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9. mail esietendub Viimsi
Kultuurikeskuses koguperemuusikal “Seesama Horton –
kogu lugu”. Loe lk 7

Kingi raamatukogule raamat
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
kutsub lugemisaastal kõiki lugejaid
üles kinkima oma kodukandi raamatukogule üht äsjailmunud raamatut.

Viimsi Aasta Naine 2009
Viimsi Aasta Naise 2009 kandidaat Karmen Paul, Aasta Naine 2009 Carmen Ott ja kandidaat Küll Alver. Foto Carl Rannaberg

26. märtsil kuulutas Viimsi
Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA) viiendat
korda välja Viimsi Aasta Naise
tiitli saaja. Viimsi Aasta
Naine 2009 on Carmen Ott.

Tänavu esitati tiitlisaajaks kolm
kandidaati. Otsustus on väga demokraatlik, tiitlisaaja valitakse
salajasel hääletamisel. Mida aasta
edasi, seda raskem on olnud teha
valikut kandidaatide seas, tõdesid
otsustajad.

Karmen Paul ja Küll Alver

Viimsi Pargi Lasteaia endised ja
praegused hoolekogu liikmed,
lapsevanemad, lasteaia juhatajad
ning õpetajad esitasid kandidaadiks
kahe poja ema Karmen Pauli, kes
töötab Viimsi Kooli arendusdirektorina ning tegutseb kooli hoolekogus ja valla volikogus, kus kuulub
haridus- ja kultuurikomisjoni.
Ta on paistnud silma koostöö
edendamisega lasteaia ja lapsevanemate vahel, tehes seda kogu hinge ja südamega. Karmeni algatusel
loodi sihtasutus Viimsi Lasteaiad.
Ääretult oluliseks peab Karmen
üksteist toetavat suhtumist õpetajate, lapsevanemate ja juhtkonna vahel. Tema eestvedamisel viidi läbi
lasteaedade kodulehe uuendamine.
Tema väärtuste skaalal on tähtsaim
koht lastel ja lastega seonduval. Ta
on aidanud leida õpetajatele kooli-

tusi ning võtnud enda kanda Pargi
lasteaia Päkapikukohviku korraldamise ja läbiviimise. “Märkamine”,
“tegutsemine” ja “hoolimine” on
kolm Karmenit kõige paremini iseloomustavat sõna.
Karmen töötas aastaid Püünsi
Põhikoolis inglise keele õpetaja ja
klassijuhataja ning õppealajuhatajana. Alates 2005. aastast on ta
Viimsi Kooli arendusdirektor.
Pere, kus koos abikaasa Ardiga
kasvatatakse kahte poega, on talle tagala ja raugematu jõu allikas.
Karmeni moto on: ainult südamega näed hästi, kõige tähtsam on
silmale nähtamatu.
Külli Alveri kandidatuuri seadis üles Viimsi Kool, kus ta töötab
vene keele õpetajana alates 1992.
aastast. Ta on karismaatiline õpetaja, vahetu suhtlemisstiiliga, otsekohene ja õiglane. Tal on õpilaste silmis suur autoriteet. Ta on suunanud
oma õpilasi osa võtma maakondlikest olümpiaadidest ja konkurssidest, kus nad on saavutanud häid
tulemusi.
Külli on kolleegidele hea kaaslane ja paljude ürituste eestvedaja.
Ta on mentor, juhendaja ja teenäitaja koolis oma tööd alustavatele
kolleegidele.
Peres on sirgunud kaks tütart, kellest noorem lõpetas mullu
Viimsi Kooli kuldmedaliga. Mullu omistati Küllile tiitel Harjumaa
Aasta Õpetaja 2009.

Aasta Naine Carmen Ott

Pranglisaarte Külaühing MTÜ esitas oma kandidaadiks Carmen Oti.
“Carmen on Prangli saare elanik
juba sajandi algusest, tal on 14-aasta vanune tütar Cärol ja abikaasa
Tae,” seisab soovituskirjas. “Tema
suuremaks ettevõtmiseks meie saarel on kindlasti muuseumi rajamine
oma nõu ja jõuga, abikaasa ja saareelanike osalise kaasamisega. Ta
teeb tihedat koostööd Viimsi Muuseumidega.”
Carmen on kirjutanud mitmeid
edukaid projekte (esmaabi-, restaureerimis-, tikkimis-, õmblus- ja
siiditrükikursused, väljasõidud jm),
mis said teoks juba enne, kui ta
Prangli Rahvamaja projektijuhi
ametit pidama asus. Carmen on ka
Kodukant Harjumaa juhatuse liige.
Ta suhtub haruldaselt pühendunult oma ettevõtmistesse, eriti
Prangli külaelu edendamisse ja
muidugi oma töösse rahvamajas.
Tähtsal kohal on tal pereliikmed,
keda ta väga armastab.
Carmen on hämmastavalt ettevõtlik ja väga teadlik uute projektide leidmisel ja nende kirjutamisel.
Tema sulest ilmuvad Viimsi
Teatajas pidevalt artiklid Pranglil
toimuvast ja tõenäoliselt ei ole ainsatki sündmust, milles ta ise ei osale. Ta on oma naiselikkuse juures
ka džuudo meister.
Kõik kolm kandidaati said kaunid käsitsi maalitud sallid, mis on

juba selle tiitliürituse traditsioon.
Aasta naine sai ehtekunstnik Anneli Tammiku kauni prossi. Hotell
Athena kinkis vautšeri ööbimisega
kahele inimesele, Viimsi Peokeskus tasuta peosaali ja saunakompleksi kasutamise, Viimsi valla poolt
andis lilled abivallavanem Urve
Palo ja kingiks “Maria Laidoneri kokaraamatu”, tervitusi ja lilled
tõid Viimsi Lions Klubi esindajad.
Tiitli saaja ise kinnitas veel tükk
aega hiljem, et see tundub talle uskumatu. Kümme aastat tagasi saarele maja ostes ei teadnud ta Pranglist
midagi. Nüüd kaks talve seal ka
talvitunud Carmen rõõmustab, et
muuseum teoks sai. Mullu juunist
oktoobrini käis seal tuhat külastajat. Carmenil on palju plaane, oma
tahtejõu ja energiaga tõmbab ta ka
kõige pikaldasemad saareelanikud
oma ettevõtmistesse kaasa.

