eda Voogla		

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Randvere küla uudised

Kunstnik Silvia Kelle näitus
Aprillis oli randverelastel
külakeskuses võimalus tutvuda kunstnik Silvia Kelle
suurepärase näitusega.
Kes on Silvia Kelle? Teguon
väga mitmekülgse kunstniku
ga. Ta on lõpetanud Tartu ku
jutava kunsti kooli maali alal
ja seejärel 1964. aastal Tallin
na Kunstiinstituudi nahkehis
töö erialal. Õppimise ajal oli
ta kunstnik Adamson-Eriku
õpilane.
Pärast õpingute lõpetamist
suunati Kelle tööle Tartu naha
kombinaati kunstnikuks, kust
1976. aastal toodi üle pealin
na jalatsivabriku Kommunaar
peakunstnikuks.
Tema huviala ja looming
tugineb soome-ugri mütoloo
giale, uskumustele ja sümboo
likale ning nende baasil on ta
loonud arvukalt nahktaiesed,
amulette, talismane, akvarellja pastellmaale.
Kuid sellega veel kunstni
ku looming ei piirdu. Alates
1995. aastast kirjutab kunst
nik ka luuletusi, esialgu vaid
nahktaieste ja pastellmaalide
juurde nende paremaks lah
timõtestamiseks.
Esimene
luulekogu-kataloog „Loitsud
koduväraval” ilmus 1995. aas
tal, luulekogu „Hingelaulud”
1997. aastal ja „Suvelaulud”
1998. aastal.
Edasi valmisid luulekogud
„Müütilisi mõtteid” ja „Hin
gelinnud, sümbolid ja sodiaa
gimärgid”. Viimasesse on au
tor koondanud hingelindude ja
õnneamulettide tarvis loodud
luuletusi aastatest 1995–1999.
Silvia Kelle suurepärase luule
kunsti näiteks toon tema all
järgneva luuletuse.
Kaitseingel
Tean, mul on mu hingelind
Hingelinnul kaitseingel –
See, kes aitab hoida mind.
On ta kadund ema, isa,
On ta lahkund õde, vend?
On ehk hoopis esiisa?
Või hing,
Kes kalliks pidand mind.
Tean, mind hoiad,
Tean, mind kaitsed,
Annad mulle mõtteid häid,
Juhatad mu kätt ja silma
Aitad leida õnne ilmas,
Hoiad eemal kurja silma –
Tänan,
Kaitseingel,
Sind!

Kunstnik peab ka loenguid
sümbolimärkidest. „Kui tead
sodiaagimärkide tähendusi,
hakkavad need sinu jaoks töö
le”. Nii kirjutab kunstnik.
Silvia Kelle on väga vilja
kas looja, kes korraldab oma
loomingust igal aastal keskmi
selt üheksa näitust. Ta töötab
kroomseanahaga, mille tehno
loogia on ise välja töötanud.
Randvere külakeskuse näi
tusel olid eksponeeritud nahk
taiesed, amuletid, talismanid
pastell- ja akvarellmaalid.
Taieseid oli võimalik ka osta.
Silvia Kello töödega saab lä
hemalt tutvuda ka tema atel
jees Tallinnas (tel 516 6526).

Naljamehed Pärnust
Naljakuu tähistamiseks oli
päevakeskuse juhataja Aime
Salmistu kutsunud Randve
re noortekeskusesse esinema
näitlejad ja pillimehed Pärnust
Felix Karki (Saepuru Sass) ja
Elmar Trinki (Vinkli-Aadu).
Pärnakad esitasid menuka due
tina Johhaidii rahvalikke lau
le, vahelduseks ka pilalugusid
rääkides ja nalja tehes. Mehed
kuuluvad Pärnu suupillian
sambli Piccolo koosseisu.
Randvere
noortekeskuse
saal oli rahvast tulvil ja esine
jatelt nõuti arvukalt lisapalasid.
Külakeskuse ja noortekeskuse
tuntus on seoses korraldatava
te kultuuriüritustega pidevalt
kasvanud ning jääb juba suure
mate ürituste puhul kitsaks.

Loomisel on Randvere
puhkpilliorkester
Randveres on tekkinud huvi
isetegevusliku
puhkpillior
kestri moodustamiseks. Seo
ses sellega on kõigepealt vaja
välja selgitada mängida soovi
jate arv, nende mängupraktika,
pillide olemasolu ja vajadused
ning muud asjaolud.
Kõigil randverelastel, sa
muti naaberkülades ja Mä
hel elavatel puhkpilliorkestri
loomisest huvitatud isikutel,
palume endast teatada kirja
likult aadressil Keiu tee 35,
74016 Randvere küla, e-pos
tile kulavanem@hot.ee või
tel 609 8332, 506 4173 Madis
Kaasikule.

