
Prangli laevaliini 
sõiduplaan
Kelnase-Leppneeme-Kelnase laevaliini 
sõiduplaan kehtib alates 1. oktoobrist 
2010.

Kevad-suvine periood 
1. mai – 31. oktoober:

Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Teisipäev 7.30 9.00

Kolmapäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Neljapäev 7.30 13.30

Reede 7.30 9.00

14.00 15.00

16.00 17.30

Laupäev 7.30 9.00

16.00 17.30

Pühapäev 14.00 15.00

17.00 18.30

Sügis-talvine periood 
1. november – 30. aprill:

Kelnase Leppneeme

Esmaspäev 7.30 16.00

Teisipäev 7.30 9.00

Kolmapäev 7.30 16.00

Neljapäev 7.30 9.00

Reede 7.30 9.00

14.30 16.00

Laupäev 7.30 9.00

Pühapäev 14.30 16.00
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Teisipäeval olid valla koolide 
ja lasteaedade õpetajad kut-
sutud huvikeskusesse, kus 
tähistati pidulikult õpetajate 
päeva. 

Vallavanem Haldo Oravas rõhutas 
oma tervituskõnes, et Viimsi on 
Eesti noorim omavalitsus – val-
laelanike keskmine vanus on 36,5 
aastat, Eesti keskmine 40,4. Eu-
roopa on mures vananemise pärast. 
Aastaks 2030 on Euroopas ühe ak-
tiivse elaniku kohta kaks mitteak-
tiivset ning 18 miljonit last ja noort 
vähem kui praegu. Viimsi aga on 
noorem kui Euroopa ja Eesti ning 
meid need mured ei puuduta. “Me 
ei torma, me ei vaata raevus tagasi 
ega hirmunult tulevikku, me vaata-
me mõistlikult ringi,” rääkis valla-
vanem. “Noored on need, kes juba 
täna loovad uut Eestit, kes meid 
ülal peavad siis, kui oleme eakad.” 

Vallavanem meenutas ka, et on 
lugemisaasta ja eestikeelse raama-
tu 485. aasta ning et Viimsi val-
la koolielu saab järgmisel aastal 
145-aastaseks. 

Vallavanem soovis õpetajate 
päeva puhul õnne kõigile valla 
300 õpetajale, 4160 lapsele ja 12 
437 täiskasvanule – viimastele 
elukestva õppe puhul. 

Vallavanem Haldo Oravas ja 
abivallavanem Urve Palo andsid 

Vald tänas õpetajaid
üle valla tänukirjad ja lilled õpe-
tajatele, kes on pühendunult töö-
tanud Viimsi hariduses 10, 15, 20, 
25 või 30 aastat, ja õpetajatele, kes 
on eriliselt silma paistnud.

 
Õpilastele pühendatud 
aastad
Püünsi Kooli õpetajat Ene Valknat 
tänati koolile pühendatud aastate 
eest. Ene Valkna on Püünsi Koolis 
töötanud 14 aastat ning on praegu 
3. klassi õpetaja. Kuid tal on olnud 
aastate jooksu koolis väga palju 
ameteid – ta on olnud huvijuht, 
õpetanud vene keelt, maateadus 
jm. “Mida öeldi, seda tuli teha,” üt-
les ta. Oma pika õpetajastaaži juu-
res on Püünsi Ene Valknal vaid tei-
ne töökoht, esimene oli kaua aega 
Vabaõhukool Pirita Kosel, kuhu ta 
kunagi suunati. Elu kõige viljakam 
osa möödus ta enda sõnul selles 
koolis, kus polnud kerge, sest seal 
õppisid haiged lapsed, kes ka tihti 
vahetusid. Õpetada tuli aga kõike. 

Ene Valkna valis õpetajakutse, 
uskudes, et ta selleks sobib. “Mui-
du ma poleks veel oma eas noorte 
hulgas, kui ma ei sobiks,” arvas ta. 
Valkna nimetas õpetaja oluliseks 
omaduseks head suhtlemisoskust 
ja soovi töötada lastega. “Kunagi 
pole tunnet, et oled täielik spetsia-
list, ikka õpid juurde noorematelt 
kolleegidelt ja elult.” 

Aastetepikkusele kogemusele 
tagasi vaadates tõdes Valkna, et 
lapsed on muutunud ja lapseva-
nemad on muutunud, aga õpetajal 
tuleb säilitada huumorimeelt, üri-
tada asju ajada headuse ja mõist-
misega. “Igas töös on oma karja- 
ja marjamaad,” ütles Valkna, “aga 
õpetajatöö on huvitav.”

Meeskonnatöö käivitaja
Tugeva aplausiga tervitasid kol-
leegid Margery Lilienthali, kui 
tema nimi välja hõigati tänukir-
ja vastu võtma. Lilienthali tänati 
Viimsi Lasteaedade meeskonna-

töö käivitamise ja tulemusliku 
juhtimise eest. 

Margery Lilinethal on Viimsi 
Lasteaedade juhataja ametis eel-
mise aasta juunist, varem oli ta 16 
aastat Päikeseratta Lasetaia juha-
taja ja enne seda juhtis Eesti esi-
mest eralasteaeda Mähel. 

“Pisipedas õppides ja laste-
aias praktikal olles tundsin, et 
see süsteem mulle ei sobi,” rääkis 
Margery Lilienthal. Ta läks hoo-
pis tööle laevale, kus tegi kiiret 
karjääri ning tõusis baaridaamiks, 
kuid tundis, et see pole tema töö.

(jätkub lk 4) 

Kolm pedagoogi 30st, keda tänati. Aasta Õpetaja 2010 Reet-Ly Lindal, Püünsi Kooli õpetaja Ene Valkna ja Viimsi Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal. 

Jassi Zahharovi ja Margus Kappeli esinemine võeti soojalt vastu. 
Fotod Mirje Trei 

Tähelepanu!
Pensionäride Ühenduse toa uus telefoni-
number on 682 5639.

Harju maakonna 
kergliiklusteed 
6. oktoobril toimus hotellis Salzburg 
Harju maakonnaplaneeringu teemapla-
neeringu “Harju maakonna kergliiklus-
teed” I tööseminar. 

Seminari eesmärk oli koostöös Harjumaa 
kohalike omavalitsuste ja erinevate huvi-
gruppidega luua ühine arusaamine Har-
ju maakonna kergliiklusteede võrgustiku 
osas ja kokku leppida protsessi edasine 
käik.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
22. oktoobril

Nüüd on Naissaare sa-
damas kohti 31 alusele. 
Saar aga ootab lülitamist 
püsiasustusega väikesaar-
te nimekirja. See staatus 
võimaldaks mitmed prob-
leemid lahendada.

Naissaar on osa Viimsi val-
la haldusterritooriumist, kui-
gi jääb poolsaarest pea 14 km 
kaugusele. Saar on juba aastaid 
olnud meie lühikesel navigat-
sioonihooajal hinnatud puhke-
piirkond, ainsaks juurdepääsuks 
saarele on sadam. Suve jooksul 
külastab sadamat igal aastal 
1500 alust. Tänaseks on tuntust 
kogunud ja meie kultuuriruumis 
kindla koha saarel saanud Nar-
gen Opera. Koos teatri- ja kont-
serdikülalistega, marjuliste ja 
seenelistega ning lihtsalt turisti-
de ja puhkajatega külastab saart 
aastas üle 15 000 turisti.

Vald on püüdnud igal aastal 
leida vahendeid ja otsinud tuge 
erinevatest projektidest Nais-
saare probleemide lahendami-
seks. Oleme sadamasse rajanud 
jäätmejaama, et tagada puhas 
keskkond. Aasta tagasi paigal-
dasime uue kaasaegse sadama 
tulemärgi. Eelmisel nädalal 
lõpetati 24 m pikkuse ujuvkai 
paigaldus. Järgmisel hooajal 
on Naissaare sadamas kohti 31 
alusele. Suurimaks probleemiks 
Naissaarel on emakese looduse 

Emad, ujuma!
Viimsi vald toetab väikelaste emasid võimalu-
sega tasuta ujumas käia. 

Viimsi valla volikogu ja vallavalitsus on oma 
koalitsioonilepingus pidanud vajalikuks toetada 
kuni kaheaastaste laste emasid taastus-tervise-
spordi võimaluste kasutamisel.

Alates 20. septembrist saavad alla 2-aastaste 
laste emad, kelle elukoht rahvastikuregistris on re-
gistreeritud Viimsi vallas, käia tasuta ujumas Viimsi 

Detailplaneeringutest
18.10.2010–31.10.2010 tööpäevadel kella 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 
18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul järgnevad detailplaneeringud:

1. Rohuneeme küla, Kivineeme tee 9, Kivineeme tee 30 ja Sääre 
tee 8.

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus: planeeritava ala suurus 
on ca 0,3 ha ja asub Kivineeme tee ja Sääre tee vahel ning piirneb Kivinee-
me tee 11, Kivineeme põik 2, 4, Sääre tee 6, 10, 12 kinnistutega. 

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasolevate elamukrunti-
de piire tootmismaa arvelt ning määrata ehitusõigus üksikelamute ja abi-
hoonete püstitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on 
312 m² ja kõrgus 8,5 meetrit.

2. Pringi küla, Rohuneeme tee 55a.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus: planeeritava ala suurus 

on ca 0,2 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Tallinna lahega, 
Rohuneeme tee 55, Mälestuskirik kinnistutega. 

Planeeringuga tehakse ettepanek määrata ehitusõigus krundile uue 
paadikuuri püstitamiseks.

Lisaks on detailplaneeringud tutvumiseks välja pandud valla veebilehel 
www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Pringi küla, Sarapuu tee 5 kinnis-
tu detailplaneeringu algatamise korralduse (planeeritava ala suurus on 
0,35 ha ja asub Sarapuu tee ääres ning piirneb Sarapuu tee 5a, 6, Saare 
tee kinnistutega ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga; detailplaneeringu 
eesmärk on krundi jagamine kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguste mää-
ramine tekkivatele kruntidele).

Metsakasti küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapa-
nekul esitati 1 kirjalik vastuväide. 22. septembril 2010 toimus detailpla-

neeringu avalik arutelu, mille tulemusena vaidlusi ei lahendatud, vaidlevad 
pooled jäid oma seisukohtade juurde.

Detailplaneering suunati Harju Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.

Metsakasti küla, Uuesauna III ja IV ning Vana-Jäätma I maaüksuste de-
tailplaneeringute avalikul väljapanekul esitati kirjalikud vastuväited. 22. 
septembril 2010 toimus detailplaneeringute avalik arutelu, arutelu tule-
musena kõiki vaidlusi ei lahendatud, vaidlevad pooled jäid oma seisukoh-
tade juurde.

Detailplaneering suunati Harju Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.

12. oktoobril 2010 algusega kell 18.00 toimub Randvere külakeskuses 
(Randvere küla, Kibuvitsa tee 1) Randvere küla Muuga lahe äärse ran-
na-ala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav ava-
lik arutelu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on mereäärse rannariba 
munitsipaliseerimine, kalda korrastamine, puhkeala ning ujumissilla raja-
mine.

Viimsi valla üldplaneeringute ülevaatamine.
Maa- ja planeerimisameti juhataja Oliver Alver tegi 09.03.2010 Viimsi Val-
lavolikogu VII koosseisu VII istungil ülevaate Viimsi valla üldplaneeringutest.

Vallal on hetkel kolm kehtivat üldplaneeringut (mandriosa üldplanee-
ring, Naissaare üldplaneering ja Prangli saare üldplaneering), mida on 
täpsustatud kahe teemaplaneeringuga (“Üldiste ehitustingimuste mää-
ramine. Elamuehituse põhimõtted“ ning “Miljööväärtuslikud alad ja ro-
hevõrgustik“). Samuti on kehtestatud üks osaüldplaneering (Lubja küla 
klindiastangu üldplaneering). Hetkel on menetluses kaks teemaplanee-
ringut (“Lapsesõbralik Viimsi“ ning “Viimsi valla teedevõrgustik: sõidu- ja 
kergliiklusteed“) ja kolm osaüldplaneeringut (Haabneeme aleviku üldpla-
neering, Viimsi aleviku üldplaneering ning Äigrumäe, Laiaküla, Muuga ja 
Metsakasti küla üldplaneering).

Volikogu liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

Naissaar sai uue ujuvkai

poolt sadama sissesõiduteele 
kanduv liiv ja amortiseeruv kai, 
mis sai tugevalt kannatada 2005. 
aasta jaanuaritormis. 

Eelkõige on meil vaja saarel 
tagada sadama ohutus, teiseks 
probleemiks on saare elektri-
varustuse lahendamine. Oleme 
kahel korral pöördunud ettepa-
nekuga riigi poole lülitada Nais-
saar püsiasustusega väikesaarte 

nimekirja. Saarel elab üheksa 
inimest. Riigikogu menetluses 
on tänagi püsiasustusega väike-
saarte seadus. Loodetavasti lõ-
petav riigikogu koosseis suudab 
valla jaoks teha positiivse otsuse 
saare kohta. Püsiasustusega väi-
kesaare staatus tagaks võimalu-
se leida koostöös riigiga ülalni-
metatud probleemidele kiirem 
lahendus. 

Tänaseks oleme koostöös 
riigiga leidnud sadama aren-
damiseks loodetavasti lahen-
duse, kus omavalitsus annab 
riigiaktsiaseltsile Saarte Liinid 
sadama rendile ja aktsiaselts 
renoveerib sadama, kaasates 
ELi vahendeid, ning alustab 
seal navigatsioonihooajal sa-
damateenuste pakkumist.

Endel Lepik

Eelmisel nädalal lõpetati 24 m pikkuse ujuvkai paigaldus. Foto Endel Lepik

Kooli ujulas. Selleks väljastatakse emadele ujula-
pääsmed, mis antakse kätte koos sünni või eluko-
ha registreerimisega Viimsi Vallavalitsuses. 

Eelnevalt valda registreeritud emad saavad 
ujulapääsmed kätte Viimsi Spordihallist, Haab-
neeme alevik, Sõpruse tee 5, E–R k 9–12. Lisainfo 
tel 609 0980. 

Ujula pääsmed kehtivad seni, kuni laps saab 
2-aastaseks. 
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Koduteenused 
Alates novembrikuust hakatakse kõrvalabi vaja-
vatele eakatele ja puuetega inimestele osutama 
koduhooldusteenuseid.  

Koduteenuste taotlemine 
Koduteenuseid on õigus saada Viimsi valla sissekirjutust 
ja elukohta omavatel eakatel ja puuetega kõrvalabi vajava-
tel isikutel, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või 
ülalpidajatel puuduvad oma pereliikme toetamiseks mate-
riaalsed vahendid või nende tervislik seisund ei võimalda 
seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust täita.

Põhilised osutatavad koduteenused on, toiduainete ja 
majapidamistarvete kojutoomine, eluaseme korrastamine, 
nõustamine. Samuti on võimalik abi saada kommunaal- 
ja muude maksete teostamisel, arstiabi korraldamisel ja 
muude ühekordsete asjaajamiste abistamisel väljaspool 
kodu.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb esitada Viimsi Valla-
valitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametile avaldus, milles tu-
leb ära põhjendada koduteenuste taotlemise vajadus. Aval-
duse teenuste saamiseks võib esitada ka taotleja esindaja 
tema pereliikme, perearsti, sotsiaaltöötaja jne näol.

Koduteenuste osutamise vajadus ja vajalike teenuste 
loetelu otsustatakse kliendi teenusevajaduse hindamisega. 
Otsuse tegemiseks tehakse taotleja juurde kodukülastus, 
mille käigus viiakse läbi põhjalik kliendi teenusevajaduse 
hindamine.

Otsuse koduteenuste määramise või mittemääramise 
kohta teeb sotsiaal- ja tervishoiuamet. Sotsiaal- ja tervis-
hoiuametil on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt või 
tema seadusjärgsetelt ülalpidajatelt täiendavaid sissetule-
kuid või muid andmeid tõendavaid dokumente. Lisainfor-
matsiooni saamiseks võib helistada telefonidele 606 6825 
või 606 6824.

Koduteenuste teostamine
Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuste osutamise 
lepingu alusel, kus märgitakse ära osutatavate teenuste 
loetelu, maht ja tingimused, poolte õigused ja kohustused. 
Valla poolt kehtestatud koduhooldusteenuse saamise tin-
gimustele vastavad isikud saavad teenust tasuta. 

Tasulised koduteenused – MTÜ Hea Haldjas
Kindlasti on ka neid peresid, kus laste ja lastelaste ole-

masolul vajatakse oma abivajavale pereliikmele erinevaid 
koduteenuseid. Sel juhul on neid võimalik saada tasulise 
teenusena. Tasuliste teenuste saamise, nende hinnakirja ja 
muude kokkulepete osas tuleb taotlejal pöörduda hiljuti 
loodud MTÜ Hea Haldjas hooldustöötaja Uuk Kairi poole 
telefonil 51 42 546.

VT 



8. oktoober 2010  3

Haabneemes on 
valmimas klindi astangul 
tervisespordirada.

Rada on mõeldud kasuta-
miseks nii suvel käimiseks, 
jooksmiseks või ka mägiratta-
ga sõiduks kui ka talvel, mil 
kolme meetri laiust rada saab 
kasutada suusatamiseks. 

Raja pikkus on kokku 659 
meetrit ja kogu rada on pimedal 
ajal valgustatud. Esialgu pidi 
rada tulema veidi pikem, kuid 
maaomanikega tekkinud prob-
leemide tõttu jäi see plaanitust 
kahjuks veidi lühemaks. Sel 
sügisel valmiv rada on nn väi-
ke ring ja väiksem osa kokku 
ca 4, 3 kilomeetri pikkusest ra-
jast ehk nn suurest ringist, mis 
on kavas Viimsi klindiastangu 
alumisele nõlvale ja astangu 
ülaservale tulevikus rajada. 