“See on heategu, millega saab kogeda kinkimisrõõmu ja pakkuda paljudele teistele lugemismõnu,” kirjutatakse üleskutses. “Kinkides
raamatukogule teeme kingituse korraga paljudele. Üheskoos muudame rikkamaks kohalike
raamatukogude lugemisvaliku ja suuremaks
avastamisrõõmu, mida kirjasõna pakkuda
võib.”
Raamatukoguhoidjate Ühing soovitab, et
kui keegi on valmis raamatukogule mõne äsjailmunud raamatu kinkima, siis tuleks nõu
pidada raamatukoguhoidjaga, et välja selgitada, millist raamatut hädasti vaja või ehk on see
raamat juba kingitud. Et kinkimisrõõmu tulevastele põlvedele jäädvustada, võiks kinkija
omakäeliselt kirjutada raamatusse pühenduse,
et ka tulevased lugejaid teaksid, et tegemist on
kingitusega. Kinkija tunnustamiseks ja kingitud raamatute esiletõstmiseks lisab raamatukogu kingitud raamatusse kleebise.
Viimsi Raamatukogus on juba mõni lugeja
seda üleskutset järginud. Toodud on uusi raamatuid, mis ilmunud Andrus Kivirähki sulest.
Neile on raamatukogus sisse pandud ka kleebis
“Kingitus oma raamatukogu lugejalt.”
Raamatust originaalsem on aga kingitus,
mille tegi Viimsi Raamatukogule Tõnis Hallaste. Tema on selle maja perenaiste sõnul üks
neist Viimsi lastest, kes on neil n.-ö oma silma all suureks kasvanud. Ühel päeval valmis
Tõnisel sealsamas raamatukogus spontaanselt
luuletus, mis pühendatud raamatukogule. Siin
see on:
Miks ei peaks ta käima ruttu.
Olen kannatanud nuttu,
saavutamaks kirjakiirus,
luuleline hüva siirus.
Tänud raamatute eest!
Loodan leida nende seest
südantsoojendavat ma,
leidke miskit teie ka,
mis võiks teha tuju heaks.
Jäägu see siis viimseks reaks.

Korraldajad tänavad

Viimsi Kooli laululapsed Kristiina
Hanson, Hanna-Kristina Käerdi,
Kätriin Helena Huttunen ja Joosep
Kahk ning juhendaja Mari-Liis
Rahumets; Viimsi Koduloomuuseum; ehtekunstnik Anneli Tammik; terviseklubi Harmoonikum;
Lumen erakliinik; Viimsi Aasta
Naine 2008 pr Piret Kõõra; hotell Athena; Viimsi Peokeskus;
fotograaf Carl Rannaberg; VEDA
praegused ja endised liikmed.

Annika Poldre

Viimsi Muusikakooli ja selle eelkäijat alates aastast 1977 juhtinud Urvi Haasma
tähistas oma 60. juubelit. Pildil koos õnnitlejatega vallavalitsusest.

VT

2

9. aprill 2010

Vee- ja kanalisatsioonitöödest Viimsi vallas

vee- ja reoveeliitumispunktide
asukohtade kooskõlastamine
ning peale ehitusloa saavutamist (eeldatavasti mai alguses)
ehitustööde teostus.

Projekt “Viimsi veekorraldus”

Tänaseks on möödunud pea 5
aastat, kui Euroopa Komisjon
kinnitas Viimsi valla poolt esitatud taotluse projekti “Viimsi
veekorraldus” kaasfinantseerimiseks.
Nimetatud otsus sai määravaks Viimsi vallas nimetatud
5-aastase perioodil teostatud
ulatuslikele vee- ja reoveerajatiste ehitustöödele, mis mõnes
piirkonnas kestavad veel selle
aasta lõpuni.
Eelkirjeldatud perioodil (etteruttavalt on orientiiriks võetud selle aasta lõpp) on Viimsi
vallas rajatud/rajatakse ligikaudu 170 km vee- ja reoveetorustikke. Samuti on rajatud Viimsi
keskel olevasse RMK metsamassiivi uute puurkaevudega
veehaare, mille tootlikkus katab kogu Viimsi elanikkonna
veetarbimise vajadused.
Vaatamata kirjeldatud torukilomeetritele ei ole kahjuks rahalisi vahendeid jätkunud kogu
Viimsi mandriosa katmiseks
ühtsete vee- ja reoveevõrkudega. Seega oleme esitanud uue
rahastamistaotluse eelmisest
projektist välja jäänud piirkondade vee- ja reoveetorustike
ehituseks. Eelkõige tuleb nimetada Leppneeme ja Püünsi küla,
piirkonnad Randvere, Lubja ja
Muuga külas ning Haabneeme
alevikus.
Siinkohal rõhutame, et antud projekti raames viiakse ellu
ainult vee- ja reoveerajatiste
ehitus, s.t sadeveesüsteemide
ja teekatete rajamist nimetatud
projekti käigus ei rahastata.

Ehitustööde teostamine

Praegusel hetkel teostatakse ehitustöid järgmistes piirkondades:

Teenusega liitumine

Loodetavasti mõistavad vallaelanikud ehitustööde vajalikkust, kuigi need vahel elurütmi häirivad.

1. Muuga küla: Eesnõmme
tee, Uuetoa tee, Taganõmme tee,
Meriste tee, Kallasmaa tee, Laanelohu tee, Roonurme tee, Puhkuse tee, Koduranna tee, Ühenduse tee, Randoja tee, Ojakääru
tee, Kabelikivi tee, Kasekännu
tee, Kuusekännu tee, Tammekännu tee, Lepakännu tee.
2. Leppneeme küla: Võsa
tee, Pihlapuu tee, Laane tee,
Kaevu tee, Kaasiku tee, Mäe
tee, Piirikivi tee, Kuusiku tee,
Sarapiku tee, Kiviaia tee, Pärnapuu tee, Merekivi tee, Kärimetsa tee, Roosimetsa tee,
Neemesauna tee, Loosaare tee,
Lepasilla tee, Lepalinnu tee.
3. Pringi küla – piirkond I:
Paakspuu tee, Saare tee, Sireli tee, Sarapuu tee, Jalaka tee,
Metsa tee*, Tamme tee, Kastani tee, Rummu tee, Reinu tee.
4. Maikuus algavad ehitus-

tööd Pringi küla II piirkonnas
järgmistel tänavatel: Rannavälja tee, Rannapiiri tee, Rannaotsa tee, Rannametsa tee,
Rannaveere tee, Rannavalli
tee, Rannaniidu tee, Ristikheina tee, Metsaveere tee, Kasteheina tee, Rannakalda tee,
Rannakaare tee.
Ehitustööde teostamisel tuleb paratamatult arvestada ebakorrapärase liikluskorralduse
ning tööde osaks oleva transpordimüraga.
Seetõttu palume juba ette
mõistvat suhtumist meie tegevusele, mille eesmärk on
pakkuda kõikidele Viimsi
mandriosa elanikele kvaliteetset veevarustust ja reovee ärajuhtimist.
Ehitustööde piirkondadesse on paigaldatud infotahvlid,
millelt on võimalik saada infot

ehitusaegade ja kontaktisikute
kohta.
Omalt poolt oleme ehituslepingus sätestanud, et tööpäeva lõpus võib lahtiseks jääda
kaevik, kuid mitte suurem kui
3x4 m ümbritsetud piiretega
kaevik. Enne tänavate sulgemist tuleb teatada igale kinnistule eraldi, kui pikaks ajaks
puudub kinnistule ligipääs.
Töövõtja kohustub organiseerima tõrgeteta prügiveo.
Kiigemäe teel korraldatakse kaevetööde piirkonnas
vahemikus juuni-juuli ümber
bussiliiklus. Ajutise bussiliikluse ümberkorralduse kohta
jagatakse informatsiooni nii
Viimsi Teatajas kui ka kohapeal (bussipeatustes).
Pringi küla II piirkonnas
teostatakse töid projekteerimisehitustöö meetodil, kus esialgu