Lillelapsed
koolitavad vanemaid
Pakkudes vanematele võimalust saada professionaalset nõu kasvatusküsimustes
ning lapse oskuste arendamises, alustas Haabneemes
asuv Lillelaste eralasteaed
lapsevanemate koolituste ja
vestlusringide korraldamist.
Esimene koolitus, kus teadmi
si jagas Eesti Lugemisühingu
(www.lugemisyhing.ee) esinai
ne Maili Vesiko-Liinev, toimus
teemal „Lapse lugemishuvi
toetamine”.

Mõned põhitõed
Kas teie mäletate, kuidas luge
ma õppisite? Küllap olid vane
mad või vanavanemad need,
kes raamatu kätte andsid ning
tähti ja silpidest sõnu kokku
veerima õpetasid. Aga kuidas
oleks õige lugemist õpetada ja
kas selleks on vaja eriteadmisi?
Millal peaks laps hakkama rää
kima, tähti õppima ja lugema?
Mida teha, kui laps tunneb küll
tähti, aga ei loe veel sõnu kok
ku? Milliseid raamatuid lapse
le valida?
Selleks et neile küsimustele
vastata, nopime Maili VesikoLiinevi koolitusest välja mõ
ningad põhitõed.
Alustagem väikelapseeast.
Kuidas väikelapsega koos raa
matuid vaadata ja rääkida nii,
et see tegevus talle meeldiks
ning tema kõne areneks? Kas
võtame pärast seda, kui laps on
mõningad teadmised omanda
nud, kätte juba mitmeid kordi
läbi vaadatud pildiraamatu,
osutame sõrmega karule või
koerale ning küsime „Kes see
on?”. Just nii tavatseme sageli
teha, arvates et just selline õpe
tamisviis on õige ja sobiv.
Kuid mõelgem hetkeks,
milline tunne on lapsel siis, kui
ta ei oska meie küsimusele vas
tata. Milline tunne on meil en

dil, kui meilt küsitakse midagi,
mida me ei tea?
Miks püüame lapses eba
meeldivaid emotsioone teki
tada? Miks esitame küsimusi,
selle asemel et koos raamatut
vaadates jälgida, mida laps
konkreetselt pildil vaatab, ja
siis talle nähtut kinnitada: „Jaa,
see on karu”. Niimoodi anna
me talle tunde, justkui teaks
ta seda ise. Kui laps juba roh
kem räägib, saab temalt küsi
da: „Mis sulle selle pildi peal
meeldib?”.

Lugemiseeldused
Lapse lugema hakkamiseks on
vajalik lugemiseelduste kuju
nemine. Tähtsateks lugemis
eeldusteks on lapse vaimne ja
intellektuaalne areng, et ta saab
maailmast aru ja on võimeline
teksti mõistma.
Tähtsaks lugemiseelduseks
on, et laps saaks kõnet kuulata
nii, et taustamüra oleks täies
ti välistatud. Eriti arendavad
on riimid ja luuletused. Kuna
riimi kuulamine on otseselt
seotud lugemisoskuse arene
misega, võiks neid võimalikult
palju lapsele lugeda ja koos
naljakaid riime välja mõelda.
Lastele pakub selline tegevus
suurt lõbu.
Tähti õpetades on aga väga
tähtis häälikuid õigesti nimeta
da: T on tõhh, mitte tee. R on
rrr, mitte err.
Üks lugemiseeldus on ka
näputöö. Kuna ajus on peen
motoorika- ja kõnekeskused
kõrvuti, aitab lapse peenmo
toorika arendamine lugemisos
kuse kujunemisele palju kaasa.
Koolitaja soovitas mängida
legodega, toppida pudelisse
herneid ja pärleid paela otsa
ajada.
Raamatud peaksid olema
lapsele alati kättesaadavad.
Kui raamatud on küljega riiu
lis, ei pruugi laps nende vastu
huvi tunda. Seepärast ekspo