Kuna rada asub Viimsi 
Kooli ja Karulaugu lasteaed-
algkooli lähedal, on see väga 
hästi kasutatav ka koolide ke-
halise kasvatuse tundides. 

“Töö käigus tuli ka mõned 
puud ohvriks tuua,” rääkis valla 
kultuuri- ja spordiameti juhata-
ja Ott Kask, “kuid püütud on 
võimalikult järgida loodust ja 
puid on võimalikult vähe maha 
võetud.”

Tee ehitustöid teeb AS Es-
mar Ehitus, elektrilahenduse 
teeb AS Rito Elektritööd. Tellija 

Valmib tervisespordirada

on MTÜ Rohuneeme Jooksu- ja 
Suusaklubi Joosuu. “Joosuu on 
juba aastaid aktiivselt kohalikku 
sporditegevust edendanud, klu-
bi hooldada on ka Rohuneeme 
suusarajad,” rääkis Ott Kask. 

Ehitatava raja mahukamad 
ehitustööd on tänaseks juba lõ-
petatud. Rada vajab veel kaht 
kattekihti: peene killustiku ka-
tet, millele tuleb peale hakke-

puidust rajakate. 
Rada valmib Põllumajan-

duse Registrite ja Informat-
siooni Ameti (PRIA) toel, kes 
toetab raja ehitustöid kokku 
937 000 krooni ulatuses. Viim-
si vald toetab MTÜd selles 
ettevõtmises kokku ligi 1,1 
miljoni krooniga. Ehitustööde 
kogu eelarve kokku on üle 2 
miljoni krooni.

Uus tervisespordirada klindi astangul. 

Vald toetab seda ettevõt-
mist ka edaspidi, sest rada 
tuleb korras hoida ja elekt-
rivalgustuse kulusid katta. 
Igapäevaselt hakkab raja eest 
hoolitsema Joosuu.

Pärast raja valmimist saab 
see olema kõigile huvilistele 
tasuta kasutamiseks ja esimese 
suusaliu saab teha juba sel talvel. 
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Mulgid tulevad külla 
9. oktoobril saabuvad Viimsi valda mulgid üle Eesti, et see-
kord siin oma järjekordset kokkutulekut pidada. 

Mulkidel on põhjust uhke olla – kaks Eesti presidenti on mul-
gid. 9. oktoobri kokkutulek algabki külaskäiguga Konstantin Pätsi 
hauale Metsakalmistul, kuhu president 20 aastat tagasi oktoobris 
ümber maeti. Seejärel tutvuvad külalised kindral Laidoneri muu-
seumiga – ka Laidoner oli ju mulk! Viljandist, Tartust ja Pärnust 
tulnutele tehakse valda tutvustav pooleteisetunnine ringsõit kol-
me bussiga kohalike giidide, Voldemar Kallioni, Kirsi Rannaste ja 
Raivo Kaare juhtimisel. Tallinna mulgid käisid juba kevadel Laido-
neri muuseumis, seetõttu saabuvad nemad kohale selleks ajaks, 
kui Viimsi Huvikeskuses tervitab külalisi valla volikogu poolt Ma-
ri-Ann Kelam.

1. oktoobril oli Prangli 
Rahvamajas seenenäitus, 
kus sai näha saarel 
kasvavaid seeni. 

Näituse jaoks sai eelmisel õh-
tul käidud Prangli metsas ning 
korjatud seeni nii palju kui see 
veel võimalik oli, sest õige 
seeneaeg sai läbi mõni päev 
enne seenenäituse ülespane-
kut. Mets oli Pranglis sel aastal 
väga rikkalik ning õigeaegse 
hooaja tabamise puhul oleks 
seente liigirohkus küündinud 
ligi 100 liigini. Kokku sai 
korjatud siiski 46 liiki seeni, 
nende hulgas olid erinevad pu-
ravikud ja riisikad, mamplid, 
liimikute perekonna esindajad, 
erinevad heinikud ning ka eri-
nevad mürgiseened, et hoiata-
da inimesi, mida tasub metsast 
kaasa võtta ja mida mitte. 

Seenenäitus Prangli saarel

Paljudele oli üheks suu-
rimaks üllatuseks triibuline 
heinik, mida loetakse Eestis 
üheks kõige väärtuslikumaks 
söögiseeneks ning mille hoo-
aeg on Pranglis just praegu. 

Prangli seenepäeva ai-
tas huvitavamaks muuta Uve 
Ramst, Eesti Loodusmuuseu-
mi botaanik, kes kõik need 
korjatud seeneliigid liigitas 
rühmadesse ning andis kõigile 

ka nimetused ning jutustas hil-
jem tutvustava slaidimaterjali 
saatel ka teistest tuntumatest 
seeneliikidest, nii söödavatest 
kui ka mürgistest, ja seletas 
seenemürgistuste sümptomeid. 

Päeva lõpetuseks paku-
ti seenenäituse külastajatele 
Maret Klaamase valmistatud 
maitsvaid konserveeritud pu-
ravikke.

 Carmen Ott
Prangli Rahvamaja projektijuht

Botaanik Uve Ramst räägib huvilistele seentest.

Väärtuslik söögiseen triibuline 
heinik.

Kahetunnisel kontserdil astuvad üles valla seeniortantsijad, 
võimlejad ja sõnakunstnikud, rahvakunstiring Vallaalune ja Viim-
si segakoor. Tantsuks mängib külalistele Andrus Kalvet. Õhtusele 
koosolemisele on oodata kokku 140 mulki. 

Üle Eesti saavad mulgid kokku kaks korda aastas: kevadel, su-
vistepüha laupäeval kohtutakse Mulgimaal ja sügiseti on kohtu-
mine eri paigus. Tänavu korraldab kokkusaamist Mulkide Selts 
Tallinnas, kes valiski kohtumispaigaks Viimsi valla. 

“Mulkide Selts Tallinnas moodustati 76 aastat tagasi,“ rääkis 
seltsi vanem Helvi Kirsipuu. Seltsil on 106 liiget, neist aktiivseid 
kooskäijaid umbes 80. Seltsil on mitu ringi: mulgi perenaised, 
mulgi naisansambel, mulgi ajaloo uurijad ja käsitööring. Seltsi 
kokkutulekutest on osa võtnud ka president Toomas Hendrik Ilves, 
kuid nüüd selgus, et seekord ta laupäevaks Eestisse ei jõua.  
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Merel hukkunute 
mälestusrännak 
Sel aastal möödus 16 aastat päevast, mil meres 
jättis oma elu 852 inimest parvlaev Estonial, 
samuti möödus 66 aastat ajast, mil jäid merre 
paljud Eestist sõja eest läände põgenenud inime-
sed, kelle hulk on seni teadmata. 

Lisaks on aegade jooksul 
jätnud merel oma elu paljud 
meie ligimesed. Samas on 
alati põhjust ka tänada nen-
de eest, kes pääsesid eluga 
nii parvlaevalt Estonia kui 
ka jõudsid eluga vabadusse 
1944. aastal.

EELK Viimsi Püha Jaa-
kobi kirik on rajatud mä-

lestusmärgina kõigile, kelle elu on soolane vesi võtnud, 
seepärast meenutame neid kahte sündmust igaaastase mä-
lestusrännakuga.

25. septembril toimunud rännak algas Tallinnast Es-
tonia huku mälestusmärgi “Katkenud liin” juurest kell 11 
ning liiguti jalgsi Viimsisse Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
juurde. Rännak lõppes Viimsis toimunud oikumeenilise 
mälestusteenistusega. 

Rännakul osalesid inimesed, kelle lähedased on huk-
kunud merevees, nii parvlaeval Estonia hukkunute omak-
sed kui ka teiste mereõnnetuste ohvrite lähedased. Samas 
oli osalejate seas ka neid, kes on sellistest rasketest hetke-
dest pääsenud ja soovisid tänada Jumalat pääsemise eest. 
Lisaks eestlastele oli kohal ka soomlasi ja rootslasi, keda 
Estonia hukk samuti lähedalt puudutas.

Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Ekspeditsioonile 
väikesaartele
Rannarahva Muuseumi peavarahoidja Külli 
Jaakon suundus sel nädalal Vormsi ja Vahase 
saarele, et koguda randlusega seotud esemelist 
pärandit, mida nende saarte elanikud on valmis 
Rannarahva Muuseumile annetama. 

“Enne mõrranäitust avaldasime maakonnalehtedes üleskut-
se näitusele eksponaatide saamiseks ja muuseumi kogude 
täiendamiseks,” rääkis Külli Jaakon. Üleskutsele reageeriti 
väga laialdaselt. Sellest ajast ongi kontaktid Vormsi ja Vaha-
sega, kuhu sügisene ekspeditsioon seekord viib. 
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EGeSi 20. juubel
9. oktoobril algusega kell 11 toimub Tallinnas Eesti 
Genealoogia Seltsi pidulik aastapäevakoosolek. 

Osalejate registreerimine algab tund enne algust, koosolek 
toimub aadressil Rävala pst 8 1. korruse saalis. Päevaka-
vas on k 11–13 ettekanded, k 13–14 lõuna, k 14–16 ette-
kanded ja k 16–17 külaliste tervitused. 

EGeS asutati 5. mail 1990, seega on 2010 EGeSi 20. 
juubeliaasta. Lisaks loeb EGeS end 1931. aastal asutatud 
Eesti Eugeenika ja Genealoogia Seltsi genealoogia toim-
konna tegevuse jätkajaks. 

Seekordse juubelikoosoleku oleme kavandanud aja-
loohõnguliselt tagasivaatavana. Kõik seltsi osakonnad 
teevad kokkuvõtva ülevaate senitoimunust alates osakon-
na loomisest. Üritusele ootame lisaks EGeSi osakondade 
liikmetele ka väljaspool seltsi tegutsevaid suguvõsauuri-
jaid ning teisi huvilisi üle kogu vabariigi. Osavõtusoovist 
palun teatage e-posti aadressile jaan.tagavali@mail.ee.

Jaan Tagaväli
 

Alustavale ettevõtjale
Alustava Ettevõtja Baaskoolitus algab 14.10.2010 Viimsi Raa-
matukogu seminariruumis. Täiendav info ja registreerimine 
kuni 12.10. veebiaadressil www.scoopest.com.

Mälestusretke algus.
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Teisipäeval olid valla 
koolide ja lasteaedade 
õpetajad kutsutud huvi-
keskusesse, kus tähis-
tati pidulikult õpetajate 
päeva. 

(algus lk 1)

“Munitsipaallasteada ma töö-
le ei tahtnud ja otsustasin, et 
teen oma lasteaia,” meenutas 
Lilienthal oma 16 aasta ta-
gust sammu. Eralasteaia võ-
luks peab ta otsustusvabadust, 
võimaluste loomise vabadust. 
“Kuigi nüüd ma ütleks, et ka 
munitsipaallasteaias on võima-
lik kõike teha,” möönis ta.

Suurte kogemustega juha-
taja peab tähtsaks seda, et laps 
tunneks ennast lasteaias tur-
valiselt, et ta saaks hakkama 
ja õpiks elus hakkama saama. 
“Meie asi on õpetada seda män-
guliselt ja soojas õhkkonnas,” 
ütles nelja lapse ema Marge Li-
linethal, kelle suuremad lapsed 
on juba täiskasvanud, pesamu-
na aga alles kolmene.

Kolleegid juhatajast
Milline on juhataja Margery 
Lilinethal oma kolleegide sil-

mis? Angela Reinart: “Mulle ta 
meeldib. Mitme lasteaia juhata-
ja amet pole üldse kerge töö.”

Irena Hamburg: “Ta hoolib 
oma inimestest, seisab meie 
eest, toetab meid. Ta tunneb 
alati muret, kuidas meil läheb. 
Talle saab alati murest rääkida 
ja see ei jää lahendamata. Ta 
on väga hea ülemus, temaga 
pole ülemuse-alluva suhet, 
kuid on respekt.”

Sooja vastuvõtu osaliseks 
said õpetajatele kontserdiga esi-
nenud Jassi Zahharov ja Margus 
Kappel. Üllatusesinejaks oli 
Viimsi Kooli noortekoor.

Igas vanuses ja ülekaalu-
kalt naiste seltskond oli särav 
ja nooruslik. Selles peitubki 
õpetajaameti võlu, mida ükski 
teine amet ei anna. 

Annika Poldre

ÕPETAJAD, KEDA TäNATI
Viimsi Vallavalitsus tänas Aasta Õpetajat:
l REET-LY LINDAL – Aasta Õpetaja 2010 tiitli pälvimise eest

Viimsi Vallavalitsus tänas Püünsi Kooli õpetajaid:
l ENE VALKNA – Püünsi Koolile pühendatud aastate eest ja õn-
nitles juubeli puhul
l TIINA LAID – 15 Püünsi Koolile pühendatud aasta eest
l HELE POMERANTS  – 15 Püünsi Koolile pühendatud aasta eest

Viimsi Vallavalitsus tänas Viimsi Kooli õpetajaid:
l MAARJA AAVIK – 10 Viimsi Koolile pühendatud aasta eest
l LEMME RANDMA – 10 Viimsi Koolile pühendatud aasta eest
l ÜLLE PINNONEN – 15 Viimsi Koolile pühendatud aasta eest
l KIRSI RANNASTE – 20 Viimsi Koolile pühendatud aasta eest
l KÜLLI TÄHT – Viimsi Kooli matkaringi ja põhikooli näiteringi 
tulemusliku juhtimise eest
l PEETER SIPELGAS – Viimsi Kooli õpilasteaduse käivitamise, 
arendamise ja jätkusuutlikuna hoidmise eest
l LEELO TIISVELT – Viimsi Kooli 10-aastase tulemusliku juhtimi-
se eest

Viimsi Vallavalitsus tänas Viimsi Muusikakooli õpetajaid:
l HELVE KASK – 30 Viimsi Muusikakoolile pühendatud aasta 
eest
l IRENE RUUSE – 30 Viimsi Muusikakoolile pühendatud aasta 
eest

Viimsi Vallavalitsus tänas Viimsi Lasteaiad õpetajaid:
l EVE SILLAOTS – 25 lasteaedadele pühendatud aasta 
eest 
l LIIVI LAANETU – 35 lasteaeadele pühendatud aasta eest
l KAI KATTAI – eduka loomingulise töö eest muusikaõpetajana
l REET VARIK – tulemusliku spordi edendamise ja tervislike elu-
viiside propageerimise 
eest Viimsi Lasteaedades
l KRISTINA LIND – 15 Viimsi Lasteaedadele pühendatud aasta eest
l INGI KILLING – Tulemusliku töö eest muusikaõpetajana Vimsi 
Lasteaedades
l KRISTI KIRBITS – pikaajalise tulemusliku töö eest Viimsi Laste-
aedades
l KATRIN LAURAND  – toetava eestvedamise eest noorte peda-
googide juhendamisel
l LEHTE TALVE – loomingulise ja tulemusliku töö eest Leppnee-
me Lasteaias
l IIE LIIVANDI – pühendunud töö eest Pargi Lasteaias
l PIRET KÕÕRA – pühendunud õpetaja töö eest laste arenda-
misel
l MARGERY LILIENTHAL – Viimsi Lasteaiad meekonnatöö käivi-
tamise ja tulemusliku juhtimise eest 

Viimsi Vallavalitsus tänas Viimsi eralasteaedade õpetajaid:
l MARIKA NAPP – pühendunud  töö eest eralasteaia Pääsupoeg 
Pesamunade rühmaõpetajana
l MARIKA SAUL – pühendunud töö eest eralasteaias Pääsupoeg
l RIINA TARTU – pühendunud töö eest eralasteaias Lillelapsed
l JUTA RANNALA – pühendunud töö eest eralasteaias Tibu
l REELI MEIEL – pühendunud töö eest laulu- ja tantsuoskuste 
õpetamisel eralasteaias Tibu

Maitsvaid suupisteid pakkus Roosta Catering. Fotod Mirje Trei

Harmoonikum 
avab Tarkade 
Naiste Kooli
Õnne valem on oskus olla õnnelik. Oskus aru 
saada, mis on meie tegelikud unistused ja soovid, 
oskus leida tee nende teostamiseks. 

Naise roll ühiskonnas on avardunud: ta võib teha karjääri, 
kuid hoolimata emantsipatsioonist ja feminismist on ta ka 
ema. Naise vastutus emana on aga suurem, kui ükskõik 
millist karjääri tehes – tema otsustest sõltub, millal ja mis 
keskkonnas sünnib ilma uus inimene, milline saab olema 
kodu, pere toidulaud ja lapse kultuurikeskkond. Ema on 
see, kes jagab lapsele armastust, ilma milleta ei ole kerge 
kasvada täisväärtuslikuks inimeseks.

Vanasti öeldi, et loll naine on majapidamisele hullem 
kui tulekahju. Esimese vabariigi ajal võtsid ohvitserid ja 
härrasmehed endale naiseks Lenderi kooli lõpetanuid. 
Selle kooli lõpetajatest said erudeeritud daamid, kes olid 
targad ka majapidamises ja laste kasvatamises. 

Kaasaegne maailm toodab õpitud abitust ja võimetust 
iseenda elu elada, põhjuseks nii meedia, koolisüsteem kui 
ka põlvkondadevaheline katkestus. 

Autoga sõitmiseks peame omama juhilube. Lapse kas-
vatamiseks ja pere soetamiseks aga ei nõuta mitte min-
gisugust ettevalmist. Hädasti on tarvis äraununenud tar-
kused taas meelde tuletada ja kinnistada jätkusuutlikud 
väärtushinnangud.