Kontaktisikud
projekti elluviimisel
AS Viimsi Vesi
Üldtelefon: 606 6848
Projektijuht: Lauri Lagle,
tel 606 6867
Liitumised: Riina Sepp,
tel 606 6858
Järelevalve teostaja
AS Telora-E, Peeter Park,
tel 51 54 072
Ehitustööde teostajad
l Pringi I piirkond, Muuga
ja Leppneeme
AS KjaH, kontaktisik Siim
Suits, tel 632 1700
l Pringi II piirkond
Lemminkäinen Eesti AS,
kontaktisik Kristjan Adamson,
tel 53 38 117

koostatakse ehitusprojekt, millega kaasneb piirkonna iga kinnistuomanikuga planeeritavate

Pärast ehitustööde lõppu ja
torustikele kasutusloa väljastamist edastatakse kõikidele
kinnistutele, millele on rajatud
vee- ja/või reovee liitumispunktid, teatised, kus teavitatakse kinnistu omanikku liitumise võimalikkusest.
Liitumiseks tuleb vee-ettevõtjale esitada liitumistaotlus,
millele vastavalt väljastab AS
Viimsi Vesi liitumistingimused. Liitumistingimuste alusel
tuleb kinnistu omanikul tagada
kinnistu torustike väljaehitamine, alates liitumispunktist
(üldjuhul kanalisatsioonil vaatluskaev ja veevärgil maakraan
kinnistu piiril) kuni elamuni.
Liitumistasu võimalikuks
hüvitamiseks vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006.a
määrusega nr 26 kehtestatud
ja 02.03.2007.a määrusega nr
21 ja 17.08.2007.a määrusega
nr 47 muudetud “Viimsi valla
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu
hüvitamise eeskirjale” tuleb kinnistu omanikul esitada kirjalik
taotlus AS-i Viimsi Vesi kaudu.
Täpne informatsioon ja
viited kohaliku omavalitsuse
seadusandlusele, mis käsitleb liitumistasusid ning nende
võimalikku hüvitamist, on ära
toodud www.viimsivesi.ee.
Oleme vallaelanikele südamest tänulikud mõistva
suhtumise eest, mis puudutab
ehitustöödest tulenevat ja teie
igapäevast elukorraldust häirida võivat tegevust.

Lauri Lagle

Viimsi osales LEADER-konverentsil Austrias
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
23. aprillil

15.–17. märtsil toimus Austrias, Tirooli
väikelinnas Kirchbergis Euroopa Leadertöögruppide konverents LINC-2010.
Viimsi osaleb Leader-programmis Eesti
Põhja-Harju Koostöökogu koosseisus.
Üritus algas meeldejääva tseremooniaga Kirchbergi turuplatsil ning avarongkäiguga läbi maalilise Tirooli väikelinna.
Külalised Suurbritanniast, Austriast, Ungarist, Slovakkiast, Soomest, Tšehhist, Saksamaalt, Eestist, Lätist, Itaaliast ja Poolast vahetasid mõtteid kohaliku elu edendamise võimaluste
ja projektide üle Euroopa Liidu maalistes piirkondades.
Leader tuleneb prantsusekeelsest terminist

Liaison Entre Action de Developpement de
l´Economie Rurale, mis lühemalt tähendab seostatust erinevate maamajanduse arengu tegevuste
vahel. See on Euroopa Liidu algatusprogramm,
mille abil edendatakse elu mittelinnalistes piirkondades kohalike elanike algatuse ja kohaliku
koostöö kaudu.
Programmiga tehti algust 1991. aastal, et
tõsta nende piirkondade arengupotentsiaali. Leaderit hakati rakendama sammhaaval, liites mitmesugused kohaliku tasandi projektid ja ideed,
huvigrupid ja ressursid. Eestis on alates 2006.
aastast Leader-tüüpi meetme raames toetust
taotlenud 24 kohalikku tegevusgruppi, mis hõlmavad 181 omavalitsust.
Eestis on Leader-meede rakendatud vastavalt Riiklikule Arengukavale Euroopa Liidu
programmeerimisperioodiks 2007–2013 ja vastavalt Eesti Maaelu Arengukavale.
Konverentsil esitleti parimaid projektiideid
ja ellu viidud lahendusi. Info- ja mõttevahetuse
põhiteemadeks olid innovatsioon ja areng. Töö
toimus eraldi kultuuri-, turismi-, sotsiaal- ja põllumajanduse valdkondade arutelukodades.
Konverents jätkus talviste sportlike võistlustega Obergaisbergi mäel, kus kavas olid suurslaalom, kelguvõistlus ja lumejooksuvõistlus.
Euroopa ühisele gurmeelauale olid oodatud
kõikide rahvuste kohalikud toidud ja lemmik-

Kirchbergi linnapea ja Viimsi vallavanem
konverentsi järgsel võistlusel.

joogid. Viimsit esindasid sel külluslikul laual
väärikalt Ene Lille poolt Harmoonikumis küpsetatud leivad.

Haldo Oravas

Viimsi vallavanem
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Töötute klubi nüüd ka Viimsis
Viimsi valla toetusel
käivitub aprillis tasuta
koolitussari. Kodanikualgatusena sündinud Viimsi
Töötute Klubi üritused on
suunatud töökoha kaotanud spetsialistidele,
ametnikele ja juhtidele.
Aprillikuu koolituse läbiviija
pereterapeut Ilona Gassmann
ütleb, et töötus on lihtsalt üks
probleem teiste seas. Seda
tuleb õppida lahendama.
Foto Imre Klaasen

Töötute arv Viimsis on kasvanud arvuliselt kõige suuremaks
Harjumaal – kui eelmise aasta
jaanuaris oli neli ametlikku
töötut, siis täna on töö kaotanuid juba seitsmesaja ringis.
Samas on just Viimsis kõige
suurem protsent kõrgharidusega töötuid, nende seas endised juhid ja tippspetsialistid.
Tallinnas loodud töötute klubi
tegevuse eeskujul alustab ka
Viimsis töötute klubi.