neerige lasteraamatuid: pange
mõni raamat nii, et laps näeks
selle esikaant. Võib kindel olla,
et selle raamatu ta just valibki!
Mõne aja tagant tuleks ekspo
neeritavad raamatuid vaheta
da.
Keskkond etendab tähtsat
osa lugemist soodustava te
gurina. Igas kodus võiks olla
üks hea valgustusega pehme
nurgake – koht, kus laps saaks
ennast kerra tõmmata ja mõnu
sasti raamatut uurida. Näpuvii
butajatele võib siinkohal öelda,
et pikutades või muul moel
mõnuledes raamatu uurimine
ei tee lapsele midagi halba.
Hoopis vastupidi, see soodus
tab lugemisoskuse kujunemist.
Me ise loeme ju ka diivaninur
gas või suisa voodis. Vanema
lugemiseeskuju (olgu see siis
voodis või diivaninurgas), an
nab ka lapsele motivatsiooni
lugema hakata.
Lugemise soodustamiseks
võiks koduseintele riputada
tähtedega kaarte või panna
asjadele juurde nende nimetu
si. Tänapäeval on hea leiutis
nn tahvlinäts (nätsule sarnanev
kleepuv kumm), millega pilte
kleepides seina ei kahjusta.
Raamat tuleb valida vasta
valt lapse eale. See peab olema
ilusate piltide ja keelega ning
seotud lapse huvidega. Kui
laps on robotifänn, siis muret
segegi talle robotite raamat,
kui talle meeldivad printsessid,
siis paelub teda eelkõige just
raamat printsessidest.
Raamatu köide peaks vasta
ma lapse eale. Väikestele laste
le ei ole otstarbekohane kätte
anda õhukeste lehtedega raa
matut. Kui aga raamat on lapse
käes siiski katki läinud, on häs
ti oluline see koos lapsega ära
parandada. Kunagi ei tohiks
olla riiulis katkiseid raamatuid.
Laps peab teadma, et raamat
peab olema terve.

Huvi tekitamise nipid
Sageli võivad vanemate ootu
sed laste lugema hakkamise
seisukohalt liialt kõrged olla ja
last hakatakse treenima, et ta
varem lugema hakkaks. Seda
ei tohiks mingil juhul teha. Kui
panna liiga suurt rõhku sellele,
et laps peab lugema, võib tal
tekkida lugemise vastu tõrge.
Treenimisel võib laps ka õp
pida automaatselt lugema, see
tähendab, et ta loeb, aga loetust
aru ei saa. Lugemishuvi tekki
miseks tuleb kasutada nippe ja
tekitada mängu kaudu tahtmine
lugeda.
Vestlust kokku võttes rõ
hutas Maili Vesiko-Liinev va
nematele: „Lapsed hakkavad
lugema väga erinevalt, 4.–8.
eluaastani. Ei ole tähtis, mil
lal ta lugema hakkab, ta hak
kab seda niikuinii. Tähtis on,
et lapse kõne areneks ja et tal
oleks huvi raamatute vastu.
Seda huvi tuleb toetada ning
pidevalt jälgida, et tal oleks ea
kohast ja huvitavat lugemist.”
Koolitusel osalenud Lil
lelaste vanemad jäid saadud
teadmistega väga rahule ning
enne suve saabumist on plaanis
veel mitu vestlusringi vane
maid huvitavatel lastega seotud
teemadel. Vestlusringe juhivad
vastava teema spetsialistid,
lastepsühholoogid ja nõusta
jad. Kokkusaamised toimuvad
kord või paar kuus kolmapäeva
õhtuti.
Järgmisena tuleb Maili Ve
siko-Liinev tegema Lillelaste
vanemate suhtlemiskoolitust,
keskendudes eelkõige lapsega
suhtlemisele. Kuigi kohtade
arv on piiratud, võivad sellel
osaleda ka huvilised väljapoolt.
Täpsemat infot leiate Lillelaste
kodulehelt www.lillelapsed.ee.

Anna-Liisa Sisaks-Silla



Randvere küla uudised
koostas Madis Kaasik.


ERALASTAEDLILLELAPSED
ERALASTAEDLILLELAPSED
võtabtöölerõõmsameelsejalapsesõbraliku
võtabtöölerõõmsameelsejalapsesõbraliku

ÕPETAJAABI
ÕPETAJAABI
Sooviavaldusedkooskontaktandmetegapalumesaata
Sooviavaldusedkooskontaktandmetegapalumesaata
hiljemalt31.05meiliaadressilinfo@lillelapsed.eevõi
hiljemalt31.05meiliaadressilinfo@lillelapsed.eevõi
Sõstratee1,74001Haabneeme,Harjumaa
Sõstratee1,74001Haabneeme,Harjumaa

***
***


Klubiõhtu mais
Neljapäeval, 14. mail toimub järjekordne klubiõhtu
Scotland Yardi pubis Viimsi kaubakeskuse II korrusel
algusega kl 18. Päevakorras vallateede hooldus ja
ehitus, teemat arendama on kutsutud abivallavanem
Jan Trei.
Kõik huvilised on oodatud!