Harmoonikumi perenaised ja VEDA aktiivsed liikmed 
Ene Ja Riina on juba mitu aastat korraldanud õpitubasid 
ja koolitusi, milles õpetatakse elementaarseid perenaise-
oskusi, eneseabivõtteid ja traditsioonide tarkusi. Nüüd 
oleme koostanud naisele hädavajalikest ja elutarkusega 
rikastavatest õpetustest koolituskava nimega TARKADE 
NAISTE KOOL.  

Õpitubades, mis kestavad oktoobrist maikuuni, jagame 
tarkusi toitumisest, ilust, tervisest, peresuhetest, ravimtai-
medest, lõhnadest, majapidamisest – kõigest, mida läheb 
tarvis pere ja enese eest hoolitseval naisel. Lisaks prakti-
listele õpetustele hakkavad kord kuus toimuma laupäeva-
hommikused kohtumised, kus tervislikku toitu nautides 
puudutame ka kultuuriteemasid – räägime looduse rütmide-
ga arvestamise oskusest, meditatsioonitehnikatest, rahvaka-
lendri tähtpäevade tähistamise tähendusest ja paljust muust. 
Teeme läbi korraliku Laidoneri proua hommikukohvilaua, 
jõulutoidulaua ja kevadel proovime umbrohutoite. 

Kõiki koolitusi läbib ka kultuurilooline taust – kultuur on 
see, mis hoiab koos rahvast, peret ja inimesi, annab lisaväär-
tuse lihtsatele igapäevatoimetustele. Tarkade Naiste Kooli 
läbinud naisel saab olema ohtrasti tarkust, oskusi ja enese-
kindlust pere heaolu puudutavate otsuste langetamisel.

Ootame enesest ja oma perest hoolivaid neidusid, naisi 
ja miks mitte ka vanaemasid. Koolituskavaga saab lähe-
malt tutvuda veebiaadressil www.harmoonikum.ee.

Ene Lill 

MTÜ Viimsi Huvikeskus

ViiKerKoor
KUTSUB LAULMA

Pakume
- meeleolukat muusikat

- toredat seltskonda
- vaheldust töödele ja tegemistele

Proovid toimuvad esmaspäeviti  kell 18:30
Viimsi Huvikeskuse saalis 

Olete oodatud!

Täpsem info 56 680 995 või e-mailil age@viimsi.edu.ee
age Toomsalu

www.huvikeskus.ee

Esmaspäeval, 4. oktoob-
ril, alustas Loo ujulast 
mööda Eestimaad tee-
konda harrastussukelduja 
ja rahvusvaheliselt tun-
nustatud professionaalse 
fotograafi Kaido Haageni 
rändnäitus “Silmad vees 
II”, mis märtsiks 2011 
jõuab vee alla pea igas 
maakonnas.

Neli aastat tagasi riputas Kai-
do Haagen Kalevi basseinis 
vee alla pildirea veealustest 
elukatest. Näitus kandis nime 
“Silmad vees”. “Selleks, et 
külastaja saaks tõetruu ja vah-
va elamuse osaliseks, tuleb ta 
panna võimalikult sarnasesse 
keskkonda, kus pildid on teh-
tud,” selgitas Haagen eriskum-
malist näitusesaali valikut. 

Vald tänas õpetajaid

Veealune rändnäitus “Silmad vees II”

Tänaseks on valminud uus 
seeria veealuseid pilte. Kaido 
Haageni sõnul erineb “Silmad 
vees II” eelmisest üsna mitme-
ti. “Esimesel korral olid kõik 

fotod tehtud soojades meredes 
ja pildistatud filmile, nüüd on 
esitlusele tulev pildiseeria teh-
tud Eesti vetes ning digitaalse 
fotoaparaadiga,” rääkis Haagen. 

Näitust korraldava Eesti 
Sukeldujate Klubi instruktor 
Terje Meosi sõnul on ettevõt-
mise eesmärk tutvustada ini-
mestele sukeldumist kui oma-
näolist ja põnevat harrastust. 
“Kes on kursuse kord läbinud, 
kogeb argipäevamuredest va-
banemist, nautides veealuse 
elu ilu, ning arendab enese 
kontrollimise oskust, mis aitab 
vees käituda läbimõeldult ja 
riskivabalt,” ütles Meos. 

Igas rändnäituse toimu-
mispaigas korraldatakse kord 
nädalas ka proovisukeldumisi. 

Veealuse maailma imedest 
jutustav näitus jõuab Viimsi 
Kooli 10. oktoobril ning seal 
saab seda näitust vaadata 23. 
oktoobrini.

VT

Tänu väärinud õpetajad.

Selline põnev näitus tuleb Viimsi Kooli. Foto Kaido Haagen
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Lõpule hakkavad jõudma 
Kauni Kodu konkurss ja 
fotokonkurss.

Aedade suvine lopsakus hak-
kab sügishinguse saabudes 
tasapisi hääbuma, tulemas on 
põhjamaa inimesele nostalgi-
liselt armsate kirgaste värvi-
de aeg – sügisene lehepuna ja 
talvine valevus. Suvesoojus on 
aga talletunud meie tervises, 
elurõõmus ja ilumeeles. 

Sellel suvel, nagu paljudel 
eelmistel, on Viimsi kodu-
aiad olnud erilise tähelepanu 
all – Kauni Kodu konkursile 
on saatnud kandidaate nii ela-
nikud kui ka traditsiooniliselt 
külavanemad, kes elust-olust 
hoolivad. Hindamiskomisjoni 
koosseis on sel aastal täiene-
nud paari VEDA daami võrra 
– on ju seekordne konkurss ve-
dakate vedada.

Hindamisest
Esimene ametlik ülevaatetuur 
toimus juunis, teine septemb-
ris. Üle sai vaadatud hulk 
kauneid kodusid Viimsi pool-
saare läänekaldast idakaldani. 
Sel aastal tutvuti lähemalt ka 
Prangli elukeskkonnaga.

Kodude hindamise kritee-
riumid on sarnased varasema-
tel aastatel kehtinutega – hin-
natakse heakorda, sobivust 
ümbritsevasse keskkonda, os-
kust kasutada ära olemasole-
vat maastikku ja pinnavorme, 
funktsionaalsust ja tsoneeri-

Laenu võttes või kindlus-
tust ostes võrdle erine-
vaid pakkumisi. 

Kui teil seisab ees kodukind-
lustuse lepingu sõlmimine, 
kaalute laenuvõtmist või mõne 
muu finantsteenuse ostmist, 
tasub aega leida, et erinevate 
pankade või kindlustusseltside 
teenuseid ja nende tingimusi 
võrrelda. 

Panga- ja kindlustusteenu-
seid ning nende pakkujaid on 
palju ning lepingute keerulise-
võitu juriidiline keel võib mit-
tejuristile sageli mõistmatuks 
jääda, mistõttu inimesed kas ei 
suuda või ei taha neisse süve-
neda. Kuna aga otsus, mida te 
laenu võttes, oma kodu või au-
tot kindlustades teete, mõjutab 
teie rahalist käekäiku pika aja 
jooksul, on mõistlik erinevate 
pakkujate teenuseid ja nende 
tingimusi võrrelda ning sisu-
listest nüanssidest aru saada. 

Sama nimi, erinev sisu
Võrdlemine on oluline ka see-
tõttu, et kuigi mitmed teenused 
kannavad erinevates pankades 
või kindlustusseltsides sama 
nime – olgu siis tegemist väi-
kelaenu, kasutushoiuse või ko-
dukindlustusega –, on neil alati 
sõltuvalt teenusepakkujast eri-
nevad tingimused. 

Enno Selirand 
Kauni Kodu komisjoni 
esimehe asetäitja:
Viimsi valla poolt on meel-
div tõdeda, et äraleierdatud 
mõisted, nagu kodaniku-
ühiskonna aktiviseerimine 
ja kohaliku omavalitsuse 
ülesannete delegeerimine 
mittetulundusühingutele, 
omavad Viimsis tegelikku, 
sügavat sisu.

Koostöös KÜSKi ja VE-
DAga saame vallavalit-
suses olla rahulikud, et 
aastaid tehtud Kauni Kodu 
konkurss on uute tegijate 
tulekuga saanud ka süga-
vama sisu. Parim on see, 
kui ettevõtmised tehak-
se huvitatud isikute, mit-
te palgaliste bürokraatide 
poolt. Meeldiv on toreda-
te ettevõtlike daamidega 
koos asju teha. Jääb vaid 
soovida, et aiandushuvi-
lised inimesed leiaks tee 
VEDA korraldatavatele üri-
tustele. Soovime, et ühe 
huviala inimesed saak-
sid kokku ja leiaksid sõpru 
oma koduvallas. Nii saame 
oma kodu ilusaks ja saame 
ka sõpradel külas käia.

Meestel ei maksa VEDA 
daame karta – olen omal 
nahal katsetanud, et nad 
ei represseeri mehi. Me-
hed, tulge julgelt daamide 
korraldatud üritusele!

Kohtumiseni järgmistel 
koolitustel!

Viimsi Kaunis Kodu selgub varsti

misoskust, haljastust, väike-
vormide kasutamise oskust ja 
kindlasti vaadatakse, kas lipu-
varras on olemas. 

Uuendusena hindame paa-
ril viimasel aastal tarbeaia ole-
masolu. Üle maailma on levi-
nud permakultuur, mis seisneb 
mõistlikus viljaka maa kasuta-
mises ja ühtlasi taimede kas-
vatamisega kaasnevas psühho-
teraapias – kui inimene harib 
oma kätega maad, mõjub see 
talle tervendavalt ja muudab 
harmooniliseks (loe lähemalt 
www.bioneer.ee). Sel aastal 
oleme avastanud üllatavaid ja 

vahvaid lahendusi tarbe- ja ilu-
aia kombineerimisel.

Hästi tore on, kui leitak-
se üles peremärgid – midagi 
perele ainuomast – ning neid 
oskuslikult koduümbruses ka 
demonstreeritakse. 

Fotokonkurss
Sel aastal toimub Kauni Kodu 
konkursi raames ka fotokon-
kurss “Viimsi loodusvaated”, 
demostreerimaks keskkonda, 
kuhu me oleme otsustanud 
oma kodud luua. Juba on saa-
bunud hulk imelisi fotosid, 
mida saate vaadata ja 5-palli 

süsteemis hinnata Veda kodu-
lehel (www.veda.ee/projektid, 
“Viimsi loodusvaated” võist-
lustööd).

Novembri alguses toimub 
Kauni Kodu konkursi auhinda-
mispidu, kuhu ootame ka kõiki 
eelmiste aastate nominente ja 
loomulikult fotokonkursis osa-
lenuid. Kuulutame välja selle 
aasta Kaunid Kodud, loodus-
vaadete fotokonkursis selgita-
me netihinnangute põhjal välja 
ka rahva lemmiku.

Seminarid ja õpitoad
Sügistalvisesse aega oleme 

planeerinud huvitavaid semi-
nare ja õpitubasid keskkon-
nasõbraliku kodu ja kultuuri 
teemadel. Harmoonikum, mis 
asub Viimsis, Pargi tee 8, lu-
bab lahkesti oma ruumides 
kõik kokkusaamised läbi viia. 

Hooaja avame 13. oktoob-
ril õpitoaga rahvakalendri 
tähtpäeva tähistamise sarjast. 
Seekordse seminari sisuks on 
eestlaste toit, toitumise ja aasta-
aegade vahetumise kokkukõla-
mine rahva menüüs ja selle kõi-
ge mõju tervisele – “Ehe eesti 
toit kultuuriloolises kastmes”. 
Kõik osalejad saavad suu seks, 
hulga õpetusi ja retsepte.

Väliürituste lõpetuseks 
teeme 9. oktoobril väljasõidu 
Karepa Ravimtaimeaeda, kus 
perenaise Katrin Luke käest 
saame juhiseid ravimtaime-
de kasvatamiseks koduaias ja 
nende kasutamiseks pere toh-
terdamisel (eelregistreerimine 
veda@veda.ee ja tel 601 1717 
kell 12–20).

Kõiki Kauni Kodu ettevõt-
misi toetab Kodanikuühiskon-
na Sihtkapital.

Ene Lill
Viimsi Ettevõtlike Daamide 

Assotsiatsiooni president

Tore, kui leitakse üles peremärgid ning neid oskuslikult koduümbruses ka demonstreeritakse.

Mõtle ja kalkuleeri enne, kui raha liigutad

Näiteks kasutushoiuse ni-
melist teenust pakutakse mit-
mes pangas, kuid selle intress, 
intressi arvutamise metoodi-
ka ja teisedki tingimused on 
erinevad. Näiteks pakutakse 
kasutushoiusele üldjuhul või-
malust kogutud raha vahepeal 
kasutada, ilma et intressi kao-
taksite, kuid seejuures erinevad 
pankade tingimused selle poo-
lest, mitme päeva jooksul raha, 
mida te kasutada soovite, teie 
kontole kantakse ning kas peate 
selle eest teenustasu maksma. 

Kuidas panga- ja 
kindlustusteenuseid 
võrrelda?
Kui hakkate mõnda panga- või 
kindlustusteenust ostma, siis 
tasuks võrrelda vähemalt kol-
me erineva pakkuja teenust ja 
selle tingimusi. 

Selleks, et aidata inimestel 
erinevate finantsteenuste võrd-
lemine pisut lihtsamaks teha, 
pakub Finantsinspektsioon 
oma tarbijaveebis www.minu-
raha.ee mitmeid abivahendeid. 

Ühed sellistest abivahen-
ditest on võrdlustabelid www.
minuraha.ee/vordlustabelid. 
Nende abil saab võrrelda erine-
vate pankade pakutavate hoius-
te, krediitkaartide ning II ja III 
samba pensionifondide tingi-
musi. Selleks tuleb vastavasse 
veebivormi sisestada mõned 
enda soovitud andmed. Näi-
teks hoiuste võrdlemiseks tuleb 
kirja panna hoiustatav summa 
kroonides või eurodes, tähtaeg, 
kas soovite kanda raha hoiusele 
ühekordselt või igakuiselt, ning 
kas sõlmite lepingu interneti-
pangas, telefonipangas või pan-
gakontoris. Seejärel kuvatakse 
erinevate pankade pakutavad 
hoiused, mis teie soovitud tin-
gimustele vastavad. Nii saategi 
kiire ülevaate intressidest, mi-
nimaalse hoiustatava summa 
suurusest ja muudest tingimus-
test. Kui teid aga huvitab info II 
samba pensionifondide kohta, 
saate võrdlustabeli abil üle-
vaate kõigi pakutavate fondide 
kohta: kes on fondivalitseja, 
kui suured on fondi tasud, mil-
line on investeerimispoliitika, 
senine tootlus jne.

Teise abivahendina on 
mõistlik enne mõne finantstee-
nuse ostmist vaadata alajaotust 
“Mida võrrelda?” – küsimus-
tikke www.minuraha.ee/mida_
vorrelda, mis juhivad teie tä-
helepanu kõige olulisematele 
asjaoludele konkreetse teenuse 
puhul ning aitavad end asja si-
suga kurssi viia. Küsimustikud 
on 14 erineva teenuse kohta 
– näiteks hoiuse, väikelaenu, 
eluasemelaenu, kodukindlus-
tuse, kaskokindlustuse, kohus-
tuslike ja vabatahtlike pensio-
nifondide kohta.

Heli Lehtsaar
Finantsinspektsiooni 

tarbijahariduse spetsialist

VAATA LISA
Finantsinspektsiooni tarbi-
javeebist www.minuraha.
ee leiab erapooletut infot 
pere-eelarve koostamise, 
laenamise, kindlustami-
se, pensionikogumise, in-
vesteerimise, säästmise ja 
teiste pangateenuste koh-
ta. www.minuraha.ee ei 
jaga soovitusi ühe või tei-
se konkreetse finantstee-
nuse ostmise või ostmata 
jätmise kohta, vaid pakub 
sõltumatut infot, et tarbija 
saaks ise aruka otsuse lan-
getada.

Otsitakse osatäitjaid telesarja 
Tele- ja filmiproduktsioonifirma Osakond otsib peagi Eesti 
Televisiooni vahendusel eetrisse jõudvasse saatesarja 
“Tralli-Valli“ osatäitjaid. 

Oodatud on kõik, kel jätkub fantaasiat ja lustlikku meelt 
tutvustamaks Eestimaad just sellisena, nagu nad seda tänases 
päevas näevad. Samuti on oodatud osalema kõik Eestis ela-
vad kolmandate riikide kodanikud.

Saatesarja meeskond esitab igale saates osalevale inime-
sele väljakutse organiseerida oma uutele sõpradele meele-
olukas puhkus. Talle antakse täiesti vabad käed, tutvustamaks 
Eestimaad sellisena, nagu ta seda näeb, et võtta omanäoliselt 
osa traditsioonidest ja kommetest ning leida üles üllatused 
ja erisused, mida Eestis elavavad inimesed endas kannavad.

Kõikide huviliste e-mailid koos enda lühikese tutvustusega 
on oodatud e-posti aadressile olga@osakond.ee või posti teel 
aadressile Osakond OÜ, Tartu mnt 63, Tallinn 10115. 

Projekti toetavad Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integ-
ratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning Euroo-
pa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

16. oktoobril  kell 11.00–15.00
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

 

SÜGISENE 
KRIBU-KRABU KIRBUTURG

SINUL VAJA – MINUL ON 

Talveriiete, jalanõude ja mänguasjade eri!

II korrusel avatud KOHVITUBA
Lastele NÄOMAALINGUD!