Arendavad seminarid

Koolitussari on mõeldud inimestele, kellel hetkel tööd ei
ole, kuid kes soovivad ennast
arendada. Viimsi Töötute Klubil on esialgu plaanitud kokku
viis seminari, kuhu on kaasatud oma ala professionaalid.
Seminarid toimuvad kord kuus
Viimsi Kooli õppeklassis. Käsitlemisele tulevad teemad
nagu isiklike sihtide seadmine
ja eneseanalüüs, psühholoogia, isiklik eelarve ja finantsid
(näiteks töötukassa meetmete
kasutamine, toimetulek võlgadega), silmapaistva CV koostamine, tööintervjuuks ettevalmistamine, tööotsija haridus ja
ettevõtlusega alustamine.
Viimsi Töötute Klubi idee
on pakkuda töötutele võimalust tulla kodust välja, suhelda
inimestega ja keerata töötus
enda kasuks. Klubi asutamise
eesmärk on valmistada töötuid
ette edukaks tööotsinguprotsessiks ja suurendada motivatsiooni
konkureerimiseks
tööturul.
Töötus annab võimaluse
vaadata enda sisse ja pöörata

Viimsi Töötute Klubi idee on pakkuda töötutele võimalust tulla
kodust välja, suhelda inimestega ja keerata töötus enda kasuks.
Foto: istockphoto.com

oma elus uus lehekülg. Võibolla annab just koondamine ja
tööst ilma jäämine võimaluse
viia ellu oma unistused, mis on
siiani jäänud teostamata. Tänu
erinevate koolitajate kaasamisele saab klubi liige omandada
uusi teadmisi ja oskusi. Samuti
on võimalik saada mitmekülgset informatsiooni otse tööandjatelt.

Midagi oleks nagu
vaja muuta, aga mida
ja kuidas?

Iga inimene kogeb elu jooksul kriise ja peab lahendama
olukordi, kus äraproovitud
toimetulekuviisid ei aita ning
tundub, et jõuvarudest ei piisa.
Midagi oleks nagu vaja muuta… aga mida ja kuidas?

Aprillikuu seminari läbivaks teemaks on, et veelgi tähtsam töö otsimisest ja leidmisest
on inimesel iseenda leidmine.
Elus ettetulevate probleemide olemasolu on normaalne
nähtus, kuid neid tuleb õppida
lahendama. Milline on meie lahendamata probleemide mõju
meie lastele? Kui vanemad eitavad omi probleeme kodus,
siis ka nende lapsed ei õpi omi
probleeme lahendama oma
tulevases elus. Laps ei oska
vaidlustada oma vanemate käitumist.

Registreerimine

21. aprill k 17–20
“Töötus on lihtsalt üks
probleem teiste seas. Seda
tuleb õppida lahendama.”
Ilona Gassmann, pereterapeut
19. mai k 17–20
“Milline on minu isiklik
finantsiline seis?”
Astrid Ojasoon, MTÜ Restart
juhatuse esimees
16. juuni k 17–20
“Kuidas koostada CV, mis
tööandjale silma jääb?
Kuidas käituda tööintervjuul?”
Maris Krieger,
HR Director Fazer Bakeries
and Confectionery

Koolitustest osavõtt on tasuta,
ent osalejail palutakse eelnevalt registreeruda meiliaadressile annika@kaljurand.com.
Kirjutada tuleks, kui kaua on
soovija olnud töötu, mis oli
viimane ametikoht ning millised on ootused töötute klubile.
Koolituse esimene moodul
toimub 21. aprillil Viimsi Kooli õppeklassis algusega 17.00
ja kestab 3 tundi. Koolitus on
seminari vormis, toimub grupitöö ja vestlusring.
Viimsi Töötute Klubi idee
on pakkuda töötutele võimalust tulla kodust välja, suhelda
teistega ja keerata töötus enda
kasuks.

Koolitused toimuvad Viimsi
kooli õppeklassis.

Annika Kaljurand

Koolituste kava

Viimsi TK eestvedaja

Tule ja toeta perevägivalla ohvrit!
Tallinna Naiste Kriisikodu
kutsub harjumaalasi, kes
sooviksid kaasa aidata
perevägivalla vähendamisele oma koduvallas,
vabatahtliku tugiisiku
koolitusele.
Oodatud on empaatiavõimelised inimesed (nii naised kui
ka mehed), kes sooviksid mõned tunnid nädalas pühendada
perevägivalla ohvriga suhtlemisele kas telefonitsi või silmast silma kohtudes ning kes
saaksid seda teha ka õhtuti ja
nädalavahetustel. Tugiisikult
eeldatakse soovi aidata perevägivalla ohvreid. Tal peaks
olema auto kasutamise võimalus ja vähemalt keskharidus.
Tugiisiku ülesanne on abivajaja ärakuulamine, esmane
informeerimine
abisaamise
võimalustest ja psühholoogiline tugi. Kindlasti peaks ta ka

oskama suud pidada st tagama
abivajaja konfidentsiaalsuse.
Korraldajad loodavad, et
koolitusega jõutakse nii kaugele, et igas Harjumaa vallas
on tugiisik, kelle poole hädasolevad naised saaksid pöörduda eriti just õhtul või nädalavahetusel.
Tugiisiku vanus pole määratletud, kuid korraldajad eeldavad, et ta peaks olema elukogemustega inimene. Tugiisiku
töö saab olema vabatahtlik,
loodetavasti kompenseeritakse
talle autosõidukulud.
Tasuta koolitus kestab
kokku viis kuuetunnist päeva,
kus õpitakse tundma kriisipsühholoogia aluseid. “Oluline,
et hädasolijal tekiks tunne, et
teda toetatakse,” ütles koolituse korraldaja, Tallinna Naiste
Kriisikodu juhataja Inga Mikiver. Korraldajad kavatsevad
alustada aprilli teises pooles

12-liikmelise tugirühma koolitust ning sügisel koolitada veel
ühe rühma. Esimene õpirühm
lõpetab juunis. Koolitusele
sõit makstakse kinni.
Tugiisikute koolitusest huvitatud harjumaalased saavad end
registreerida veebilehel www.
naisteabi.ee, täites tugiisiku ankeedi ja saates selle e-mailile
tallinn@naisteabi.ee.
Projekti toetab Vabaühenduste Fond, mida rahastavad
Norra, Island ja Liechtenstein
Avatud Eesti Fondi vahendusel.
“Kui avanevad ruumid, siis
alustame koolitust ka meestele,
kes on vägivaldsed ja saavad
aru, et nad vajavad abi,” rääkis
psühholoog Imbi Mihhailov.
Kriisikodus alustab tegevust ka eneseabirühm, millega
on võimalik liituda, kui eelnevalt telefoni teel ühendust
võtta. See rühm hakkab koos

käima õhtuti kord nädalas.
Tallinna Naiste Kriisikodu
loodi 2005. aastal eesmärgiga
pakkuda perevägivalla all kannatavatele naistele psühholoogilist ja juriidilist nõustamist
ning vajadusel ajutist öömaja.
Viie aasta jooksul on abi saamiseks kriisikodu poole pöördunud üle 1800 naise.
Kriisikodu telefoninumber
52 64 697 vastab tööpäeviti k
11–22 ja nädalavahetustel k
18–22. Samas võib tasuta saada psühholoogilt nõu.
Kriisikodu võtab vastu ja
annab ajutist peavaru naistele
koos lastega ja ka ilma lasteta. Kuni nädal kriisikodus ööbimist on tasuta, selle jooksul
leiab enamasti tekkinud kriisiolukord lahenduse. Kui abivajaja jääb kriiskoju kauemaks,
siis on tasu 120 krooni ööpäevas voodikoha eest.