Aare Ets


ERALASTEAEDLILLELAPSED
ERALASTEAEDLILLELAPSED
pakubtööd
pakubtööd

LASTEAIAÕPETAJALE
LASTEAIAÕPETAJALE
Nõutaverialaneharidus.
Nõutaverialaneharidus.
CVpalumesaatahiljemalt31.05
CVpalumesaatahiljemalt31.05
meiliaadressilinfo@lillelapsed.eevõi
meiliaadressilinfo@lillelapsed.eevõi
Sõstratee1,74001Haabneeme,Harjumaa
Sõstratee1,74001Haabneeme,Harjumaa

Silvia Kelle näituse avamisel.
Foto: Aime Salmistu


 

OÜ Pekaflora alustab AMPLITE JA SUVELILLEDE
MÜÜKI otse kasvuhoonest kasvuhoonehindadega.
Asume Viimsi vallamajast 100 m edasi, Nelgi põik
(viidad väljas). Tel 506 4540, 510 6805.
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Sport
SPORDIÜRITUSTEST TULEMAS

Sulgpall
18.–19. aprillil toimus Soomes
Parainenis
sulgpallivõistlus
noortele, kus Viimsi sulgpal
liklubist mängis U11-vanuse
rühmas Morgan Puust. Osales
Soome noorte paremik. Mees
paarismängus saavutas Mor
gan koos Juha Hankoneniga
teise koha. Hästi läks ka sega
paarismängus – koos partner
Nelly Walleniusega saavutas ta
samuti teise koha.
Edu Morganile edaspidi
seks!

Viimsi sulgpalliklubi

Lauatennis
Lauatennis on Viimsi vallas ku
junemas üheks mehiseks spor
dialaks: 25. aprillil toimunud
valla meistrivõistlustele ei tul
nud osalema ühtegi naist. Te
gelikult on ikka mõned tublid
naised olemas, sel korral aga
jagati meistrimedalid meeste
vahel. Üldjärjestuses saavutas
esikoha Kristjan Kant, kes oli
ka ainus põhiklassi mees.

9.mai

16. mai 10.00

Viimsi 3 : 3 KORVPALL

Viimsi valla meistrivõistlused SULGPALLIS,
üksik-, paaris- ja segapaarismängud

11.00 noored

Viimsi spordihall

14.00 mehed

Korraldaja: Viimsi sulgpalliklubi

Viimsi kool

Reg 13. maini: aigartonus@hotmail.com

Korraldaja: korvpalliklubi Viimsi

19. mai

9. mai 12.00

Veteranide esimeses vanuse
klassis võitjaks tulnud Rein
Salumaa jäi üldjärjestuses
11. kohale. Üldjärjestuses tei
se koha ja veteranide teise
vanuseklassi esikoha saavutas
Johannes Kant. Samas vetera
nide klassis jäi teiseks Andres
Laikre (üldjärjestuses kolmas),
pronksmedal läks Mart Kraudi
le, kes üldjärjestuses jäi neljan
dale kohale. Tugevamate sekka
arvatud Heino Angerjas jäi üld
arvestuses viiendale kohale.

Vanematest, 70+ veterani
dest moodustasid esikolmiku
Ants Saks (üldjärjestuses ka
heksas), Tõnu Roos (üldjärjes
tuses üheksas) ja Livio Pottisep
(üldjärjestuses üheteistküm
nes).
Suur tänu rahvusvahelise
kategooria kohtunikule Sirje
Väravasele, kes peakohtuniku
na sujuvalt võistlust juhtis.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

XXIII VIIMSI JOOKS

TV 10 OLÜMPIASTARTI, Harjumaa III ja
IV etapp KERGEJÕUSTIKUS

Haabneeme

Kose

Korraldaja: spordiselts Marathon

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

9. mai 12.00

20. mai

Kalevi noorte mägirattasarja etapp

Karikavõistlused „MITMEKÜLGSEIM
UJUJA” lastele, distants 25m

Rohuneeme
Korraldaja: Eesti spordiseltsi Kalev jalgratta
kool

SPA Viimsi Tervis
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis

13. mai 17.00–19.00

23. mai 10.00

Harjumaa meistrivõistlused
VALIKORIENTEERUMISES

Harjumaa meistrivõistlused ja noorte (s. 1991
ja hiljem) meistrivõistlused LASKMISES