TULE OSTMA, MÜÜMA JA VAHETAMA 
KASUTATUD KRAAMI!!! 

Registreeri ennast müüma 56 676 335 või 
heidi@huvikeskus.ee

Kohatasu 25 krooni
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(Sala)viinakuu Rannarahva 
Muuseumis
6.–10. oktoober k 12–17 “Laual ainult piiritus“ – saab vaada-
ta ja katsuda Rannarahva Muuseumi kogudes leiduvaid piiritu-
sevedajate põhilisemaid “tööriistu“, salapiirituseveoga soetud 
toimikuid ja fotosid. Osalemine muuseumipiletiga 25.-/11.-.

14. ja 20. oktoober k 18 Professor, ajaloo- ja filosoofia-
doktor Raimo Pullati loeng “Viinameri“. Raimo Pullat tut-
vustab uusi uurimistulemusi salapiirituse veost Läänemere 
maades kahe sõja vahel. Tasuta. Kohapeal on võimalik osta 
Raimo ja Risto Pullati vastilmunud raamatut “Viinameri“.

18.–22. oktoober Haridusprogramm koolidele (4.–7. klas-
sid) “Kuidas rannarahvale leib lauale tuli“. 
l Räägime “mereleivast“ ja kalapüügist, seame õues ise mõr-
da üles.
l Mekime leiba ja leivakõrvast, räägime rukkileiva tervislik-
kusest.
l Lood piiritusekuningatest ja kontrabandistidest.
Programmis osalemiseks registreerimine: marion@rannarahva-
muuseum.ee või tel 606 6945 ja 50 28 144. Hind 50.-.

Oktoobrikuu  nädalavahetustel kehtib muuseumis kam-
paania 1 = 2 ehk ühe perepiletiga saab külastada nii Ranna-
rahva Muuseumi kui ka Viimsi Vabaõhumuuseumi.

25. septembril toimus 
Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis taluturu suur õuna-
teemaline päev – ubina-
päev, kuhu kogunes vast 
kõigile ootamatultki väga 
suur rahvahulk lihtsalt 
uudistama, õunu ja isti-
kuid ostma ning õuna-
mahla pressima. 

Mahlapress alustas turupäeval 
mahlategemist kella 8 paiku 
hommikul ja tööd jätkus kuni 
kella 20ni õhtul, mil lihtsalt 
tuli masin välja lülitada, et 
viimasele praamile jõuda. 
12-tunnise tööpäeva jooksul 
sai mahlapressi perenaine Trii-
nu Schneider vaid napilt aega 
lõunatada, sest õunakastide ja 
-kottide järjekord oli pikk ja 
kohaletoodud õunte hulk mul-
jetavaldav. 

Mahlapress käis 
täistuuridel
Mahlapressi toomine vaba-
õhumuuseumi hoovile pak-
kus paljude inimeste murele 
lahenduse, kuidas saada õu-
nalademed ärakasutatud, kui 
endal mahlapressi pole. Oli ka 
inimesi, kelle mahlategu jäi te-
gemata, sest soovijate hulk oli 
liiga suur.

Järgmisel aastal jääb mah-
lapress ubinapäeva raames 
mahla pressima kindlasti mit-
meks päevaks, seda lubas 
mahlapressi perenaine Triinu 
meile kindlalt! Ka sel aastal 
oli esmalt juttu, et mahlapress 
jääb kaheks päevaks, aga ega 
Triinu uskunud, et pressimis-
tööd mandril, meie mereäärses 
Viimsis tõepoolest nii palju 
võiks olla.

Ubinapäeval mahlapres-
simise järjekorras olnud ini-
meste hulk näitas selgelt, et 
inimestel on reaalne vajadus 
mahlapressimiseks vajaliku in-
ventari järele. Eelmisest Viim-
si Teataja numbrist võisime 
lugeda, et 1. oktoobril oli täht-
aeg, mil Kohaliku Omaalgatu-
se Programmi raames oli või-
malik esitada projektitaotlusi 
kohaliku elu edendamiseks ja 
elutingimuste parandamiseks. 
Nii saigi valmis kirjutatud ja 
esitatud projekt, et hankida vä-
hemalt Pringi küla elanike ja 
aiapidajate tarbeks mahlapres-
simiseks vajaliku inventari 
komplekt, kuhu kuuluks õunte 
purustaja, mahlapress ning ka 
paak koos pastörisaatoriga. 
Kas projekt ka rahastuse saab, 
näitab aeg, lootma aga peab, 
sest inventar oleks tõepoolest 
vajalik. 

Pärast ubinapäeva on ini-
mesed mitmeid kordi küsinud, 
kas kelleltki saaks mahlapres-
si laenata või kas keegi pakub 
mahlapressimise teenust. Seni 
oleme kahjuks vastuse võlgu 
jäänud. Kui on häid inimesi, 
kel inventar kasutuna seisab, 
võiks sellest märku anda e-
posti aadressil ehakai@ranna-
rahvamuuseum.ee või telefo-
nidel 51 00 281 või 606 6931.   

Üks ubinapäev igasse aastasse!

Noorenduslõikus 
õunaaias
Ubinapäevale tulnud said 
kuulda ja näha ka mootorsae 
armutut tööd, mis Eesti Maa-
ülikooli põllumajandus- ja 
keskkonnainstituudi spetsialis-
ti Madli Jalakase juhendamisel 
ning osava saemehe käte abil 
tegid uskumatu noorenduslõi-

kuse vabaõhumuuseumi Kin-
gu talu iidsetele õunapuudele. 
Nüüd tuleb vaid oodata uute 
võrsete kasvamist ja puude ko-
sumist.

Tänusõnad tuleb öelda ka 
Päidre puukooli peremehele, 
kes kinkis vabaõhumuuseu-
mile kaks noort õunapuud ja 
marjapõõsad, mis muuseu-

mirahvas istutas ubinapäeva 
auks Silberfeldi kalurielamu 
taluaeda. Puude alla viskasi-
me hea õnne endeks peoga ka 
tänaseid käibelolevaid münte, 
et õunu ikka rohkem saaks ja 
õunapuud oma uhkuses muu-
seumikülastajatele pikalt sil-
marõõmuks oleksid.

Ubinapäeva korraldamist 
toetas põllumajandusministee-
rium, samuti astus kampa ka 
hää rahvas Eesti Põllumajan-
dus-Kaubanduskojast, kelle 
telgis tutvustas Aiandusliidu 
spetsialist õunasorte. Samas 
räägiti kõigest õuntega seon-
duvast, sai maitsta õunaleiba 
ning kaasa võtta õunasorte tut-
vustavaid trükiseid.

Mitmekülgset tegevust 
Kõigile õunapiruka küpseta-
mise võistlusel osalenutele 
panid Veski Mati möldrid väl-
ja mitmekilosed kingipakid. 
Kingipaki said perenaised ka 
ergutuseks, et pirukate küpse-
tamine järgmisel aastal veelgi 
suuremat osavõttu leiaks. Pi-
ruka maistmiseks lõigati kook 
väikesteks tükikesteks, sest 
juba väike tükk suussulavat 
õunakooki pidi hindaja oma 
maitseomadustega jalust raba-
ma!

Ka lastele oli ubinapäeval 
lõbusaid ja harivaid õunatee-

malisi tegevusi, muu hulgas sai 
muuseumiõue tammetõrudest 
ja kastanitest põnevaid loomi 
ja muid tegelasi meisterda-
da, õunakoorimises võistelda, 
kuivatatud õunte valmistamist 
õppida ning harjutada täpsus-
viset “õunad korvi“. Õunakoo-
rimisest tuleb tõdeda, et mehed 
ei jää sugugi naistele alla ja 
ületasid mitme sentimeetriga 
naispere õunakoorte pikkuse 
rekordeid.

Viimsi Tervise tohtri-
prouad mõõtsid tervisetelgis 
soovijatel vererõhku, aitasid 
hinnata huvilistel oma kehalist 
võimekust mitmete testidega, 
mõõdeti ka rasvaprotsenti ning 
anti hüva nõu tervislike eluvii-
side harrastamiseks.

Ubinapäev oli vahva talgu-
päev, kus ühendasime eestlaste-
le kohaselt nõu ja jõu. Sai häid 
nõuandeid ja teadmisi, ühiselt 
sai ka suur töö tehtud – pressi-
tud peaaegu 2000 liitrit õuna-
mahla! Siinkohal aitäh kõigile 
talgulistele kannatliku meele 
eest. Ka ilmataat õnnistas meie 
sügisest ubinapäeva suviseselt 
sooja ja päikeselise ilmaga.

Abilised ja toetajad
Täname veel kord kõiki, kes 
ulatasid ubinapäeva õnnes-
tumiseks oma abikäe: SPA 
Viimsi Tervis, Eesti Põllu-
majandusministeerium, Eesti 
Põllumajandus-Kaubandusko-
da, Päidre Puukool, kirjastus 
Varrak, Veski Mati, A. Le Coq, 
raadio Elmar, ERR, raadiohääl 
Jaan Elgula, Viimsi Teataja, 
Eesti Ekspress. Täname ka 
muuseumirahvast ning vaba-
tahtlikke – kujundaja Viiret, 
kes aitas kujundada trükkimi-
nevaid reklaame, autojuht Kai-
dot, kes aitas transporditöödel, 
muuseumi naabrimees Peetrit, 
kes laenas järelkäru, kuhu ko-
guti õunajäägid, mis mahla-
tegemisest järele jäi. Samuti 
pereisa Indrekut Pringi külast, 
kes vahva talgupäeva idee üle-
üldse välja käis! 

Möödunud ubinapäeva pu-
hul soovime kõikidele: üks õun 
igasse päeva, üks ubinapäev 
igasse aastasse! Viimsi Vaba-
õhumuuseumis hakatakse ubi-
napäeva tähistama iga aasta sep-
tembrikuu viimasel laupäeval.

Kel veel õunu üle, tehke 
ikka natuke õunamoosi ka!

Eha-Kai Mesipuu 
Viimsi Taluturg projektijuht

Ostjaile oli õunavalik suur.  Foto Enn Teimann

Imemasin Hiiumaalt, mis terve päeva mahla pressis. 

Siin on selgelt näha, kuidas õunasordid on erinevad. Fotod Viimsi Teataja

Mahlapresse sai ka osta. 

Suur valik istikuid Päide puu-
koolilt. 



8. oktoober 2010  7

Viimsi 
Vabaõhumuuseum 
Rohuneeme tee 53/
Muuseumi tee 1
Pringi küla, Viimsi vald

Rannarahva Muuseum
Nurme tee 3
Pringi küla, Viimsi vald

Pakume suurepäraseid võimalusi miljööväärtuslikus 
keskkonnas nii suurtele kui väikestele seltskondadele 
koolituste, nõupidamiste, perekondlike tähtpäevade ja 

paljude muude sündmuste läbiviimiseks.

Aitame ürituste korraldamisel ja programmi koostamisel 
ning toitlustamisel.

Tellimused:
Eha-Kai Mesipuu / Turundusjuht
ehakai@rannarahvamuuseum.ee

telefon 6066931 ja 5100281
www.rannarahvamuuseum.ee

Kauneid ja meeldejäävaid elamusi soovides
SA Rannarahva Muuseum

Rannarahva Muuseumist 
saab 2013. aastaks ran-
narahva elulstiili keskus.

Rannarahva Muuseum kor-
raldatakse ümber rannarahva 
elustiili tutvustavaks külastus-
keskuseks, mis hakkab pak-
kuma nii interaktiivset ajaloo-
ülevaadet, pereüritusi kui ka 
loengusarju ning samas saab ka 
olema rannapiirkonna elanike 
identiteeti kujundav kogukon-
nakeskus. Uue kuju ja sisuga 
elustiilikeksus plaanitakse ava-
da 2013. aasta maikuus. 

“Meil on kavas uuendada 
Rannarahva Muuseumi hoo-
neid, ekspositsiooni ja üldist 
keskkonda nii, et sellest saaks 
omalaadne atraktiivne elustii-
likeskus, mis toimiks üheaeg-
selt nii külastuskeskuse, erilise 
auraga ürituste korraldamise 
koha, hariva kompetentsikes-
kuse kui ka Eesti kui mereriigi 
identiteeti kujundava kogukon-
nakeskusena,” ütles SA Ranna-
rahva Muuseum juhatuse liige 
Riina Aasma. “Juba praegu on 
Rannarahva Muuseum sotsiaa-
lselt väga aktiivne. Lisaks põ-
nevatele näitustele toimuvad 
siin väga eripalgelised üritused, 
alates turgudest-laatadest ning 
lõpetades suurte pidude ja tee-
mapäevadega. Teeme koostööd 
ka näiteks merenduse arengu-
kava koostamisel, kuna peame 
randlust üheks mereriigi alusta-

laks. Jätkame kahtlemata seda 
traditsiooni. Samas on selge, et 
muuseumikompleks ja ekspo-
sitsioon vajavad värskendust ja 
kaasajastamist, et olla tasemel 
moodne tõmbekeskus.”  

Suured ümberehitused
Hoonetekompleksi renoveeri-
misel tekib juurde ekspositsioo-
nipinda, mis avab külastajale 
rannarahva ajaloo kaugemaid 
ja lähemaid, paremaid ja kurve-
maid peatükke. Valmib nõuete-
kohane esemete hoidla, sisus-

tatakse töötoad ja loengusaal, 
luuakse ruumilisi võimalusi 
ürituste läbiviimiseks, külasta-
jatel tekib juurdepääs temaati-
lisele raamatukogule, valmivad 
ruumid kirjanduse ja uurimis-
töödega tutvumiseks. 

Muuseumi pööningusaal 
hakkab meenutama puulaeva si-
semust, kus ei puudu ka köisre-
delid ja rippkoid publiku jaoks. 
Naljaga pooleks võib öelda, et 
sellest saab vähemalt Eesti esi-
mene multifunktsionaalne saal, 
kus laval või ekraanil toimuvat 
saab jälgida ka pikutades. Vä-
lialale tekib atraktiivne paati-
de park, mis pakub külastajale 
võimalust lähemat tutvust teha 
väikelaevade ja kalatraaleritega.

Osasaamisrõõmu kõigile
Riina Aasma sõnul lähtutakse 
ekspositsiooni kujundamisel at-
raktiivse külastuskeskuse kont-
septsioonist, mistõttu on olulisel 
kohal osaluselamuse ja põneva 
ekspositsioonikava pakkumine. 

“Näiteks saavad külastajad 
tutvuda kalalaeva sisemusega, 
proovida, kuidas muinasaegse-
te paatidega vee peal õnnestub 
püsida, või tunda ennast Kiro-
vi kalatööstuse konservitsehhi 
töötajana – katsetada nii rasket 
liinitööd kui ka puhata kaluri-
kolhoosi kuulsas baaris. Eks-
positsioonis on oma koht ka 
heli- ja lõhnaefektidel. Proo-
vida saab mitmeid tegevusi, 
alates traditsioonilisest tõr-
vaajamisest ja võrgukudumi-

Haabneeme
Haabneeme on meile teadaolevalt vanima püsi-
va asustusega küla Viimsi poolsaarel, sest Lundi 
ülikooli raamatukogus on ürik, kus on juttu 
kohast nimega Apones juba 1271. aastal. 

Nimi on aegade jooksul tei-
nud läbi imepäraseid muutu-
si, olles nii Appones, Ape-
nese, Hapenisse, Hapenes, 
Hobbenes, Habnis, Abinam, 
Hapniem, Habbenem kui ka 
Gabinem, kui välja valida 
vaid värvikamad. 

Praegune nimi on kaht-
lemata soome-ugri päritolu 
– haabasid seal ju kasvab ka 
nüüdki, kuigi rannas on vast 
sangleppade ülekaal. 

Nime juured Rootsist
Haabneeme nime teise osa kohta arvab Wieselgren, et see 
on oma juurtega rootsi keeles, kuna “näs” on rootslaste 
nina, nii näos kui ka merre ulatuva maasäärena. Rootsis on 
meie Haabneemele vastavad kohad Aspanæsi nimega nii 
Upplandis kui ka Smålandis täiesti olemas. Aga selle esi-
algse Aponesi oleme me hiljem Haabneemeks pööranud. 

Kui Soome poole vaadata, siis seal on haabadega ko-
hanimesid palju, Kisko kandis lausa Hapaniemi. Ja eriti 
tore lugu on Haparanda-Tornio kaksiklinnaga, kus nimi 
Haparanda on selgesti soome oma, kuid linn asub hoopis 
Rootsis. 

Aga kust see “apo” alguses tuli? On mõeldud, et äkki 
oli tegu õunapuudega, mis neemele nime andsid, sest 
“apel” on rootsi keeles just õunapuu. Selles aga Wieselg-
ren kahtleb ja teatab, et need inimesed, keda tema küsit-
lenud oli, ei teadnud, et Haabneemes metsikuid õunapuid 
oleks kasvanud. Iseasi muidugi, kui kaugete aegade taha 
nende küsitletute mälestused ulatusid. Wieselgreni enda 
seisukoht on, et võib-olla on see väga vanast mehenimest 
pärit, sest nimi Abo, Appo, Abpo, Apbo, Habo, Happe ja 
Happo on tõepoolest kasutusel olnud (kust see soome Aa-
pogi tulnud on?). Näiteks Westfalenis, kust suur osa Ees-
tisse rännanud sakslasi on tulnud, on Abbo nimi vähemalt 
viis korda kohanimedes esinenud. Ka Taanis kohtame 
selliseid isiku- ja kohanimesid, nagu Abbi, Abbo ja Abbe, 
ning kohanimedena Apperup ja Abbenæs.     