Annika Poldre

Loomad hädas
Põhja-Eesti Päästekeskus annab teada.

l 23. märtsi varahommikul kell 06.38 teatati, et Viimsi
vallas Leppneeme külas on juba eilsest saati ühe maja
hoovis jõuetu metskits. Päästjad viisid kitse metsa.
l 30. märtsil rikkus Viimsi valla Püünsi küla elanike rahu
rebane, kes oli elama asunud elumaja hoovi. Majaomaniku hinnangul võis rebane olla haige – kärntõbi. Päästjate
saabudes põgenes rebane metsa.
l 2. aprilli õhtul kutsuti päästjad appi Viimsi valda Pärnamäe külla. Päästjad vabastasid kuuri seina vahele kinni
jäänud koera.

Kaka jalge all
Kevad on ilus aeg. Kohe kisub õue jalutama ja
eriti veel väikeste lastega.
Lastega lähed ju ikka sobivasse kohta – kas parki või
Viimsi alevikus asuvale palliplatsile Pargi Lasteaia juures.
Neis kohtades jalutamine ja mängimine osutub aga arvatust keerulisemaks. Nimelt on meist ette jõudnud suur hulk
koeraomanikke, kes on need kohad lihtsalt otse öeldes täis
sittunud. Mõnede miinihunnikute puhul jääb mulje, nagu
oleks hobune need maha jätnud.
Minu ja paljude teiste palve on, et palliplats jääks ikkagi
koeravabaks ning pargist ja muudelt aladelt korjataks väljaheited kokku. Samuti võiks vastavate volitustega ametnikud vahelduseks ka mõne trahvi teha.
Soovin kõigile ilusat kevadet!

Leen Pärdi

Etlemiskonkurss
Teisipäeval, 6. aprillil toimus Viimsi Koolis Liivide
etlemiskonkursi Harju maakonna voor. Harjumaad läheb ülemaalisel konkursil esindama
Laura Rannala Loksa I Keskkoolist.
Konkurss toimus kahes voorus: 5.–9. ja 10.–12. klassid.
Esitada tuli üks Juhan või Jakob Liivi luuletus ja üks omal
valikul proosapala.
Nooremate vanuserühmas sai esikoha Grete Jürgenson
Viimsi Kooli 9. klassist, II koha Kelly Veinberg Oru Põhikooli 6. klassist ja III koha Nora Laukse Viimsi Kooli
7. klassist.
Vanemas vanuserühmas
sai esikoha Laura Rannala
Loksa I Keskkooli 12. klassist, II koha Harri Ausmaa
Viimsi Kooli 12. klassist ja
III koha Sten-Erik Tammemäe Loksa I Keskkooli 12.
klassist. Võitjad said diplomid ja Rahva Raamatu kinkekaardid.
Parim etleja Laura Rannala esindab Harjumaad ülemaalisel konkursil.
Kokku osales maakonna
Konkursi võitja Laura
Rannala.
voorus 14 õpilast 8 koolist.

Lugupeetud ettevõtjad!
Viimsi Vallavalitsus tuletab meelde, et igal aastal hiljemalt 15. aprilliks peab Majandustegevuse registris (MTR)
registreeritud ettevõtja esitama kinnituse registreeringu
õigsuse kohta.
Viimsi Vallavalitsus võtab vastu kinnitusi vallas registreeritud kaubanduse (jae- ja hulgikaubandus, toitlustamine,
teenindus, kaubanduse korraldamine) ja majutusteenuse osutamise valdkonnas tegutsejatelt. Andmeid saab kinnitada ka
elektrooniliselt ettevõtteportaali (https://portaal.riik.ee/x/
eit) kaudu (juhatuse liige).
Vajaliku info ja taotluse vormi andmete kinnitamiseks leiate MTR-i veebilehelt http://mtr.mkm.ee.
Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata, peatatakse 1. maist. Ettevõtjat, kelle registreering on peatatud, ei
loeta sellel tegevusalal registreerituks.
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleks eelnevalt kontrollida MTRis vastava registreeringu andmeid. Vajadusel saab andmeid muuta vormikohase taotlusega.
Küsimuste korral saab infot vallakantselei telefonil 606 6852.
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Viimsi noortekoor laulis
Pärnu festivalil

Avatud uste päev
Raamatu- ja roosipäev
Jüripäev

Viimsi Keskkooli noortekoor osales üle-eestilisel
VIII noortekooride festivalil Pärnus.
Festival toimus 19.–20. märtsil ja sellel osales lisaks meie
kooli koorile veel 11 Eesti
noortekoori.
Festivali raames toimus
neli kontserti, millest kahel
kontserdil esines ka Viimsi
Keskkooli noortekoor. Festivali avapäeval esines meie
koor koos Tallinna VHK noortekooriga Kuninga tänava põhikoolis, mille saali loetakse
Pärnu üheks paremaks koorikontserdi paigaks. Koor astus
üles seekord levimuusika seadetega ja solistina esines Mirjam Pihlak 11b klassist.
Õhtul toimunud kontserdil
Pärnu Elisabethi kirikus said
meie lauljad kuulata Rapla,
Keila ja Tallinna VHK koori
vaimuliku muusika kava.
Kontserdi järel toimus külalisi võõrustavas Pärnu Ülejõe
Gümnaasiumis sealse ÕOV

PÜÜNSI KOOL OOTAB ARMSAID LAPSEVANEMAID JA AUSTATUD KÜLARAHVAST 23. APRILLIL ENDALE KÜLLA.
ALATES kella 9.00 ON KOOLI JA LASTEAIA UKSED AVATUD. OLETE
OODATUD VAATAMA JA KUULAMA, MIS MEIE MAJAS TOIMUB.
LAPSEVANEMAD JA HUVILISED ON TERETULNUD LASTELE ETTE LUGEMA
OMA LAPSEPÕLVE LEMMIKRAAMATUID.
KOOLI RAAMATUKOGULE VÕIB SEL TOREDAL PÄEVAL KINKIDA UUSI
LASTE- JA NOORTERAAMATUID.