Aegviidu

Männiku lasketiir

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Viimsi keskkooli sportlasi käis
tervitamas olümpiavõitja Gerd Kanter
Aprillis alustas Viimsi keskkool oma tänuürituste sarja
parimate sportlaste vastuvõtuga, kuhu olid kutsutud
kooli parimad spordipoisid
ja -tüdrukud koos vanematega. Õhtu põhisündmus oli
olümpiavõitja Gerd Kanteri
esinemine.
Kutse said kõik õpilased, kes
vähemalt kord õppeaasta jook
sul olid esindanud kooli maa
kondlikel võistlustel, ja need,
kes on spordis silmapaistvaid
tulemusi saavutanud väljas
pool kooli. Sel õppeaastal on
edukas olnud just meeskondli
kel aladel.
Olümpiavõitja käepigistu
se pälvisid kolm teateujumi
se meeskonda, 8.–9. klasside
korvpallimeeskond ja kindral
IX Laidoneri olümpiateate
jooksul osalenud põhikooli
meeskond. Kõik need võistkon
nad saavutasid maakondlikel
koolidevahelistel jõuproovidel
esimese koha. Kooli esindanud
kergejõustiklastest said tun
nustuse osaliseks Piia Pajus,
Risto Palm, Roland Jaamu,
Nele Õnnis, Triin Trempi ja
Kaila Zayas. Kõigile võitjatele

ja lisaks piirkondlikel võistlus
tel teisele ja kolmandale koha
le tulnud õpilastele võimaldab
kool mai lõpus golfikoolituse
Jõelähtme golfikeskuses.
Neid õpilasi, kes väljaspool
kooli Eesti ja isegi Euroopa
tasemel silma on paistnud,
kogunes paarikümne ringis.
Liisa Tolli tuli rulluisuklubi
Rullest koosseisus Euroopa
meistrivõistlustel neljandale
kohale grupisõidus, Sten-Mark
Bachmann juhib Eesti edeta
belit purjetamises Laser Ra
dial klassis ning Erik Tiitus on
Eesti meister golfis juunioride
arvestuses – need on vast kõige

tähelepanuväärsemad saavutu
sed.
Olümpiavõitja ja maailma
meister rääkis lihtsalt ja mõju
valt sellest, mis on kõige täht
sama asjad teel tippu: enese
distsipliin, treeneri usaldamine,
oskus kaotada, õige toitumine
ja head tulemused õppetöös.
Paljudele oli see üllatus, et
Gerd Kanter õppis koolis ai
nult viitele, vahel harva sattus
sekka mõni neli.
Tänuõhtu lõpus õnnestus nii
mitmelgi tulevasel sporditähel
2008. aasta Eesti parima sport
lasega koos pilti teha.

VK

Anett Kontaveiti hea mäng jätkus ka Livornos
Pärast edukat turniiri Maias (Portugal) siirduti koos treener Andrei Luzginiga edasi Itaaliasse, kus
Livornos toimus Tennis Europe 1. kategooria turniir. Kui Portugalis tuli üksikmängus piirduda poolfinaaliga, siis seekord murdis Anett finaali. Eelnevalt võitis Anett Saksamaa selle vanuseklassi parimat Lisa-Marie Maetschket kindlalt 6 : 4; 6 : 4. Finaalipääsuks tuli aga võidelda 3 tundi 15 minutit
Suurbritannia nr 1 Katy Dunne’iga 6 : 7; 7 : 6 ja 6 : 4. Finaalis andis aga eelmise päeva raske mäng
veel tunda ning seekord tuli tunnistada bulgaaria tüdruku Victoria Tomova paremust 1 : 6;
3 : 6. Paarismängus koos Ukraina esindaja Oleksandra Korasviliga jõuti poolfinaali.