Kokkuvõtteks leiab Wieselgren olevat väga tõenäose, 
et tänapäeva Haabneeme on saanud oma nime germaani 
mehenimest, oli see siis Habbe või Happo. Ja et alguses 
võis ta olla rohkem skandinaaviapärane, mis siis ilmselt 
sakslaste mõjul saksapärasemaks muutus.

Haabneeme elanikud
Mis puutub Haabneemes elanud inimeste nimedesse, siis 
1371. aastast kohtame Tallinna Linnaarhiivis selliseid ni-
mesid nagu Nicolaus, Clawes ja Hanneke, mis võivad olla 
nii rootsi kui ka saksa omad. Aga kauaaegse Tallinna arhi-
vaari ja ajaloolase Paul Johanseni andmetel on 1523. aasta 
ürikus juttu arvatavast rootslasest Marten Magnuszonist, 
kes tappis Hobbenesis Erick Stobbe nimelise mehe. Ja Pi-
rita kloostri talupoeg Mattis, kes 1526. aastal ka ühe või 
mitu inimest maha lõi, võis samuti rootslane olla. Miks 
aga Johansen Jurgenit (1539) ja Peter Terkukenit (1543) 
rootslasteks pidas, seda Wieselgren ei tea. Rootslased või-
sid olla ka Golle van Apenese (1372) ja Thideke van Ha-
penes (1390). 

1589. aasta ürikus on juttu juba kaheksast talupojast, kel-
le nimed on kaunis eestipärased: Ewer Martt, Tegder Jurgen, 
Perkh, Kruide Marth, Rihe Mert, Kemmert, Lehne Hans. 

Hiljem rootsi ja vene ajal polnud Haabneeme mitte 
kaluriküla, vaid mõis, mis vähemalt 1686–1689 kuulus 
Fritz Wachtmeistrile. Mõis oli väike, vaid neli talu, neist 
kahes peremeesteks Christer Fischer ja Brincke Hans. Nii 
et siin tuleb Pringi nimi esile, mis iseenesest võib olla nii 
saksa kui ka rootsi päritolu (brink – rootsi keeles küngas, 
kink, nõlvak). Kuna ka Sangaste lähedal on Pringi nimeli-
ne koht, siis võiks kalduda saksa päritolu poole. Kuigi ka 
Rootsis on Brinki nimelisi kohti. Nii et kokkuvõtteks võib 
öelda, et rootsi mõju meie rannaäärsetes kohanimedes on 
täiesti olemas, seda enam, et Tartu Ülikooli ajalooprofes-
sor Carl Schirreni väite kohaselt peeti 1551. aastal Haab-
neemet ja Rohuneemet (Rochum) rootsi küladeks. 

Tõnu Viik

VIIMSI VALLA KOHANIMED

Rannarahva Muuseumist 
saab elustiili keskus

Haabneeme mõis ja mõisa 
tuuleveski 1688. a. Johan 
Holmbergi kaardil. Mõis asus 
praeguse lihapoe asukohas, 
tuuleveski ase on lihapoe 
kõrval asuvas lepistikus.
Foto: Rannarahva Muuseumis

VAATA!
Videovisoon uuenenud Ran-
narahva Muuseumist: www.
youtube.com/watch?v=Q-
U8XErPlgw  

Projekti augusti lõpus EASi viimas. Muuseumijuhataja Riina Aasma tõttab kiirel sammul sisse, et 
mitte hilineda, arendusjuht Alar Mik tassib taotluse projektdokumentatsiooni, mille tegemine kestis 
1,5 aastat ja mille maksumus on 900 000 krooni.

Tulevikuvisualiseering õuelalast – hoonete vahel laiub paadipark, kus toimuvad igasugused kontserdid ja ettevõtmised.

sest tänapäeva randlaste jaoks 
vajalike oskusteni. 

Ekspositsiooniprojekti au-
toriks on disainibüroo Laika, 
Belka ja Strelka, kes on varem-
gi silma paistnud põnevate la-
henduste ja ka kõige peenemate 
nüansside tabamise poolest.”

Uuendatud muuseumis 
saab randlaste kultuuri jälgi-
da selle autentses tähenduses: 
taaselustatud traditsioonilised 
käsitöövõtted töötubades, üle-
vaade rannarahva ajaloost ja 
tänapäevast, merelaulud, le-
gendid, loengusarjad jne. 

Muuseumi potentsiaali ra-
kendamisele aitavad kaasa sel-
le väga hea asukoht ning ligi 
40 aastat kestnud rannakülade 
ajaloo kogumise ja kajastami-
se kogemus. 

SA Rannarahva Muuseum 
taotleb selleks kõigeks finant-
seeringut EASi piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamise 
meetmest, mida rahastab Euroo-
pa Regionaalarengu Fond. Pro-
jekti kogumaksumus on 31 814 
691 krooni, omaosaluse 4 772 
204 krooni tagab Viimsi vald.

Lisainfo: Riina Aasma, 
Tel: +372 50 94 272; e-post: 
riina@rannarahvamuuseum.ee   

Rannarahva Muuseum
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Viimsi Kooli teatriõpilased 
panevad ennast proovile 
suurtel lavadel koos pro-
fessionaalidega.

Viimsi Kool on aastakümneid 
saanud uhkustada õpilastega, 
kes on säranud kooliteatri la-
valaudadel ning hiljem suures 
teatrimaailmas ja n.-ö ehtsatel 
lavadel. Nüüd on teoks saanud 
ja ellu viidud järjekordne pro-
jekt, kus Viimsi Kooli näiteringi 
õpilased on kõrvuti professio-
naalsete näitlejate ja muusiku-
tega ning mille lõpptulemust – 
etendust – saab vaadata Eesti 
suurimates kontserdisaalides.

Õpilaste koostööd 
professionaalidega
See pole enam ammu uudis, et 
Viimsi Koolis on palju teatri- 
ja kunstihuvilisi õpilasi, ning 
samuti pole uudis see, kui 
mõnel järjekordsel teatrifesti-
valil mõni kõrge koht võide-
takse. Vastupidi – publik juba 
teab, mida oodata, ning alati 
on ootused järjest kõrgemad, 
sest näitetrupi oskused ja pi-
dev areng on sellele kõigele ka 
kinnitust andnud.

Nüüd on taas põhjust meie 
teatriõpilaste üle uhkust tunda. 
Nimelt on Viimsi Kooli sõna- 
ja väljenduskunsti õpetaja ning 
näiteringi K.O.K.K (Kuns-
tiliselt On Kõik Korrektne) 
juhendaja Eva Kalbus koon-
danud kokku vahva ja väärika 
seltskonna, mis koosneb oma 
ala professionaalidest – näit-

Andekad õpilased esinevad 
koos professionaalidega

lejatest ja muusikutest – ning 
sidunud nende kogemused 
noorte teatriõpilaste teadmiste 
ja oskustega. Selle tulemusena 
on sündinud lustakas lavastus 
“Kuldsed torud”, kus löövad 
lisaks Viimsi Kooli õpilastele 
kaasa saksofonikvartett Sax 
Est koosseisus Ivo Lille, Vir-
go Veldi, Lauri Sepp ja Sulev 
Sommer, näitleja Karol Kunt-
sel ning taustajõuna koreo-
graaf Kristjan Rahuoja. Tekst 
pärineb kogemustega teatri-
mehelt Vahur Kellerilt.

Eesmärk nakatada teat-
ri- ja muusikapisikuga
Lavastuse peategelaseks on 
väike sopransaksofon, kes ta-
hab mängida sama hästi kui 
tema vanemad ja kogenumad 
liigikaaslased. Lustakate karak-
terite kaudu jõutakse tõdemu-
seni, et ei tasu tahta olla kelle-
gi teise moodi, vaid tasub üles 
leida omaenda tõeline anne. Et 
saada meistriks, on vaja tunda 
ja avada eelkõige iseennast.

“Kuldsed torud” teeb noo-
remale publikule eriti toredaks 
ja õpetlikuks asjaolu, et läbi 

mängitakse kõik saksofonipe-
rekonna pillid ning kuulatakse 
ka, mis häält iga pill teeb. 

Lisaks pillide tundmaõppi-
misele saab kontsert-etenduses 
näha toredaid tantsunumbreid 
ning kogu algmaterjal on sa-
muti algupärand – kodumaine 
ja värske Eesti dramaturgia.

Viimsi Kooli teatriõpilased 
saavad ennast proovile panna 
kogenenumate kolleegide kõr-
val, meelitada ka teatrikauge-
maid õpilasi kontserdisaalides-
se, pakkuda publikule erinevate 
kunstivormide (teater, muusika, 
tants) sümbioosi ning motivee-
rida noori ka ise aktiivsemalt 
kultuurielus kaasa lööma.

Enamik trupist on 
Viimsi Koolist
Suur osa lavastuse trupist on 
seotud Viimsi Kooliga. Lavas-
taja on Eva Kalbus, kunstnik 
on Kairi Luik, kes sai oma 
suurepärase töö eest kiita juba 
Harjumaa Kooliteatrite Fes-
tivalil, mil ta pälvis parima 
kostüümikunstniku preemia. 
Näitlejatena astuvad lavastu-
ses üles Grete Jürgenson, Mer-
li Kesküla, Viimsi Kooli vilist-
lane Harri Ausmaa ning samuti 
Karl Koost, Martin Siimann ja 
Oliver Rauam. Tehniline abi 
puldis on Lauri Randma.

Tule ja naudi lustakat eten-
dust ning ela kaasa Viimsi Kooli 
andekatele noortele näitlejatele!

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

ETENDUSI SAAB NäHA
l 18. oktoobril k 13.00 
Estonia kontserdisaalis
l 19. oktoobril k 13.00 
Pärnu kontserdisaalis
l 20. oktoobril k 14.00 
Vanemuise kontserdisaalis
l 21. oktoobril k 12.00 
Jõhvi kontserdisaalis.

Sildu teadusse 
Viimsi Kool osaleb Eesti Maaülikooli valikkursusel “Sildu 
teadusse”. Viis gümnasisti saavad osaleda õppepäevadel 
ja -käikudel, kus juhendajaiks on teadlased. 

11. novembril 2009. aastal 
kirjutasid Viimsi Kooli direktor 
Leelo Tiisvelt ja Eesti Maaüli-
kooli prorektor Jüri Lehtsaar al-
la kahe õppeasutuse vahelise 
koostöö raamlepingule, mil-
le eesmärgiks on õppimisvõi-
maluste tutvustamine ja huvi 
äratamine Eesti Maaülikoolis 
õpetatavate erialade vastu. 

Eesti Maaülikooli juures on tegutsenud alates 2004. aastast 
loodusteaduste kool, mille õppetöös on osalenud peamiselt 
Tartumaa loodushuvilised gümnasistid. Alates käesolevast 
õppeaastast on käivitud koostöös Eesti Maaülikooli, Tallinna 
Inglise Kolledzi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Viimsi Kooliga 
valikkursus “Sildu teadusse“ Eesti Maaülikoolis. 

Selle kursuse raames on võimalus viiel Viimsi Kooli güm-
nasistil osaleda õppepäevadel ja -käikudel. Esimene õppekäik 
toimus 23. septembril, kui läbiti üheskoos kursuse juhendaja 
bioloog Juhani Püttseppa ja fotograaf Ingmar Muusikuse eest-
vedamisel 9-kilomeetrine imekaunis matkarada Tammsaare 
tagamaadel Matsimäelt Simisallu. Kodutööna peavad õpila-
sed koostama oma matkaraja kirjelduse. 

Oktoobris on võimalus kuulata loengut maastikuarhitektuu-
rist ja praktilise tööna modelleeritakse majadevahelist ruumi. 

Novembris minnakse Tartusse Zoomeedikumi, kus tutvu-
takse loomaarstiõppega ja kaasaegsete meetoditega sigimis-
bioloogias. Teadur Pille Pärna juhendamisel on igal õpilasel 
võimalus osaleda kunstliku viljastamise praktilisel õppusel. 

Detsembris toimub õppepäev Tallinna Reaalkoolis, kus ast-
ronoom Jaak Jaaniste räägib astronoomilistest vaatlustest ja 
valgusreostusese mõõtmisest. Kevadsemestril toimub üks õp-
pepäev ka Viimsi Koolis.

Peeter Sipelgas
Viimsi Kooli õpilasteaduse koordinaator

Viimsi Koolis toimus 
kostümeeritud tervise- ja 
spordipäev. 

Reedel, 10. septembril korral-
das Viimsi Kool Eesti Kooli-
spordiliidu projekti “Reipalt 
koolipinki“ raames ülekoo-
lilise tervise- ja spordipäeva, 
mille eesmärk oli organisee-
rida õpilastele ja õpetajatele 
täisväärtuslik koolipäev klas-
siseinte vahelt väljas värskes 
õhus ja looduses, pakkuda 
neile loomingulisi väljakut-
seid, propageerida tervislikke 
eluviise ning anda võimalus 
erinevate spordialadega tege-
lemiseks.

Nädal aega enne spordi-
päeva saatis kehalise kasvatu-
se õppetool kogu koolile üles-
kutse, kus paluti klassidel välja 
mõelda oma klassi iseloomus-
tav hüüdlause või loosung, mis 
ilmestaks kogu nende alanud 
õppeaastat. Õpilased pidid en-
nast kostümeerima vastavalt 
klassis eelnevalt kokkulepitud 
teemale või soovitud tegelas-
kujudele. Meeskonnatööna 
valmisid vaimukad ja oma-
näolised loosungid ja plakatid 
ning rongkäigu jaoks riietati 
end tavalisest spordipäevast 
erinevasse riietusse.

Loodus on huvitav.

Spordipäevale kostüümide ja plakatitega

Spordi- ja tervisepäeva avas 
võimas rongkäik ning suurejoo-
neline avadefilee, kus kõik klas-
sid oma kostüüme ja hüüdlau-
seid said näidata. Avakõne pidas 
kooli direktor Leelo Tiisvelt. 
Ilm oli suurepärane ning soo-
dustas igati sportlike tegevusi. 

Tervisepäeva avas ühis-
soojendus, mis toimus Pirita 
velotrekil ning mille viisid läbi 
juhendajatena õpilased ise. 
Esimeseks võistlusalaks oli 
klassidevaheline pendelteate-
jooks, kus iga klass pani välja 
oma parima esinduse. Pärast 
seda suunduti edasi metsaraja-
le, kus toimus maastikujooks. 
Need õpilased, kes olid ter-
vislikel või muudel põhjustel 
kehalise kasvatuse tundidest 
vabastatud, suundusid metsa-
rajale kepikõndi tegema. 

Tegus päev lõppes au-
tasustamisega, kus parimad 
said pärjatud diplomite ja kii-

tuskirjadega. Kõikide klassi-
de tulemused riputati üles ka 
kooli kodulehele ning nii võis 
iga soovija oma aegu võrrelda 
sõbra või pinginaabri oma-
ga ning pidada plaani, kuidas 
ennast treenida, et järgmisel 
korral veelgi parem tulemus 
saavutada.

Sportlik algus kooliaastale 
oli tehtud ning osavõtjate mul-
jed koolipäevast looduses võib 
kokku võtta vaid väga positiiv-
se tagasisidega. Kindlasti kor-
raldab Viimsi Kool ka edaspidi 
tavapärasest natuke erinevaid 
spordi- ja tervisepäevi, sest see 
tekitas nii laste kui ka õpeta-
jate hulgas palju elevust ning 
meelitas spordirajale ka need 
õpilased, kes muidu oleksid 
heameelega raja kõrval seis-
nud.

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

Kostümeeritud 5A.

Kohe algab maastikujooks.  

11B sammub rongkäigus.

v
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Viimsi Huvikeskuse ruumides 
tegutseb esmaspäeviti alguse-
ga kell 11 1,5–3-aastaste laste 
kunsti- ja loovustund Kunsti-
köök. 

Maalime ja mökerdame, laulame ja 
lustime. Iga kord teeme kaks erine-
vat tööd. Oleme öko-mökod ning 
kasutame taaskasutatavaid materja-
le. Ka meie varasalv loodus varus-

Kunstiköök ootab väikeseid põnne!
tab meid piiramatu materjaliga, sek-
ka värvi ning suur annus loomingut 
ja kunstiteos ongi valmis. Emmed 
on meiega koos, et sellest lustist osa 
saada ning oma käed samuti värvi-
seks teha.  

Meie askeldustes osaleb iga kord 
ka Leiutajate küla koeratüdruk Lot-
te, kes on samuti ju väga loomin-
guline tegelane. Materjale jaotab 
ning teiega koos laulab Kati, kes on 

Kunstiköögi vankrit vedanud kaks 
aastat. Kunstiköök tegutseb pool 
tundi kõigil koos põrandal toimeta-
des. 

4. oktoobril oli Viimsi Huvikes-
kuses esimene kunstitund. Kohale 
oli tulnud kuus vahvat kunstisõpra: 
Mia, Emma, Trevor, Richard, Ot-
to-Samuel ja Geron. Esiteks saime 
tuttavaks ning siis asusime juba loo-
minguradadele. Emmed said meid 

abistada võlukuuli graafikatrükis. 
Siis jäi veel jõudu üle ning tegime 
ühe värvilise õunakompoti. 

Ootame oma seltskonda veel 
1,5–3-aastaseid põnne, et sõpradeks 
saada ning esmaspäevahommik loo-
minguliselt veeta.

Katrin Mustonen
www.kunstikook.com

www.huvikeskus.eeLoomine on põnev tegevus. 

Sügise sünnipäev on Püünsi 
Lasteaias oodatud pidu-
päev. 