Viimsi noortekoor Pärnu Kontserdimajas.

korraldatud pidu, kus iga koor
pidi ette kandma ühe 1990ndate Eesti muusika stiilis playbacki. Meie koori meeleoluka
playbacki põhimootoriks oli
Harri Ausmaa 12a klassist.
Väga haaravad olid ka festivali raames toimunud töötoad
kõigile kooridele, kus Toomas
Voll ja Vahur Soonberg kooridega tööd tegid.
Kogu üritust kroonis laupäeval Pärnu Kontserdimajas

toimunud festivali lõppkontsert enam kui 400 laulja ja
Pärnu Noorte Puhkpilliorkestri
osavõtul, kus kanti ette ka töötubades viimase lihvi saanud
lood. Erilise menu osaliseks
said Toomas Volli juhatatud Kait Tamra “Oma Saar“
ja gospel “If You´re Happy,
Amen”. Kooslaulmist jätkus
ka tagasiteel Pärnust Viimsi.

Andrus Kalvet

Kevadpühad Randveres
Randvere Päevakeskus
on kujunenud kohaliku rahva kooskäimise
meelispaigaks. Nii ka
märtsikuu viimasel päeval sai külarahvas kokku
päevakeskuses, et tähistada peatselt saabuvat
ülestõusmispüha ja kena
kevade algust.
Kaasas kirjud munad. Kellel
olid need värvitud sibulakoortega, kellel lakkide-värvidega.
Kõigepealt toimus munade
veeretamine rennis, kellel ikka
kaugemale veereb. See võiduveeretamine olevat olnud vana
traditsioon meie esivanematel,
mis pidi näitama võitjale peatset meheleminekut. Meil sai
võitja väikese autasu.
Siis tutvustas pr Elina Kaasik ülestõusmispühade tähendust ja vanu kombeid pühade
ajal ning mida tehti vaiksel nel-

Külarahava poolt kokku kantud kevadekuulutajad.

japäeval, suurel reedel, vaiksel
laupäeval ja ülestõusmispühal
ning mida ei tohtinud nendel
päevadel teha.
Oli väga huvitav ja sisukas ettekanne. Järgnes munade
koksimine ja väike kohvilaud.
Lõpuks rääkis pr Aime Salmistu reisimuljeid Kuuba reisilt

ja demonstreeris seda eksootilist maad pildiprogrammiga.
Saateks oli mõnus Kuuba muusika kaasatoodud lintidelt.
Oli sisukas ja meeleolukas
pealelõuna, millest said osa
väga paljud.

Vaike Tõnts

Üks peoline

Kell 20.00 OOTAME KÕIKI KOOLIMAJA JUURDE, ET ÜHESKOOS VÕTTA
ETTE VÕISTUMÄNGUD JA JÜRIÖÖ JALUTUSKÄIK ÜMBER PÜÜNSI KÜLA.
info: gea@pyynsi.edu.ee, triinu@pyynsi.edu.ee
tel 606 6920, 606 6923

Avalik enampakkumine
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku
enampakkumine vallavalitsusele kuuluvale
sõiduautole Renault Megane, väljalaskeaasta
1999, töömaht 1598 cm³, värv tumepunane,
kere tüüp sedaan, alghinnaga 7547.- (seitse tuhat viissada nelikümmend seitse) krooni.
Avalduse esitamise tähtaeg on 23.04.2010.a.
kell 13.00. Avaldus enampakkumises osalemiseks tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus,
millele on märgitud “Renault“ ja “mitte avada
enne 23.04.2010 kell 13.00“, vahetult enampakkumise korraldajale, aadressil Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa. Täpsem info Viimsi valla koduleheküljel www.viimsivald.ee ja telefonil 606 6828 (Ants Vitsut).
Pakkumine peab sisaldama:
1. Pakutavat hinda sõnade ja numbritega;
2. Pakkuja nime, aadressi, telefoni-, arvelduskontonumbrit;
3. Füüsilisel isikul koopiat passist või ID-kaardist;
4. Juriidilisel isikul nime, registrikoodi, asukohta;
5. Juriidilise isiku esindajal volitust ja isikut
tõendavat dokumenti, telefoninumbrit;
6. Kinnitust kehtestatud tingimustega nõustumise kohta;

7. Osavõtutasu 75 krooni ja tagatisraha 750
krooni tasumist tõendavaid dokumente.
Nimetatud summad tasuda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele 221010936477 (Swedbank) või Viimsi Vallavalitsuse kassasse Nelgi
tee 1.
Tagatisraha tagastatakse enampakkumise
tulemuste kinnitamise järel 5 päeva jooksul
võitjaks mitteosutunuile.
Kõik ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud
kulud kannab ostja.
Viimsi Vallavalitsus ei vastuta ostetud kauba
kvaliteedi eest.

Detailplaneeringutest
Viimsi aleviku, Astri tee 12 detailplaneeringu
avalikul väljapanekul esitati 1 kirjalik vastuväide.
29. märtsil 2010 toimus detailplaneeringu
avalik arutelu, arutelu tulemusena vaidlust ei
lahendatud, vaidlevad pooled jäid oma seisukohtade juurde.
Detailplaneering suunati Harju Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.
26.04.2010–09.05.2010 tööpäevadel k 8.30–
17 (esmaspäeviti k 18-ni ja reedeti k 16-ni) on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Leppneeme külas asuva maaüksuse Hiire II detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 5,2 ha ja piirneb Kaevu tee 16, Loosaare II, Neemesauna II,
Viimsi metskond (maatükk nr 80), Pihlaka-IV,
Pihlapuu tee, Pihlapuu tee 8, 10 ning Laane tee
12 kinnistutega.
Planeeringu eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks
ning tingimuste väljaselgitamine maa-ala
kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse

määramine kolme üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava
elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on
8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on
330 m². Moodustatavate elamukruntide suurused on 3304–3320 m² ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse suurus on 40059 m²;
2. Püünsi külas asuva maaüksuse Olmi detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha ja piirneb Ülase ja Sinilille teega ning Ohaka, Karikakra tee 17, 19, 21 kinnistutega.
Planeeringu eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast väikeelamumaaks ning tingimuste väljaselgitamine
maa-ala kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga
kavandatava elamu suurim lubatud kõrgus
maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 240 m². Moodustatavate elamukruntide suurused on 1202 m²;
Lisaks on detailplaneeringud tutvumiseks
välja pandud valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Pääsupojad tegid head!
Pääsupojad tegid sõbrapäeval omatehtud asjade
laada, mille müügitulu
läks loomade varjupaiga
heaks, ja viisid metskitsedele metsa juurvilju.