XXIII VIIMSI JOOKS
Laupäeval 9. mail 2009.a. kell 12.00
Start ja finiš Haabneeme staadionil VIIMSIS
Tillujooks
D vanuseklass
C vanuseklass
B vanuseklass
A vanuseklass
Juuniorid

eelkooliealised
sündinud 1998. a. ja hiljem
sündinud 1996-97
sündinud 1994-95
sündinud 1992-93
sündinud 1990-91

0,4 km
0,9 km
0,9 km
3,0 km
3,0 km
3,0 km

Naised ja mehed
I veteranide klass
II veteranide klass

sündinud 1970-89
sündinud 1969-60
sündinud 1959 ja varem

10 km
10 km
10 km

AJAKAVA
Tillujooks
D vanuseklass

0,4 km
0,4 km
0,9 km

C vanuseklass

0,9 km

tüdrukud
poisid
tüdrukud
poisid
tüdrukud
poisid

kell 12.00
kell 12.10
kell 12.20
kell 12.30
kell 12.40
kell 12.50
kell 13.00
kell 13.20

A+B+juuniorid vanuseklass 3,0 km
Täiskasvanud ja veteranid 10 km

Kohale saab sõita bussiga nr. 1A - lõpp-peatusesse.
Registreerimine Viimsi Spordihallis.
Stardimaks: tillujooks tasuta, õpilastele 10.- ; täiskasvanutele 60.-; pensionäridele 30.Registreerimine lõpeb 15 min enne selle vanuseklassi starti.
Igale lõpetajale medal, vanuseklassi kolmele paremale auhinnad.

VIIMSI JOOKSU korraldab
Spordiselts Marathon
Info: tel/faks 609 6310
GSM 5646 1195
tallinnmarathon@hotmail.com

VIIMSI VALLAVALITSUS
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KUULUTUSED

 Aiad, väravad, terrassid, lehtlad,
haljastustööd. Tel 509 6158,www.
kraugon.ee.
 Otsin tööd lapsehoidjana, soovita
valt Haabneemes. Tasu 35 kr tun
nis. Tel 508 3974, Svetlana.
 Teeme teile haljastuse, veesilma,
kiviktaimla, istutame heki, külva
me muru, toome mulla. Näitame
tehtud töid. Võime hooldada teie
aeda. Tel. 5383 1140.
 Teen rullmaterjalist lamekatuseid.
Materjal soodsalt. Tel.5646 9698.
 Otsime oma 10kuusele tütrele sõb
ralikku ja usaldusväärset lapsehoid
jat keskmiselt kahel korral nädalas,
kolm tundi päevas. Hoidmine meie
kodus Randveres või hoidja juurde
toomisega. Tel 508 9219, Liesel.
 Noor pere Randveres otsib abilist
kodu koristamiseks üks kord näda
las. Tel 508 8959, Aare.
 Ostame teie seisma jäänud või mit
tetöötava, käibemaksu- või mitte
käibemaksukohuslase firma. Info ja
konsultatsioonid meilt tel 5808 8088.
 Püünsi kool vajab koristajat alates
24. augustist 2009. Info telefonil
606 6919.

 Töötan välja, dokumenteerin ja
rakendan teie ettevõttes ISO 9001,
14001 ja OHSAS 18001 standar
ditele vastava juhtimissüsteemi,
kindlustan
sertifitseerimisauditi
edukuse. Pakun kvaliteedijuhi ja
töökeskkonnaspetsialisti püsitee
nust. Tel 5344 4025, e-post hain.
heinla@mail.ee.
 Küttepuude
sooduspakkumine!
Müüa konteineris, kotis ning lah
tist kuiva ja toorest küttepuud.
Hind koos transpordiga alates 450
kr/rm, lepp, kask, sega. Tellimine
tel 503 3552, 5340 8290.
 Korstnapühkimisteenus kevadiselt
soodsate hindadega. Tel 5552 9714.
 Kutsu pediküüritegija koju. Tel
526 8958, Heli.
 Professionaalne massaaž 1,5 h 280
kr. Viimsis, Sõpruse tee 9, (hotell
Athena 0-korrusel). Tel 603 5909,
5695 3482.
 Professionaalne ripsmete püsipi
kendamine.
Sooduspakkumine:
paigaldus 599.– (tavahind 750.–),
hooldus 250.–. Viimsis Sõpruse
tee 9, (hotell Athena 0-korrusel).
Tel 5695 3482.
 Tänavakivide paigaldus. Puitterras
sid. Haljastustööd. Tel 508 7397.

 Üürile anda Pirita teel (Lillepavil
joni taga) 2.korrusel lõunapoolne
kontoriruum 47 m², WC, elektri
küte, signalisatsioon, parkla. Üür
120 kr/m² + 18% + komm.-id. Tel
5191 0708.

 Terrassid, sauna puitosad, piirde
aiad, kergehitised, ehitus, remont,
siseviimistlus, plekitööd, pottsepa
tööd. Tel 5664 6709.