Püünsi Kooli lasteaed on juba 
neli aastat olnud tervist edenda-
vate lasteaedade võrgustiku lii-
ge. Kuigi meie terviseedendus 
on põhiliselt suunatud värskes 
õhus viibimisele ja liikumise-
le – matkadel, metsaretkedel, 
õppekäikudel käimisele ning 
sportlikele üritustele –, pööra-
me tähelepanu ka tervislikule 
toitumisele. Eriti hea võimaluse 
selleks annab igal aastal sügise 
sünnipäeva tähistamine. 

Meie jaoks on oluline, et 
laps loob ise endale teadmisi 
avastades ja uurides. Lapseva-
nemad on alati lasteaia tegemi-
si igati toetanud nõu ja jõuga. 

Sügisesel pööripäeval an-
takse lastele kaasa sügisande 
nii söömiseks, meisterdami-
seks kui ka lihtsalt silmailuks. 
Nii on sügis tuppa toodud ja 
lastel on võimalik maitsta, 
kompida, nuusutada, võrrel-
da ja analüüsida nii maitseid, 
kuju, värvust kui ka lõhna. 
Aed- ja puuvilju on laste ka-
sutuses tõesti mitmesuguseid 
ning palju. Lapsed valmis-
tavad tikuampse ja salateid, 
meisterdavad lauakaunistusi 
ning sügise sünnipäev võib-

Püünsi Kool osaleb 
mitmes põnevas rahvus-
vahelises projektis.

Püünsi Kool osaleb 2010. aas-
tast rahvusvahelises projektis 
“Sotsiaalne õiglus ja jätku-
suutlik areng”. Projekt on Jaan 
Tõnissoni Instituudi maailma-
hariduse keskuse poolt koor-
dineeritud ning selles osalevad 
koolid Inglismaalt, Portuga-
list, Bulgaariast, Sloveeniast ja 
Lätist. 

Projekt toetab ja aitab õpe-
tajal süsteemsemalt käsitleda 
sotsiaalse õigluse teemasid 
ainetundides. Projekti kau-
du saab kool praktilist kooli-
tust ja tuge läbivate teemade 
õpetamiseks (nt keskkond ja 
ühiskonna jätkusuutlik areng, 
kodanikuaktiivsus ja ettevõt-
likkus, väärtused ja kõlblus, 
kultuuriline identiteet).

Õpilastele annab projekt 
erinevate tegevuste abil uusi 
õppimiskogemusi ja arusaamu 
globaalse sotsiaalse õigluse 
teemadel, näiteks soolise, sot-
siaalse, kultuurilise, filosoo-
filise, religioosse, keelelise ja 
etnilise mitmekesisuse mõist-
miseks ja väärtustamiseks. 

Pööripäev Püünsi 
Lasteaias

ki alata koos sügise laulude, 
tantsude ning luuletustega. 
Esimest sügispäeva tervitades 
ei unustatud tänada ka möö-
dunud imekaunist suve – ro-
heline õhupall tänusõnadega 
saadeti sinitaeva poole lendu. 

Igal aastal on just sügisene 
pööripäev lasteaias väga ooda-
tud. Oleme kõik osake loodu-
sest ja kuna meie lasteaia maja 
asukoht soosib igati loodusega 
sinasõpruse pidamist, oleme 
valinud süvaõppeks just loo-
duse ja keskkonnaga seondu-
va. Sellest lähtuvalt valisime 
ka aastateema, milles pöörame 
erilist tähelepanu Eestimaa lin-
dudele. Sügisesel pööripäeval 

tuleb vanarahva teada pimedus 
äkki nagu lõunamaal. Linnutee 
on lõunasse rändavatele lin-
dudele heaks teetähiseks, sest 
haned ja teised linnud rända-
vad peamiselt öösiti. Nii ongi 
sügise sünnipäev ka lindudele 
ettevalmistuse algus lõunamaa-
le lennuks. Lasteaialapsed ei 
unustanud lindude toidulauda, 
mis sügisel on rikkalik, et lin-
nukestel jätkuks jõudu lõuna-
maale lennata või talv üle elada.   

Kooli nunnukonkursi laua-
le jõudsid just lasteaialaste 
meisterdused esimeste hulgas.

Maie Vartla 
Püünsi Lasteaia 

Kombu rühma õpetaja

22. septembril istus 
Püünsi Kooli pere bussi-
desse ja sõitis Kadriorgu. 
Toimus juba kolmas spor-
dipäev väljaspool kooli.  

Kadrioru staadioni harjutus-
väljakule võeti kaasa ka laste-
aia vanem rühm, kes olid väga 
visad ja pakkusid oma suure-
matele koolisõpradele tõsist 
konkurentsi. 

Ilm oli sügiseselt värsken-
dav ja jahe, aga päeva edene-
des ja sportides tuli siiski nii 
mõnestki vammusest loobu-
da. Mõõtu võeti kaugushüp-
pes, palliviskes, lühematel ja 
pikematel distantsidel joos-
tes. Konkurentsi jooksurajal 
pakkus õpilastele ka Püünsi 
Kooli direktor Birgit Tamm-
jõe-Tulp. Temaga koos jook-
surajale minejatest tekkis lau-
sa järjekord. 

Kõik spordipäeval osale-
nud said tulemused kirja. Vaa-

Püünsi Kool sügisesel 
spordipäeval Kadriorus

2. klassi tüdrukud soojendusel.

tame kevadel, kes on aktiivselt 
kehalise kasvatuse tundides 
käinud ja suudab oma sügise-
se isikliku tulemuse kevadisel 
spordipäeval ületada. Tänud 
lastele ja õpetajatel vahva päe-
va kordamineku eest!

Gea Radik

Kooli direktor Birgit Tammjõe-Tulp stardis koos 3. klassi õpilase 
Rainaga.

Püünsi Kooli projektid

Projekti raames on kooli 
jõudnud mitmed filmid, viima-
ti vaatasid 7.–9. klassi õpilased 
sallivusprobleemi käsitlevat 
filmi “Võõras”. 

Kavas on esinema kutsu-
da inimesi, kes on töötanud 
vabatahtlikuna ja oskavad 
tutvustada elu maakera vaese-
mates piirkondades. 8. klassi 
õpilased osalevad oktoobris 
toimuval partnerkoolide koh-
tumisseminaril “Eesmärk sil-
me ees”. 

Plaanis on veel mitmete 
koolisiseste heategevuslike 
kampaaniate käigus kogu-
da raha, et natukenegi aidata 
kaasa nälja leevendamisele 
Aafrikas. Samuti anda oma 
panus märkamaks Eestis lapsi, 
kes peavad elama lastekodus, 
et oma tegevustesse kaasates 
neid natuke rõõmustada. 

Comeniuse projektis “How 
big is your foot” (Kui suur on 
su jalg) osalemisega tähtsus-
tame maad, millel kõnnime. 
Kõnealuse projekti eesmärk 
on erinevate tegevuste kaudu 
mõõta ökoloogilist jalajälge. 
Teeme seda koos koolidega 
Inglismaalt, Türgist, Iirimaalt, 
Norrast, Portugalist ja Horvaa-
tiast. 

Esimese tegevusena said 
koolid rikkamaks ühe puulii-
gi võrra oma kooliaias, meie 
istutasime koolihoovi hobu-
kastani. Plaanis on veel korral-
dada näitus taaskasutatavatest 
materjalidest ning meisterdada 
keskkonnasõbralikest materja-
lidest kingitusi. 

Tahame, et õpilased mõt-
leksid ökoloogilise jalajälje 
üle nii oma kodukohas kui ka 
laiemalt ning teadvustaksid, 
mida nad saaksid teha selleks, 
et maailm oleks parem koht 
elamiseks. 

Projekti raames saavad 
õpetajad ja õpilased käia mõt-
teid vahetamas ka partnermaa-
des. 

Püünsi Kooli 
projektimeeskonnad

Põnev on ise sünnipäevalauda meisterdada.

Sügisannid söögiks ja tundmaõppimiseks.

Kodune Püünsi Kool. 
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Ubinapäeval pidas Eesti 
üks tuntumaid nõel-
raviarste Heino Tiik Viimsi 
Tervises loengu nõel-
ravist. 

Nõelravi ehk akupunktuur tu-
gineb idamaisele viie elemen-
di teooriale, kus omavahel on 
seotud tuli, maa, metall, vesi 
ja puu ehk süda, kõhunääre, 
kopsud, neerud ja maks. Arstil 
on valida umbes 400 punkti, 
kuhu nõelu torgata, kuid kõiki 
neid ei kasutata, sest kõik pole 
efektiivsed. 

Hiinas, nõelravi kodumaal 
ravitakse inimest kui tervikut, 
organit vaadatakse koos tema 
funktsioonidega. Nõelravi on 
seal tasuta. Hiinas on neli ins-
tituuti, kus õpetatakse nõelravi 
välismaalastele. Ka Heino Tiik 
on Hiinas õppinud. 

Nõelravi käsitleb 
inimest kui tervikut

Tiik rääkis paljudest idas 
kasutatavatest diagnoosivõi-
malustest, nagu ihuvärv, keel 
ja pulss. “Pulsidiagnostika 
järgi saab kindlaks teha õige 
diagnoosi, mis on täpne,” rää-
kis Tiik. 

Akupunktuuriga saab ravi-
da väga paljusid haigusi. Hea 
akupunktuuri arst peab saama 
tulemuseks kuni 80% tervene-
mist. 

“Inimene peab ise ka kaa-
sa aitama arsti tööle,” rõhutas 
Heino Tiik. “Ta peab järgima 
arsti soovitusi.” Kui nõelravi 
ei likvideeri haigust, on ini-
mene ise süüdi – ta ei muuda 

oma eluviise ega väldi haiguse 
põhjuseid. 

Doktor Tiik soovitas alla 
40-aastastel käia kord aastas 
nõelraviarsti juures tervist 
kontrollimas, üle 40-aastastel 
aga kaks korda aastas. Aastaid 
Soomes töötanud alustas Hei-
no Tiik nüüd nõelravi vastu-
võttu ka Viimsi Tervises.

ÜRO on seadnud nõude, et 
iga maa peab koolitama oma 
nõelraviarste. Saksamaal ja 
Prantsusmaal näiteks saavad 
tulevased arstid õppida 250 
tundi nõelravi. Eestis nõelravi 
ei õpetata.

Annika PoldreAkupunkte on kokku 400.

Heino Tiik.

Tule tantsutrenni!
JJ- Street Company  
Hip-Hop tantsu-
treeninguid 9-17a. 
noortele nüüd ka 
Viimsis!

Trennid toimuvad 
kolmapäeviti ja ree-
deti kell 15.00-16.00
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I kor-
rusel

Täpsem info ja registreerimine: Kerttu 
Reinmaa tel:53 446 425 või e-mailil rein-
maa@jjstreet.ee.

Vaata lisa tantsuklubi koduleheküljelt 
www.jjstreet.ee

Kundalini jooga 
rasedatele 
Kundalini Joogatreeningud rasedatele 
toimuvad alates 24. oktoobrist 2010 pü-
hapäeviti kell 12.00–13.30 Viimsi Huvi-
keskuses. Juhendab Tej Inder Kaur.

“Laps õpib sinu kõhus. Kõik jõud, julgus, 
vaimsus ja inspiratsioon, mis sa tahad te-
male anda, tee seda enne sünnitust. Kui 
laps on sinu kõhust väljunud, on mäng läbi. 
Pärast seda on ema juht, põetaja, hoolda-
ja. Ema roll algab, kui laps on tema kõhus.“ 
Yogi Bhajan

Kõik tulevased emad on oodatud! 
Rohkem infot ja registreerimine e- posti-

aadressil pille.zupping@gmail.com. 
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Viimsi valla kultuurikalender
8.–31. oktoober
Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
“Põgenemine kodumaalt 
1942–1944“, Harjumaa 
Muuseumi näitus
Avatud K–L k 11–18, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“ 
Näitus „Võrgu ilu“ (Väikese 
Muuseumiroti auhinna laureaat)
Püsiekspositsioonid Ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu. Tõsilood ja 
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Muuseum, näitused ja käsitöö-
pood avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus 
“Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
UUS näitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 19. oktoober
Raamatunäitus “Õppimise ja 
õpetamise rõõm“
Lastele: “Hea lapse kombed“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 24. november
Harrastuskunstnik Hinge 
Jürgensoni maalide näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti k 10–14
Müügisoovidest palume teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Igal neljapäeval k 10
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
Maalime ja mökerdame – 
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

Kunstiaida töötuba 
muuseumis
Erinevad põnevad töötoad 
käsitööhuvilistele
Registreerimine ja lisainfo: 
Maris Viires, tel 55 565 210, 
marisviires@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

8. oktoober k 16–20 
Randvere Noortekeskuse 
3. sünnipäeva tähistamine 
Täpsem kava aadressil
www.huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

8. oktoober k 18 
Fight Club (noorte meeste grupp)
Viimsi Vabakoguduse kamina-
saalis

8. oktoober k 19 
Koguperemuusikal “Seesama 
Horton – kogu lugu” 
Osades: Margus Toomla, 
Kaarel Tamuri, Sulev Võrno, 
Kristel Pedak, Marili Salujärv, 
Eddy Kont jt. 
Pääse 50.-/150.- perepilet, 
müügil kohapeal 
Viimsi Huvikeskuses

9. oktoober k 10–14 
Viimsi Taluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

9. oktoober k 13 
Eesti meistrivõistluste meistri-
liiga mäng saalihokis 
Viimsi Kooli spordikompleksis 

9. oktoober k 21 
Esineb Uno Kaupmees
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

10. oktoober k 11 
Lõikustänupühade jumala-
teenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv
Laulab koguduse kammerkoor 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. oktoober k 11 
Lõikustänupüha jumalateenistus 
Jutlus Raido Oras “Läkitus 
Tüatiira kogudusele”  
Viimsi Vabakoguduse kirikus

10. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus 
armulauaga 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

10. oktoober k 19 
Koguperemuusikali “Seesama 
Horton – kogu lugu” 
Osades: Margus Toomla, 
Kaarel Tamuri, Sulev Võrno, 
Kristel Pedak, Marili Salujärv, 
Eddy Kont jt. 
Pääse 50.-/150.- perepilet, 
müügil kohapeal 
Viimsi Huvikeskuses

11. oktoober k 17–20 
Kitarriõpingud 
Registreerimine: 
Kadi@huvikeskus.ee 
Osavõtt 100.- 
Randvere Noortekeskuses

12. oktoober k 18.30
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

13. oktoober k 18 
Kokakursus “Ehe Eesti toit” 
Läbiviija Ene Lill
Info ja registreerimine 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

13. oktoober k 19 
“Haggai Sakarja ja Malaki 
raamatud“ 
Juhatab Matthew Edminster 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

14. oktoober k 10 
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök 
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat 
Maalime mökerdame – 
laulame ja lustime 
Kohtade broneerimine: katrin.
mustonen@gmail.com 
Rannarahva Muuseumis

14. oktoober k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. oktoober k 18 
(sala)viinakuu Rannarahva 
Muuseumis 
Professor, ajaloo- ja filosoofia-
doktor Raimo Pullati loengud 
“Uusi uurimistulemusi sala-
piirituse veost Läänemere 
maades kahe sõja vahel” 
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

15. ja 16. oktoober k 9–16 
Sügislaat 
Müügil aiasaadused ja 
käsitöötooted 
Randvere tee 6, parklas

16. oktoober k 10–14 
Viimsi Taluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

16. oktoober k 11–15 
Sügisene kribu-krabu turg 
Talveriiete, jalanõude ja 
mänguasjade eri! 
Info ja registreerimine: 
heidi@huvikeskus.ee, 
tel 56 676 335 / Heidi,
itariina@huvikeskus.ee, 
tel 51 03 458 / Ita-Riina
www.huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuses

16. oktoober k 12 
Eesti sõjaajalugu tutvustav 
nuputamismäng “Eesti ja sõda“ 
NB! vajalik eelregistreerimine
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

16. oktoober k 21 
Esinevad Svips ja Ervin Lillepea 
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

17. oktoober k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

17. oktoober k 11 
Jumalateenistus 
Jutlus Koit Lääts 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17. oktoober k 14.30 
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

18. oktoober k 17–20 
Kitarriõpingud 
Registreerimine: 
Kadi@huvikeskus.ee 
Osavõtt 100.- 
Randvere Noortekeskuses

18. oktoober k 19.15
Eesti meeste esiliiga mäng 
käsipallis 
Viimsi Kooli spordikompleksis 

19. oktoober k 18 
“Tarkade naiste kooli” avaüritus 
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

19. oktoober k 19 
Koguperemuusikal 
“Seesama Horton – kogu lugu” 
Osades: Margus Toomla, 
Kaarel Tamuri, Sulev Võrno, 
Kristel Pedak, Marili Salujärv, 
Eddy Kont jt. 
Pääse 50.-/150.- perepilet, 
müügil kohapeal 
Viimsi Huvikeskuses

20. oktoober k 18 
(sala)viinakuu Rannarahva 
Muuseumis 
Professor, ajaloo- ja filosoofia-
doktor Raimo Pullati loengud 
“Uusi uurimistulemusi salapiiri-
tuse veost Läänemere maades 
kahe sõja vahel” 
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

20. oktoober k 18 
Mahekosmeetika valmistamise 
õpituba algajatele 
Läbiviija Ene Lill
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

20. oktoober k 19 
Koguduse kool “Eesti raamat” 
Juhatab Matthew Edminster 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20.–30. oktoober  
Suurim lugemiselamus 
(raamatute väljapanek 
koostatud 2009. aastal läbi 
viidud küsitluse põhjal) 
Lastele: Emme, palun loe 
mulle!
Viimsi Raamatukogus

21. oktoober k 10 
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök 
Lastele vanuses 1,5–3 elu-
aastat 
Maalime mökerdame – 
laulame ja lustime 
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