On aeg, kus ümbritsev ühiskond vaevleb masu käes. Ei
jätku raha, ei jätku vahendeid,
kõike piiratakse, tõmmatakse
koomale, kärbitakse, liidetakse kokku, kaotatakse ära või
unustatakse üldse mingi asja
või nähtuse olemasolu.
Sellises kaoses loodad, et
kõik väärtuslik, mis loodud,
ei kaoks mingi vaakumi mõjul
olematusse.
Oleme õpetajad ja peame
jääma lootuseandjaks ning
suunanäitajaks ühskonna kõige väiksematele – lastele! Ja
õnneks ei tea nemad defitsiidist midagi, sest neil on soe
süda ja suur hing! Just selle
suure südame sooviks oli eralasteaias Pääsupoeg korraldada 15. veebruaril sõbrapäeva
laat, mille tarbeks Rõõmurullide rühma lapsed valmistasid õpetaja Katrin Lepikmäe
juhendamisel kaarte, meeneid
ja kaunistasid kinkekotte. Idee
algatajaks oli sama rühma
6-aastane Susann Vahe, kes
soovis aidata koos teiste lastega loomade varjupaigas olevaid loomi.
Kõik valmistatud esemed
pandi sõbrapäeva laadal hel-

Ettevalmistused sõbrapäeva laadaks. Foto Katrin Kasak

detele vanematele müügiks,
mille tulemusel koguti raha.
Saadud raha eest aitas Susanni
ema osta loomade varjupaiga
koertele jalutusrihme, rihmade hoidjaid, palle jm. Susann
koos oma ema ja rühmakaaslase Karl Lindmaga andsid selle
toreda kingituse varjupaigale
üle. Oli palju rõõmu ja, mis
peamine – kogu idee ja teostus
tuli lastelt enestelt!
Sel aastal oleme kogenud
üht lumerikkamat talve läbi
aastakümnete. Kuigi tänaseks on kalender meile juba
kevadet näidanud, ei taha tali
veel taanduda. Õppetegevuse
käigus olen lastele korduvalt
rääkinud metsloomade raskest
olukorrast sellise ränga lume
ja pakase küüsis. Toidupuudus
ja janu on ilmselt lõpetanud
paljude metskitsede elu.

Lapsed tõid kodunt kaasa
tükeldatud juurvilju oma
väikeses seljakotis just nii
palju, kui igaüks kanda jõudis.
Foto Marika Saul

Ja jällegi tahtsid Pääsupojad head teha: nad tulid mõttele, et lähme kõik koos metskitsedele Rohuneeme metsa süüa
viima. Palusime eelnevalt igal
lapsel kodunt kaasa võtta tükeldatud juurvilju, mille ta ise
oma väikses seljakotis jõuab
metsa kanda.
19. märtsil asusime lasteaiast õppekäigule metsa kahe
rühmaga: väikesed (2–3-aas-

tased) Pesamunad ja suuremad
(4–7-aastased) Rõõmurullid
koos õpetajate ja õpetaja abidega.
Sõitsime kohaliku liinibussiga Rohuneeme lõppu ja
matkasime sealt umbes 600 m
metsateed pidi edasi.
Leidsime toreda metsalagendiku, kus tallasime suuremate lastega tee ja tasandasime
platsi, kuhu iga laps pani oma
seljakotist söögi, mis metskitsedele kaasa oli toodud. See
väike platsike sai juurvilju täis.
Istusime hetkeks lumehange,
et puhata jalgu, kuulata metsahääli ja tihaste hüüdu: “Sitsikleit, sitsikleit...”.
Ütlesime lastele, et nad on
teinud suure heateo ja loodame, et tihased näitavad nüüd
metskitsedele, kus metsas toitu
leida.
Paar päeva hiljem sumpasin läbi värskelt mahasadanud
lume meie tuttavale metsalagendikule, et vaadata, kas
kitsekesed on Pääsupoegade
“külakosti” leidnud. Meie sissetallatud rada oli täis kitsede
jälgi ja laste viidud toidust ei
olnud midagi järel. Kõik oli
söödud!
Hea ja kerge on teha head!
Infot meie toredate tegemiste kohta leiate veebiaadressilt www.paasupoeg.ee.

Marika Saul

eralasteaia Pääsupoeg
Rõõmurullide rühma õpetaja

Millist raamatut hiljuti lugesite,
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni
president Ene Lill?

Carlo Ginzburgi
“Ajaloo ööpoolel. Nõiasabati lahtimõtestamine“
Saan lugeda kordades vähem,
kui sooviksin – lihtsalt aeg ei
võimalda. Peale töö ja ühiskondlike kohustuste on mul
väike pojake, kellege tegelen,
temale pühendatud aega ei saa
mitte millegagi hiljem korvata.
Et ta on aga ka ise juba aasta
otsa raamatulugeja, on minu
elu pisut lihtsam – enam ei pea
ma talle õhtuti ette lugema, vaid
võtame kumbki oma raamatud
voodisse kõhu peale ja loeme,
kuni Unemati jagu saab. Sageli
minust enne, kui mu pojast.
Ilukirjandust loen väga
vähe – olen ses suhtes väga
valiv ja tundub, et maailma paremik sai juba keskkoolis ära
loetud. Mõni ka mitu korda.
Viimasel ajal eelistan ma populaarteadust ja ka päris teadust.

Mu öökapil on tavaliselt
virn raamatuid. Mõne tõstan lugemata riiulisse tagasi, mõnda
sirvin, mõnda loen refrääniks
teistele. Praegu vaatavad mind
rõõmsas rivis Jaak Kangilaski
“Kunstist, Eestist ja eesti kunstist”, Andrus Kivirähki “Ivan
Orava mälestused”, Claude
Lévi-Straussi “Metsik mõtlemine” ja Marju Kõivupuu
“Hinged puhkavad puudes”.
Värskelt ja kaanest kaaneni
sai läbi loetud Carlo Ginzburgi
“Ajaloo ööpoolel. Nõiasabati lahtimõtestamine”. See on
teaduslik uurimus keskajal Euroopas levinud ja inkvisitsiooni
poolt jahitud nõiarituaalidest.
Inimene tajub sündmusi
ainult läbi omaenese kultuurifiltri. Nii ka mina. Läksin
sellesse mahukasse teosesse
otsima uusi jälgi keltidest Euroopa kultuuriruumis, kuid
samuti saama kinnitust šamanismi psühhotroopsete ainete
ja nõiasalvide keemilisest sugulusest.
Autor annab ülevaate levinud arusaamadest läbi kallutatud inkvisiitorliku faktimaterjali, rahavapärimuse ja
mütoloogia. Minu jaoks oli
paeluv Euraasia mütoloogia