Säästa kuni 70%

Firma müüb
 uidugraanuleid (pellep
teid). Kõrge kvaliteet!

küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja
paigaldus.

 Müüa loomasõnnikut 7 t – 1900
kr, 15 t – 2800 kr, mulda – 2100

Diameeter: 8 mm
Alusel: 60 kotti (16 kg )

Hinnad al 11 750.–
tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

Hind: 2200 EEK/tonn + 18% KM
Alates 3 tonnist odavam!
Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: 5838 0342
E-post: segeibm@hot.ee

kr. Killustikku, kruusa ja liiva. Tel
5620 0473, 670 1290, e-post talu
aed@hot.ee.
 Teeme haljastus- ja korrastustöid.
Tööde teostamise tähtajad lühi
kesed. Tel 5620 0473, 670 1290,
e-post ehilam@hot.ee

VIIMSI SPA Ilukeskus pakub tööd

KOSMEETIKULE,
kelle tööoskuste hulka kuuluvad
maniküür, pediküür, näo- ja keha-

 Müüa võõrasemad, köögivilja- ja
lilletaimed, suve- ja püsililled. Tel
609 0511, 5349 9081, 5349 9087.

hooldused. Vajalik inglise keele oskus

 Majafassaadide,
trepikodade
remont ja viimistlus. Vajadu
sel fassaadipass. Tel 660 6766,
522 4836.

ja vene keele oskus.

 Müüa soodsalt kuuseistikud nii
metsa kui ka hekiks pikkusega 0,2–
1,4 m. Tel 512 1421, 5345 9351.
 Torutööd. Vee-, kütte- ja kana
lisatsioonisüsteemide remont ja
hooldus korterites ja eramajades.
Eramajade ja ühistute kütteku
lude optimeerimine hoolduse
ja filtrite abil. Kemikaalivabad
filtrisüsteemid. Info ja tellimine
tel 5645 7099.

suhtlustasandil, kasuks tuleb soome

Ametikohale kandideerimiseks saatke
oma CV aadressil kai@viimsispa.ee
Lisainfo tel 6061 102

 Alumiiniumkatuseredelid. Tel 515
9155.
 Kaalu langetamine näljatundeta ja
hea enesetundega. Koostöö kon
sultandiga tulemuste saavutamise
ni. Tel.5649 7278.
 Metalli koristamine, prügi koris
tamine ja äravedu. Koormavedu
väikekaubikuga. Tel 5695 7713,
Aleksander.
 Liuguksed ja riidekapid teie mõõ
tude ja soovide järgi. Tel 522 1151;
www.nagusul.ee.
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075.
 Teostame muruniitmist, hekilõi
kust, puude raiet ja haljastusega
seotud töid. Tel 5563 7666.

Kristina Kopõltsova
50 54 401

Allan Vanatoa
52 07 288

 Õhksoojuspumbad. Müük, paigal
dus, hooldus. Tel 534 07191; www.
erilahendused.ee.
 Kalavõrkude müük. Tel 5665 3685;
kalavork@hot.ee.

AIAKAAR HALJASTUS
-

aiakujundus
haljastuse rajamine
muru rajamine
kivitööd

- aiahooldus
- niitmis- ja trimmeritööd
- puude lõikus

info@aiakaar.ee / Tel. 5030 222 / www.aiakaar.ee

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

info@aanelreisid.ee
www.aanelreisid.ee

MEPICO

Firma valmistab keskkütte
akumulatsioonimahuteid.
Paigaldame uusi ja renoveerime vanu
keskküttesüsteeme.
OÜ Mepico; Ampri tee 7A; Lubja küla;
Viimsi vald, 74010
E - R 9.00 - 17.00
Tel.648 5589, mob. 565 2550 ;
mepico@mepico.ee

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis
Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

KINNISVARAHALDUS

Kogemused alates 1992 aastast
Haldusteenus
Hooldusteenus
Heakorrateenus
Raamatupidamisteenus
24h avariiteenus

Tel:6608847
www.olemar.ee; info@olemar.ee

VIIMSI PUUKOOL avatud E-L: 10-18, P: 10-15
aadressil Vehema tee 24, Pärnamäe küla
Müügil kodumaised istikud :
-okaspuud
-lehtpuud
-ilupõõsad
Teeme haljastustöid.
-roosid
Info tel. 55647029
-viljapuud
toomaskirotar@hot.ee
-marjapõõsad
www.viimsipuukool.ee
-püsililled

Müüa LIIVA KILLUSTIKU ja MULDA
KALLURITÖÖD ja LAADUREKSKAVAATORI
TEENUSED.
Tel 565 5758.