21. oktoober k 12.30
Kirjanduskriitik Maire 
Liivametsa loengusarja II loeng 
“Rühmituste käekäik ja nende 
mõju 1990ndate aastate luulele” 
Üritus on tasuta! 
Registreerimine: tel 606 6934, 
kristiina@viimsivald.ee
Korraldab Viimsi Raamatukogu
Viimsi Päevakeskuse saalis

21. oktoober k 17.30
Kunstiaida töötuba – peenikese 
traadiga heegeldamine UUS! 
Registreerimine ja info: 
Maris Viires, 55 565 210, 
marisviires@gmail.com 
Rannarahva Muuseumis

21. oktoober k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. oktoober k 18 
Õpituba “Alateadvuse abiga 
unistused tegelikkuseks” 
Läbiviija Riina Quak
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

22. oktoober k 19 
Koguperemuusikal 
“Seesama Horton – kogu lugu” 
Osades: Margus Toomla, 
Kaarel Tamuri, Sulev Võrno, 
Kristel Pedak, Marili Salujärv, 
Eddy Kont jt. 
Pääse 50.-/150.- perepilet, 
müügil kohapeal 
Viimsi Huvikeskuses

22. oktoober k 21 
Öine orienteerumine. 
Tasuta! 
Korraldab Randvere 
Noortekeskus 
Randveres

23. oktoober k 10–14 
Viimsi Taluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. oktoober k 21 
Esineb Vello Orumets
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

24. oktoober k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. oktoober k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras 
“Läkitus Sardese kogudusele“ 
k 18 Peregrupp 
juhivad Margus ja Triin Laurik 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

25. oktoober k 17–20 
Kitarriõpingud 
Registreerimine: 
Kadi@huvikeskus.ee 
Osavõtt 100.-
Randvere Noortekeskuses

25. oktoober k 17 
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

25.–29. oktoober  
Laste haridusprogrammid 
“Kuidas rannarahvale leib 
lauale tuli”
Lisainfo ja registreerimine 
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

26. oktoober k 16 
Võistluspäev
Tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

26. oktoober k 18 
Näomodelleerimise e 
zogan-massaazi õpituba 
Läbiviija Riina Quak
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

27. oktoober k 15 
Õhuhoki ja lauajalgpalli turniirid
Tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

27. oktoober k 18.30
Meeleoluõhtu 
Külas on Riina Tartu “Lõhnaravi”
Viimsi Päevakeskuse saalis

27. oktoober k 19 
Koguduse kool “Psalmid” 
Juhatab Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. oktoober k 10 
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök 
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat 
Maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime 
Kohtade broneerimine: katrin.
mustonen@gmail.com 
Rannarahva Muuseumis

28. oktoober k 12.30 
Eesti arhiivinduse 90. juubeli 
ja lugemisaasta tähe all korral-
dab Ajalooarhiiv loengutuuri
Loengutuuri raames on Viimsi 
Raamatukogul külas arhivaar, 
kes tutvustab tänapäevaseid 
arhiivikasutamise võimalusi 
ning suguvõsauurimise ja 

kohaajaloo peamisi allikaid
Osavõtt tasuta! 
Registreerimine: tel 606 6934, 
kristiina@viimsivald.ee  
Viimsi Päevakeskuse saalis

28. oktoober k 13 
Ekskursioon Normasse
Tasuta! 
Kohtade arv on piiratud! 
Kogunemine Randvere 
Noortekeskuses

28. oktoober k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. oktoober k 20 
Pidzaamapidu
Noortele vanuses 
7–10-aastastele. 
Osavõtt 10.-
Randvere Noortekeskuses

29. oktoober  
Nutikate Naiste Klubi
Igal nädalal uued ja huvitavad 
teemad 
Registreerimine ja täpsem 
info: Heidi, tel 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

30. oktoober k 10–14 
Viimsi Taluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

30. oktoober k 11 
Lastehommik vahvate 
tegelastega 
Viimsi Huvikeskuses

30. oktoober k 16 
Pidulik kontsert 
“Üheskoos kokku 100“ 
Pillikoori Merimemm 35. juubel 
ja August Sarrapi 65. juubel 
Kontserdile sissepääs tasuta! 
Viimsi Huvikeskuses

30. oktoober k 21 
Esineb Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

31. oktoober k 16–20 
Eakate SÜGISBALL 
Esineb ja õhtut sisustab 
Pikolofolx suupilli- ja laulu-
poisid Pärnust 
Viimsi Peokeskuses

31. oktoober k 11 
Usupuhastuspüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. oktoober k 11 
Jutlus Matthew Edminster 
“Läkitus Filadelfia kogudusele“ 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

31. oktoober k 14.30 
Usupuhastuspüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

31. oktoober k 18 
“Kirikujazziga hingedeaega: 
Ära mine minust mööda“ 
Kirikulaule jazzilikus seades 
esitab Rebecca Kontus
Pilet 150.-
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

v

v
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Vanaduseks valmistu-
mine nõuab teadmisi, 
teadlikkust ja visa tööd 
enda kallal. 

Elukestev õpe on tänapäeva 
ühiskonnas tuntud mõiste. Kui 
õppimise ja eneseleidmisega 
alustada varakult, pensionipõl-
ve lähenedes, võib elu viimsest 
veerendist saada eriti sisukas 
aeg, kus elatakse tervislikult, 
kohanetakse muutustega elus, 
tegeldakse elupõliste ja uute 
hobidega ning nauditakse an-
tud aega ja vabadust. 

Aktiivse tööelu lõppedes 
on esialgne rõõm vabadusest 
mõnus, aga peagi võib haka-
ta kujunema tunne, et ollakse 
ühiskonnaelust kõrvale jääja. 
Nii võib süveneda üksindus-
tunne ja esialgne rahulolu võib 
asenduda muretsemise, ärevu-
se, hirmu või masendusega. 
Sellest omakorda tingituna 
kaob elurõõm ja hakkavad sü-
venema tervisehädad. 

Aktiivsena eluteel püsimi-
ne aitab väärikalt vananeda. 
Oma tahtejõudu motiveerides 
ja rõõmsameelselt tegutsedes 
saadakse jõudu kohanemiseks 
uute olukordadega, et  olla elu-
jaatav ning rõõmsameelne. 

Päevakeskustes on 
tegevust kõigile
Viimsi Päevakeskuses on loo-
dud tingimused väärikaks va-
nanemiseks. Tegevust leidub 
igaühele nii Haabneemes kui 
ka Randveres. Huvialatege-
vust saab valida 14 huvirin-
gis ja kuues huviklubis. Kui 
huvialaringide tegevust piira-
vad rahalised võimalused, siis 
klubilise tegevuse võimalusi 
on igasuguseid. Peab vaid jät-
kuma ühiste huvidega inime-
si, tahet ja energiat ning häid 
eestvedajaid. Päevakeskuste 
tegevjuhid leiavad ajad ja ruu-
mid tegutsemiseks.

Päevakeskuste huvialarin-
gid on valitud nii, et igaühele 
leiduks soovikohast. Arenda-
da saab vaimu ja füüsist ning 
pühenduda erinevatele loovte-
gevustele. Füüsiline treening 
toob tervise ning koondab jõu-
varud ja treenib tahtejõudu. 

Loovringides on mõnikord 
üllatus eneselegi see, et avasta-
takse andeid, mille olemasolu 
pole varem teadvustatud. On 
võimalus pühenduda loovuse 
aladele, mis seni on teostamata 
või püsinud vaid unistustena. 

Mälutreeningut toetavad 
keeleõpe ja arvutiring. Iga-
päevaelus toimetulekuks tuleb 
hakkama saada infotehnoloogia 
kiire arengu ja muutustega. Ar-
vuti toob koju uudised ja mee-
dia, muudab igapäevaelu toi-
mingud mugavaks ja lihtsaks. 
Elukestev õpe on päevakeskus-
te töös igapäevane tegevus, uut 
ja huvitavat saab kogeda ja õp-
pida igas tegevuses õpetajatelt 
ning ka üksteiselt. 

Aktiivne elustiil on võti 
väärikaks vananemiseks

Rohkem mehi!
Aktiivsete memmede kõrval 
võiks päevakeskusi külastada 
ka rohkem tegusid taate. Soo-
vitame meestel osaleda laua-
tennises, kepikõnnis, bridži-, 
foto-, laulu- ja vestlusklubis, 
aga miks ka mitte kokaringis 

või mõnes uues harrastuses, 
mida me seni pakkuda pole 
osanud. Päevakeskustes kuu-
latakse kõiki, arvestatakse 
ettepanekutega ja tehakse 
kompromissotsuseid nii, kui-
das raha- ja ajaressurss ning 
ruumiprogramm lubab.

Üksildus on vanemate 
inimeste sagedane kaaslane. 
Üksildus on raskesti talutav. 
Seetõttu on vaja luua sõprus-
suhteid võimalikult paljude 
inimestega, osaleda päeva-
keskuse töös ja seltsielus. Et 
omada sõpru, tuleb ka ise olla 
sõber. Õnn ei tule ju kellegi 
juurde iseenesest, selle nimel 
on põhjust pingutada. Õnn on 
iga inimese enda sees olemas, 
peidus mõtteviisis. 

Inimesele on loomuomane 
olla kaasatud ja kaasinimeste-
le vajalik. Päevakeskus pakub 
aktiivset suhtlemiskeskkonda, 
kus sõbrasuhted sujuvalt kuju-
nevad. Ikka leidub mõttekaas-
lasi ja huvilisi, kellega koos 
aega veeta ka pärast treening-
tundi või huviringi, kellega 
minna koos nädalavahetusel 
näitusele, teatrisse või kontser-
dile, kellele helistada ja kellega 
jagada oma rõõme ja muresid, 
juua tass kohvi ja puhuda veidi 
juttu, keda lohutada või kellelt 
lohutust oodata. Iga huviringi 
sees kujunevad omavahelised 
suhted, tähistakse sünnipäevi, 
suheldakse väljaspool päeva-
keskustki, märgatakse abivaja-
jaid, toetatakse ja innustatakse 
üksteist. 

Päevakeskuses toimetavad 
eakad moodustavad elurõõm-
sa, tegusa ja sõbraliku pere. 
Uued tulijad on alati sõbrali-
kult huvitegevusse liitunud ja 
kõikides tegevustes oodatud. 

 
Ühisüritused
Päevakeskuse ühisüritused: 
kontserdid, tähtpäevade tä-
histamine ning peoõhtud on 
seatud eesmärgiga soodustada 
positiivset suhtlemist ja sõp-
russidemete loomist. Üritu-

Mälumängurid 
Randveres
Võistlesid vanavanemad, lapsed, lapselapsed ja 
head naabrid.

Viimsi Pensionäride Ühendu-
se korraldatav traditsiooniline 
mälumäng toimus seekord 
Randveres. Korraldajad olid 
huvi tekitamiseks loonud 
võimaluse kaasata võistkon-
na koosseisu ka nooremaid 
võistlejaid. Nii tuli võistkond 
koostada kahest eakamast ini-

mesest ja kolmest nooremast võistlejast. Võistkondi tuli ko-
hale Haabneemest, Püünsist ja Randverest. Küsimuste koos-
tamine ja sekretariaadi koostamine jäid endise külavane-
ma Madis Kaasiku õlgadele. 

I koht läks Haabneeme võistkonnale Eldorado koos-
seisus Liivio Pottissep, Annika Kaabel, Mart Vahemäe, 
Kalju Niglasson. II koht jäi Randverre võistkonnale, kuhu 
kuulusid Katrin Tüür, Reet Robas, Aare Ets, Madis Rat-
tassepp ja Tarvo Niine. III koht läks Püünsi võistkonnale 
Kajakas koosseisus Volli Kallion, Enn Teimann, Rando 
Soome, Katrin Veske ja Asso Veske.

Auhinnad olid väärikad. Lahket abi saadi Aivar Sõer-
dilt, kes pani I kohale välja Tallink SPA kinkekaardid luk-
suslikuks külastuseks kahele. Oli ka kenasid meeneid, mis 
abiks kodus külaliste vastuvõtuks. 

Mälumäng pakkus pingutust, meeskonnatööd ja rõõ-
mu ühisest kaunist sügispäevast. 

Viiu Nurmela
korralduskomisjoni liige

Eakatepäeva 
bowlinguturniir
Viimsi Pensionäride Ühenduse bowlinguklubi 
tähistas 1. oktoobrit – eakatepäeva-turniiriga, kus 
võitis esikoha. 

Viimsi Pensionäride Ühen-
duse bowlinguklubil on juba 
kuueaastane ajalugu. Võist-
lemas on käidud Tallinna 
sotsiaalkeskuste poolt korral-
datavatel võistlustel. Näiteks 
Haabersti linnaosa sotsiaal-
keskuse poolt korraldataval 
HABSOTKE turniirilt on

meie võistkond koju toodud ühe esikoha ja kolm teist kohta. 
Sel aastal oli aeg turniiri korraldamiseks Viimsi klubil, 

võisteldi Mere puiestee kuulsaalis. Korraldamisel oli abiks 
ka kuulsaali pere, kes pani välja auhinnad vanimale naisele 
ja mehele, samuti hulgaliselt kuulsaali kinkekaarte. 

Turniiri avas Viimsi vallavanem Haldo Oravas, kes 
viskas ka turniiri avaviske. Viimsi vald pani välja väärikad 
meened auhinnalistele kohtadele tulnud võistkondadele. 
Tore oli ka loosimine võistluse lõpus, mil loosiauhinna 
kaudu said kenad meened paljud osavõtnud.

Võistkondi oli kohal seitse erinevatest Tallinna linna sot-
siaalkeskustest ja oli ka individuaalvõistlejaid. Erilist pinget 
pakkus meie võistkonnale kogu võistluse aja punktide seis 
Mustamäe võistkonnaga, kuna Mustamäele oli varem kao-
tatud vaid mõne punktiga. Nüüdki sai Mustamäe võistkond 
I koha, kuid hilisemal võistlusprotokollide ülevaatamisel 
selgus tehniline viga, mille korrigeerimisega saavutas siiski 
I koha Viimsi võistkond 15-punktilise vahega. 

Lõplik paremusjärjestus: I koht: Viimsi Pensionäride 
Ühenduse võistkond (Rein Valkna, Erni Nõmm, Hans 
Riismaa, Väino Tomingas, Mihkel Roots, Rein Maidla, 
Bernald Sillaots ja Aksel Peetsalu); II koht: Mustamäe 
Sotsiaalkeskus; III koht: Pirita Sotsiaalkeskus.

Individuaalselt saavutas meeste arvestuses II koha 
Väino Tomingas, III koha Rein Valkna, vanim meesosa-
võtja oli Aksel Peetsalu – kõik Viimsi vallast.

Uutel huvilistel, kes soovivad bowlinguklubiga ühine-
da, palun pöörduda klubi esindaja Rein Valkna poole tel 
50 87 402 või Viimsi Pensionäride Ühenduse poole tel 682 
5639 (uus number!). Olete oodatud!

Viiu Nurmela 
korralduskomisjoni liige

Viimsi edukas võistkond.

VIIMSI PäEVAKESKUSE 
HUVIRINGID 
l Daamide aeroobika 
T k 10.45–12.00
l Tervisevõimlemine 
E k 10.00–10.45 A, 
k 11.00–11.45 B; 
N k 10.00–10 45 A, 
k 11.00–11.45 B
l Lauatennis T  k 16.00–
18.00; N k 17.00–19.30
l Õmblemine T k 10.00–
12.00
l Käsitöö T k 12.00–13.30
l Kangastelgedel kudu-
mine E–N k 10.00–16.00
l Portselanimaal K k 
13.00–16.00, üle nädala
l Keraamika R k 10.00–
12.00
l Kokaring N k 12.00, 
alustab 18. nov
l Arvutiõpe (Viimsi 
Koolis) T k 14.15–15.45
l Inglise keel E k 16.00–
17.30, K k 16.00–17.30
l Fotoklubi üle nädala 
K k 10.00–11.30
l Vestlusklubi N k 12.30 
(7. ja 21. okt, 28. okt, 11. 
ja 25. nov, 9. dets)
l Lauluklubi 1 kord kuus
l Kepikõnd  K k 13.00–
14.00
l Bridziklubi T k 15.00–
17.00

RANDVERE PäEVA-
KESKUSE HUVIRINGID
l Tervisevõimlemine 
E k 10.00–11.00
l Lauluansambel 
E k 11.00–13.00 
l Seeniortants K k 10.00–
11.30
l Kepikõnd N k 10.00–
11.00
l Jututuba “Tassike teed” 
N k 11.00–13.00

sed toimuvad 2–3 korda kuus 
erinevatel tähtpäevadel või 
teemadel. Käesoleva aasta 
kokkuhoiu tingimustes oleme 
plaanid teinud koos Pensionä-
ride Ühenduse ning teiste valla 
kultuuri- ja haridusasutustega 
rõhuasetusega isetegevusele ja 
isetegemisele. 

Muretseme soovijatele 
teatri- ja kontserdipileteid, aga 
samas teame, et õhtust sõi-
tu Tallinna linna ei võeta ette 
kerge südamega ning kõrgete 
piletihindade tõttu jäävad teat-
rietendused paljudele siiski 
kättesaamatuks.

Päevakeskuste ruumi-
des vahelduvad kunsti- või 
fotonäitused elukutselistelt 
kunstnikelt ja isetegevuslas-
telt peaaegu iga kuu. Viimsi 
Päevakeskuse saalis on avatud 
Viimsi valla harrastuskunst-
niku Hinge Jürgensoni möö-
dunud kauni kevad-suve lille-
maalide näitus ning Randvere 
Päevakeskuses Maie Martini 
õlimaalide näitus “Iseenda ot-
simine”. 