TEOSTAN KAEVETÖID
OLEMAS KITSAS- ja
PLANEERIMISKOPP
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Betoneks kõnniteekivide kulumiskindluse ja
vastupidavuse tagavad kaasaegne tehnoloogia,
kvaliteetsed toorained ja pidev kvaliteedikontroll

.....................................................................................................
Betoonist kõnniteekivid

Äärekivid

Sõidutee
äärekivi

õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

Betoneks plokid

ISO 9001:2000

Auto üldise seisukorra kontroll:

klaasipuhastusharjade vahetus

UNI-kivi
NUNNA-kivi
KLOOSTRI-kivi
VANALINNA-kivi
KARTAANO-kivi
KLASSIK-kivi

Betoneks AS
Silikaltsiidi 5,
Tallinn 11216

Korraline hooldus:

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

sildade kontroll, reguleerimine ja remont
Kõnnitee
äärekivi

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

Õõnesbetoonplokk

Kergplokk

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

Tel: 681 4141, 50 56 128
betoneks@betoneks.ee
www.betoneks.ee

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

����������

LU M EN

Kaluri tee 5
Haabneeme

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

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

Panoraamröntgen
Hammaste
laservalgendus

Emadepäev Pärlis!
Kingi emale üks ilus päev mere ääres!
Pühapäeval, 10. mail ootame kõiki emadepäeva erimenüüd
ning imelist vaadet nautima!
Reserveeri laud tel. 6835 653 või info@piritaparl.ee
Restoran-Lounge Pärl Pirita Rannahoones, Merivälja tee 5
www.piritaparl.ee

AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Konsultatsiooni
võimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*
- Günekoloogia – sünnitusabi
- Lastehaigused
- Nina-kõrva-kurguhaigused*
- Üldkirurgia-proktoloogia

Valvetelefon 605 9605, 605 9010
- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-,
tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne
külmaravi)

Päevakirurgia:

- Uroloogia
- Ortopeedia

- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kell 16)

- Neuroloogia*
- Kardioloogia*
- Kopsuhaigused – allergoloogia*
- Psühhiaatria
- Taastusravi*
- Onkoloogia-mammoloogia

Diagnostika:

- Endokrinoloogia

- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG,
rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria,
varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia,
erinevad endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm

- Plastikakirurgia
- Naha- ja suguhaigused
- Anestesioloogia – valuravi
- Hambaravi
- Psühholoogia

Vaktsineerimine

- Logopeed
- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastuvõtud
- Perekool

Haiglaravi
võimalused

- Lapsed ja emakakaela vähi vastu
*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK
lepingu alusel Viimsis

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:

Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).
Mustamäe filiaal asub uuel aadressil A.H. Tammsaare tee 47 III korrus. Mustamäe filiaalil tuleb ka
uus telefoninumber 664 6444, esialgu suunatakse ka vana number uuele.

Lisainfo: www.fertilitas.ee
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Halli tee 5, Viimsi
Harjumaa 74001
Tel.: 6091105, 5 093 214
info@viimsikumm.ee
www.viimsikumm.ee
Broneeri aega telefonil 6091105
Kõik preemium ja kesk klassi rehvid on
allahindlusega kuni 30%
Polarex Balti OÜ on Michelin rehvide
autoriseeritud partner.
Meie asume viimases vasakus angaaris,
vaata teeviidet.
Avatud: E-R 8-18, L 10-15

Hooldus ja remont

Väike kasvab suureks!
Rikkalikus valikus seemneid, lillepotte, muldi, väetisi,
aiatööriistu, lemmikloomatarbeid.
9. ja 10. mail lillelised emadepäeva üllatused!
E-R 9-19
L 10-19
P10-16

OÜ Selteret
Muuli tee 8
Viimsi
Tel. 600 36 86

KAUBANDUSKESKUS

Ema mõistab sind alati!
Ema hoiab ja kaitseb, ema hellitab ja lohutab.
Emadepäeval kingime talle oma tänu –
killukese rõõmu ja meelespidamist!
Kui sinu tänu saadavad ka lilled,
kingitus või maiuspala, siis selleks leiad
rohkelt ideid Viimsi Kaubanduskeskusest.

Viimsi, Randvere tee 6
Kaubanduskeskus E-P 10-20
Comarket
E-P 9-23

Suur valik
muruniidukeid ja
murutraktoreid

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