24. septembril toimus 
Viimsi Päevakeskuses ja 29. 
septembril Randvere Päeva-
keskuses 2010/2011 hooaja 
avaüritus. Sügistervitusi mem-
medele-taatidele tõid Viimsi 
Vallavalitsuse esindajad, Viim-
si Pensionäride Ühendus ja rii-
gikogulane Mari-Ann Kelam. 
Südamlikult ja emotsionaalselt 
esinesid Viimsi Kultuurikes-
kuse laulu- ja tantsulapsed. 
Rõõmsat kokkusaamist saatis 
kaunis muusika ja ka hoogne 
jalakeerutus ei jäänud olemata.

Olete oodatud päevakes-
kuste rõõmsasse perre avas-
tama andeid ja kohtuma uute 
sõpradega.

Viimsi Päevakeskus Haab-
neemes, Kesk tee 1 on avatud 
kell 10–17.00, tel 606 4080 ja 
Randveres, Kibuvitsa tee 1, 
kell 10–14, tel 606 4036.

Lehte Jõemaa
Viimsi Päevakeskuse tegevjuht

Päevakeskus alustas uut hooaega rahvarohkelt. Fotod Enn Teimann

Mälumängurid.
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25. september oli Viimsis 
üritusterohke ja päikese-
küllane päev. Üks võima-
lustest nautida värsket 
sügist oli osa võtta 11. 
korda toimunud kindral 
Johan Laidoneri Olümpia-
teatejooksust. 

Varem kulges 10-liikmeliste 
teatevõistkondade jooksutrass 
Viimsi mõisast Pirita Olümpia-
purjespordikeskusesse. Nüüd-
seks on võistkondi piiratud 8 
liikmeni ja kogu jooks toimub 
Laidoneri mõisa ümbruses. 
Võisteldi nagu varasematelgi 
kordadel kuues rühmas: kaitse-
jõudude üksused, noorkotkad-
kodutütred (skaudid-gaidid), fir-
mad, spordiklubid-kõrgkoolid, 
gümnaasiumid ja põhikoolid. 

Pärast pidulikku avatsere-
mooniat rivistusid mõisa ette 
platsile stardijoone taha esime-
se etapi jooksjad 18 võistkon-
nast. Neli pargiringi läbitud, 
ületas esimesena lõpujoone 
kaitsevägede grupis võistelnud 
staabi- ja sidepataljon ajaga 
19.53, teisena saabus võitjast 9 
sekundit hiljem mereväe võist-
konna ankrumees. Üldjärjestu-
ses kolmandana jõudis kohale 
firmade grupi esindajana polit-

sei- ja piirivalveameti viimase 
etapi jooksja. Protokollist leiab 
4. kohalt Põhja KRK Vahipa-
taljoni (kaitsevägi) ajaga 20.41. 
5. Kuperjanovi Jalaväepataljon 
(kaitsevägi) ajaga 21.20.  6. 
Kõrgem Sõjakool (kaitsevä-
gi) ajaga 21.38. 7. Kaitseliidu 
Järva Malev (kaitsevägi) ajaga 
22.02. 8. I jalaväebrigaad (kait-

sevägi) ajaga 22.28. 9. Spordi-
selts Marathon (spordiklubid) 
koosseisus Anti Roots, Toomas 
Pärnasalu, Robert Laurand, 
Lauri Lendsalu, Rando Luhas-
alu, Rael Roots, Sergei Bond-
arev, Mart Soesson ajaga 22.34. 
10. Korp!Leola (spordiklubid) 
ajaga 24.22. 11. Mereakadee-
mia/Merekool (gümnaasiumid) 

Spordiüritustest tulemas
9. oktoober k 13.00 Eesti meistrivõistlused SAALIHOKIS: meistriliiga mäng Saalihokiklubi (SHK) 
Viimsi Kepp – TTÜ/Team Exel / Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Saalihoki Liit

9. oktoober k 10.00 Harjumaa meistrivõistlused JALGPALLIS (mehed) / Laagri / Korraldaja: Har-
jumaa Spordiliit

11.–22. oktoober Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused KORVPALLIS (poisid, tüdrukud 8.–9. 
klass) / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

16. oktoober k 11.00 Harjumaa meistrivõistlused ja noorte meistrivõistlused KIIRMALES                    
(MN18 – s. 1992–1995, MN14 – s. 1996–1999 ja MN10 – s. 2000 ja hiljem) / Tallinn, P. Kerese nim. 
Malemaja / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

18. oktoober k 19.15 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS: meeste esiliiga mäng / Spordiklubi Viim-
si HC 2 – AE Projekti Insener / Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

Johan Laidoneri Olümpiateatejooks

ajaga 24.33. 12. Kulter (firmad) 
ajaga 24.36. 13. Kaitseliidu 
Peastaap (kaitsevägi) ajaga 
24.53. 14. Viimsi Kool (güm-
naasiumid) koosseisus Martin 
Siimann, Martin Ääro, Martti 
Leppmets, Marten Randma, 
Andreas Pungar, Kathleen Hü-
bner ja Lehte Türk ajaga 25.39. 
15. Kopli Ametikool (gümnaa-
siumid) ajaga 26.41. 16. Kait-
seliidu Harju Maleva Haiba/
Keila noorkotkad-kodutütred 
ajaga 26.42. 17. Kaitseliidu 
Harju Maleva Loksa noorkot-
kad-kodutütred ajaga 27.54. 
18. Kaitseliidu Tallinna Maleva 
Püünsi Kooli kodutütred Mere-

piigad koosseisus Mirle Lembi-
nen, Merliin Grauberg, Lissett 
Marmei, Elisabeth Raudsepp, 
Reet Kool ja Sirella Kool ajaga 
38.17. 

Põhikoolide võistkonnad 
jäid hoopis tulemata, nii et 
arenguruumi sel üritusel on. Ja 
nagu lubasid korraldajad, Kind-
ral Johan Laidoneri Selts, Eesti 
Kaitsevägi, Eesti Spordiselts 
Kalev ja Kaitseliit – igal aastal 
septembri viimasel laupäeval 
toimub see jooks taas. 

Tiia Tamm
Viimsi valla 

sporditöö koordinaator

Start on antud, võistlus alanud. Fotod Tiia Tamm

Üks võitjaist –  spordiselts 
Marathon.

Hetk  Laidoneri jooksu avamiselt.

Kergejõustiku  klubi SS Marathon 
ootab treeningutele uusi liikmeid 

7–10-aastaste treeningrühma
• Teisipäeval 13.30–15.00 Viimsi Spordihallis

• Kolmapäeval 16.30–17.30 Viimsi Kooli ujulas
• Reedel 13.30–15.00 Viimsi Spordihallis

Treener Sergei Bondarev 
spordiseltsmarathon@gmail.com

tel 56 631 396

Spordiselts Marathon
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ERAKUULUTUSED
Avatud 

õmblussAlong
Haabneeme

Heki tee 6- 61
tel: 529 8020 

609 1490
õmblusteenused

parandustööd

auToreMonT
ja kereTööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Viimsi Autohooldus
AUTODE HOOLDUS, REMONT, 

VARUOSAD, DIAGNOSTIKA
E-R 9.00-18.00

Aiandi tee 26, Viimsi
Tel 62 11 060, GSM: 52 22 844

e-post: vah@vah.ee
www.vah.ee

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00,  L  10.00–15.00. 

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

müüa Iiri setteri 
kutsikad

Tel 55 598 932

KunDAlInI JoogA AlgAJATE KuRsus
11. oKToobER – 22. noVEmbER 2010

(esmaspäeviti) Kell 18.30 – 20.00
VIImsI  KoolIs (C-307)

Juhendab: Tej Inder Kaur ( Pille Zupping)
Kaasa: joogamatt või lambanahk, pleed, 
vesi, kirjutusvahend ja mugavad riided.
Kursusele eelregistreerimine ja info:  

zullepipping@hotmail.com
Eelnev joogakogemus pole oluline

Oktoobrikuu ürituste 
kava Viimsi eakatele 
10.10 Kohtumine Avinurme valla seeniori-
dega. Randvere esinduse väljasõit Ida-Viru-
maale

21.10 kell 15.00 Kes oktoobrikuus on sün-
dinud… Viimsi Päevakeskuses

27.10 kell 18.30 Meeleoluõhtu “Lõhnaravi”, 
külas on Riina Tartu Viimsi Päevakeskuses

28.10 kell 12.30 Loeng: Ave Tuisk “Sugu-
võsa- ja kohajaloo uurimiste peamisi allikaid 
ning arhiivimaterjalide kasutamise tänapäe-
vaseid võimalusi“ Viimsi Päevakeskuses

31.10 kell 16.00-20.00 Sügisball – meele-
olu loob Pikolofolx SAVOY Peokeskuses

l Otsime Pringi piirkonda autojuhti-lehekandjat, kelle 
ülesandeks on väljaannete varahommikune (k 5.00–
6.45) kanne. Töötasu 50.- tund + reklaamikandetasud. 
Vajalik isikliku auto olemasolu. Oma soovist palume 
teada anda tel 617 7717 või täita CV veebiaadressil 
www.expresspost/395.
l Otsime Haabneeme lehekandjat, kelle ülesandeks 
on väljaannete varahommikune (k 5.00–6.45) kanne. 
Töötasu 50.- tund + reklaamikandetasud. Oma soovist 
palume teada anda tel 617 7717 või täita CV veebi-
aadressil www.expresspost.ee/395.
l Pikaajalise kogemusega (s.h auditeerimiskogemu-
sega) raamatupidaja pakub raamatupidamisteenust. 
Hind kokkuleppel vastavalt dokumentide mahule. Tel 
51 00 055, e-mail kadriniinemaa@hot.ee.
l Lehtede riisumine, vajadusel äravedu. Tel 53 042 
612.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garan-
tii. Tel 50 29 075,  liuguksed.garderoobid@gmail.com.
l Tallinna kesklinnas Rotermanni kvartalis avas uk-
sed jooga- ja fitnesstuudio. Nädalas toimub enam kui 
20 erineva tasemel joogatundi. Rühma- ja individuaal-
treeninguid viivad läbi rahvusvahelise kvalifikatsiooni-
ga treenerid. Hinnad sõbralikud, puuduvad liitumis- ja 
abonenttasud. Täiendav info, tunniplaan ja registree-
rimine treeningutele www.valeristudio.com või tel 55 
983 470.
l Anda rendile majaalune parkimiskoht Idapõllu teel. 
Tel 55 603 448.
l Transfeertakso veoteenus 3 inimesele marsruudil 
vallamaja–Tallinn k 7.40–7.50. Tasu kokkuleppel. Tel 
55 42 643.
l Ostan värvilist metalli: vaske, pronksi, alumiiniumi, 
roostevaba, tina jm. Pakkuda võib ka musta metalli 
jäätmeid ja musta metalli – plekki, malmi, paksemat 
rauda, autoakusid, elektrimootoreid jm. Musta metalli 
vedu tasuta, alates 200 kg maksan ka raha. Külmkap-
pe tasuta vastu ei võta, pakun võimalust viia jäätme-
jaama (100.- külmkapp). Pakkuda võib väikseid ja 
väga suuri koguseid. Hinnad kokkuleppel. Vedu Viim-
sist ca 15 km tasuta. Tel 51 82 499.
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Kvaliteetne toidukartul Vineta, Laura ja köögiviljad. 
Kojuvedu tasuta. Tel 51 31 995, Joel.
l Puidutööd tellimisel. Vineermööbel, aiad, terrassid, 
laste truvapiirded, talusildid, taime- ja lillekastid jne. 
OÜ Intarsia, www.puustuudio.ee, tel 52 77 386.

l Kasutatud autode kokkuost (1988–2006.a.). Võib 
pakkuda kõiki automarke ja ka romusid. Vormistamine 
ja maksmine kohapeal. Töötame ka nädalavahetusel. 
Tel 58 190 200, rain30@hot.ee.
l Üürin omanikult korteri. Tel 50 89 052. 
l Probleemsete ja ohtlike puude langetamine. Lan-
getan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas 
olevad puud. Teostan samuti väiksemahulisi raietöid. 
Annan nõu metsa harvenduse, uuenduse ning muude 
metsaga seotud probleemide kohta. Tel 56 482 680. 
l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja kassi-
toitu (kuivtoit). Kojutoomine tasuta. Tel 53 025 727, 
Heidi.  
l Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puu-
de ja okste raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. 
Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. 
Tel 56 169 864. 
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning puude 
langetamist. Tel 55 637 666.
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või gar-
deroobi projekteerimisel. Parimad hinnad. www.na-
gusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.
l Kogenud matemaatikaõpetaja pakub täiendavat 
õpet matemaatikas neile 8.–9. klassi lastele, kelle soo-
viks on edukalt sooritada põhikooli lõpueksam ning 
minna edasi õppima gümnaasiumisse. Olemas palju 
lisamaterjale. Asukoht Viimsi vallamaja juures. Tel 609 
1084, 53 891 356. 
l Keeleõpe – inglise, soome, eesti! Eesti keel vene 
või inglise keele baasil. Koolitame Tallinna kesklinna 
piirkonnas Kadriorus. Individaaltundide paketid: 20 ak 
t (20 x 45 min), 30 ak t (30 x 45 min), 40 ak t (40 x 
45 min). 1 ak t (45 min) al 260.-. Proovitund soodus-
hinnaga 2 ak t (2 x 45 min) 2 x 220.-. Parim indivi-
duaaltundide hind Tallinnas!  Minigruppide info leiate 
kodulehelt www.kajavahikoolitus.ee, e-mail kajava-
hi@hot.ee, tel 55 30 122. 
l Annan eratunde reaalainetes. Hind 110.-/45 min. 
Tel 51 49 154, Andrus.
l Teostan erinevaid tehnilisi ning 3D jooniseid. Teen 
metalli- ja keevitustöid. Tel 50 92 595.
l 46-aastane aus ja korralik naine otsib koristamis-
tööd korterites ja eramajades. Tel 53 915 426.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni (ca 8 m3). 
Must kasvumuld on suure huumusesisaldusega, tur-
ba ja sõnnikuga kompostitud ning ilma kivideta. Hind 
1500.-. mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632.

VIIMSI VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku konkursi järgmise ametikoha täitmiseks:

 

PEAÖKONOMIST
Töö sisu: 
Viimsi Vallavalitsuse ametite ja hallatavate asutuste  tegevusvaldkondade eelarvete koostamine koos 
vastutavate isikutega ning eelarve täitmise kontroll, vallaeelarve projekti koostamisel osalemine, 
eelarve täitmise jälgimine ja analüüs, rahandusministeeriumile igakuulise kassapõhise kuuaruande 
koostamine, riigi poolt eraldatavate rahade jaotuse arvestus ja rahade kasutamise otstarbekuse 
jälgimine, eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise jälgimine, osalemine valla konsolideeritud 
aastaaruande koostamisel , osavõtt arengukava koostamisest. 

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus (finants, majandus)
• väga head teadmised rahandusalastest õigusaktidest
• väga hea eesti keele oskus 
• väga hea arvutikasutamisoskus (MS Word, MS Excel ja PMen programmide valdamine)
• täpsus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus

Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi
• karjääri tegemise võimalust

Kandidaadil palume esitada:
• motivatsioonikiri
• CV
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 
• konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Tööle asumise aeg: november 2010
Dokumendid palume saata hiljemalt 20. oktoober 2010 Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi või e-posti aadressile kristi@viimsivv.ee.   
Lisainfo: Tähve Milt, rahandusameti juhataja, tel 606 6840.

VIIMSI TEATAJA HOIATAB
Järgnevas loetelus toodud firmad on Viimsi 
Teatajale reklaamide eest võlgu: OÜ Lapse-
meelne, kes ei suuda tasuda 250 kroonist 
võlga; Oriens OÜ, kes on maksejõuetu; Pe-
sumix OÜ, kes ei tea midagi maksekohus-
tustest; OÜ Piperec, kes pole maksejõuline; 
Skindo OÜ, kes ei tea midagi korrektsest as-
jaajamisest; OÜ Toffer Projekt, kes pole või-
meline suhtlema.  

Viimsi Tervis SPa Hotell
pakub tööd massöörile.

Nõudmised kandidaadile 
- massööri diplom

- eelnev töökogemus
- hea eesti keele oskus, kasuks tuleb 
inglise, soome või vene keele oskus

- hea suhtlemisoskus ja rõõmsameelne 
hoiak

kandideerimiseks saata CV 
aadressil kai@viimsispa.ee
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Eesti Energia klienditeenindused on suletud 14.–19. oktoobrini

Seoses üleminekuga uuele infosüsteemile ja teenindustöö ümberkorraldustega 
on Eesti Energia klienditeenindused üle Eesti ja iseteeninduskeskkond aadressil 
www.energia.ee suletud 14.–19. oktoobrini.

Küsimustega saab sel perioodil pöörduda Eesti Energia klienditelefonile 1545. 
Palume siiski arvestada, et võib lahenduse leidmine võtta tavapärasest kauem 
aega. Kiiremat teenindust saab Eesti Energia pakkuda enne 14. oktoobrit või 
taas alates 20. oktoobrist.

Uue infosüsteemi kasutusele võtmine ei mõjuta ei elektrivõrgu ega rikketelefoni 
1343 tööd. 

Eesti Energia vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Viimsi Spa 
Prillipood
Suur valik prilli- 
raame!

Soodustused 
kuni -50%

Prilliraami ostjale 
sfäärilised plastikklaasid
klaasid TASuTA!

Prilli tellijale silmaarst TASuTA 

tel: 6011570
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