morfoloogiline ühtsus. Šamaanide rituaalide analoogiaid
võime leida Alpi nõidade lugudest, Põhja-Siberi müütide
jälgi on nii osseetide, sküütide
kui ka antiigi pärimuses.
Autor analüüsib meile kõigile tuttava muinasjutu “Tuhkatriinu” levikut ja kohandumusi. See lugu oli väikeste
erinevustega levinud juba iidses Hiinas, sealt edasi Kaukaasias, Kreekas ja Inglismaal.
Hämmastav on tõdeda, et
kultuuri ja teaduse globaliseerumine on väga vana nähtus.
Rändasid rahvad, rändas ka
kultuur ja pärimus. Segunes,
assimileerus, mugandus, puhuti kaotas juured ning säilitas
vaid keha. Uurimus on ülimahukas (viidete loetelust saaks
raamatukogu) ja väga huvitav.
Kuid nõidade lugu jäi selles raamatus lahendamata.
Tundub, et keskaegsed ülestähendused olid taotluslikult
eksitavad – viitab see keldi
tavale anda olulist teavet edasi vaid valitutele ja suuliselt.
Inkvisiitor pidi otsuseid langetama väliste märkide ja fantaasia küündivuse põhjal. Alles raamatu viimastel lehtedel
leidsin ma kommi oma kee-

mikuhingele – autor möönas,
et sarnased mütoloogiad võisid olla mõjutatud ka samade
psühhotroopsete ainete kasutamisest. Ta kirjeldab tungaltera
ja kärbseseene rahvapärimuslikku kasutamist ning möönab
lõpuks ka nende seente keemilise koostise hallutsinogeenset
mõju. Niisiis – muistse eestlase piibel kasvas kuuse ja kase
all.
Inimestemaailma levinud
duaalsus (elu ja teispoolsus),
meditatiivse seisundi samastamine teispoolsuse ja surnute
riigiga, loomariitused ja usk,
et iga kord ilmub inimese ette
seesama elluäratatud loom,
näitab, et oleme paljuski targemaks saanud, kuid mõõtmatu
ala maailmast meie lähiümbruses on veel avastamata.

Suur reede ja
ülestõusmispühad…
…on teised suured kirikupühad jõulude järel. Võib isegi
öelda, et peamised pühad, sest jõulupühad on viimasel ajal
kujunenud rohkem kaubandus- ja kultuuripühadeks. Pealegi on Jeesuse Kristuse sündimise täpne aeg teadmata
(neil aegadel ei peetud sünniregistreid) ja see on seostatud talvise pööripäeva ajaga hiljem. Teisiti on lugu tema
hukkamise ja ülestõusmisega – nende aeg on teada. Need
toimusid juutide paasapühade ajal 30. aasta paiku.
Jeesuse surmamõistmise tegelikuks põhjuseks oli see,
et ta oli tõeliselt äraostmatu selle sõna kõige paremas mõttes. Ta ei lipitsenud kellegi ees ega otsinud koostöövõimalusi mitte mingite olemasolevate poliitiliste ega religioossete jõududega. Vähe sellest – ta paljastas halastamatult
eriti rahva religioosse eliidi, kes üritas teda rünnata, silmakirjalikkuse. Samal ajal ei olnud talle probleemiks suhelda
põhjakihi inimestega, kellest “korralikud” eemale hoidsid.
Selline inimene oli talumatu. Ta tuli hukata.
Jeesus arreteeriti neljapäeva õhtul. Reedel toimusid
kohtuprotsessid ja hukkamine ristilöömise teel. Kohtuinstantse oli kokku kolm. Kõigepealt juutide endi kõrgeim omavalitsusorgan – süneedrion. Neil oli tarvis leida
Jeesuse surmamõistmiseks sobiv ettekääne, et ise puhtaks
jääda. Paraku, seda leida ei õnnestunud – valetunnistajad
rääkisid üksteisele vastu. Lõpuks tuli ülempreestrile päästev mõte – ta nõudis Jumala nimel vannutades, kas Jeesus
tunnistab end Jumala Pojaks. Vastus oli jaatav, ja leiti, et
see ongi piisav põhjus – ta teotab Jumalat. Mis tunnistusi
meile enam vaja?!
Aga juutidel polnud õigust surmaotsust täide viia.
Selleks viidi Jeesus järgmisse kohtusse – Rooma maavalitseja Pilaatuse ette. Tema jaoks aga poleks leitud “süü”
olnud mingi argument. Seepärast süüdistati Jeesust seal
hoopis poliitilistes sepitsustes – näiteks selles, et ta keelab
keisrile maksu maksta (!) ja üldse kujutab endast ohtlikku
mässujuhti. Niisiis, juutide juhid muretsesid äkki Rooma
okupatsioonivõimu heakäekäigu pärast.
Pilaatus polnud eile sündinud ja sai ruttu aru, et selle
kohtuprotsessi puhul on mängus mingid isiklikud arveteklaarimised – et igatahes surma pole Jeesus küll ära teeninud. Ta tahtis Jeesuse lahti lasta ja üritas selleks mitmeid
manöövreid. Üks neist oli Jeesuse saatmine kolmandasse
kohtusse – kuningas Heroodese ette, kelle valitsuse alla
Jeesus kodukoha järgi õieti kuuluski. Pealegi oli Heroodes
juhtumisi parajasti Jeruusalemmas – las tema lahendab
seda suppi. Paraku, Heroodes tahtis end küll Jeesuse arvel
lõbustada, aga mitte ebameeldivat kohtuasja lahendada.
Ta saatis Jeesuse Pilaatuse ette tagasi.
Pilaatus tahtis endiselt vägisi Jeesust lahti lasta. Nii
tuli teda “töödelda”. Lõpuks öeldi talle: “Kui sa selle lahti
lased, siis sa ei ole keisri sõber …! Mõistad?” See vihje
mõjus. Ta andis survele järele. Ta võis ka mõelda, et lõppude lõpuks polnud ühe juudi saatus väärt, et riskida oma
karjääriga. Ometi pidas Pilaatus vajalikuks oma käed demonstratiivselt sellest loost puhtaks pesta ja öelda, et tema
on selle õige verest puhas. Selle vastu polnud juutidel midagi. Nad olid nõus vastutama: “Tema veri tulgu meie ja
meie laste peale!” (Peaasi, et sa teed, mis sulle öeldakse!)
Selline on vabas ümberjutustuses suure reede sündmuste üldplaan. Need sündmused üksikasjalikumalt –
tänamatus, valesüüdistused, pilkamised, mõnitamised,
piitsutamised ja lõpuks julm hukkamine – näitavad suurepäraselt inimese tegelikku palet, milleks ta on võimeline
ja mida ta ka tegelikult teeb, kui voli kätte anda ja kui
ükski karistus ei ähvarda. Sedasama on nähtud läbi ajaloo
ka sõdades, ja mitte ainult.
Niisiis, juutide juhid said lõpuks oma tahtmise. Jeesus
hukati. See asi oli ühel pool. Või kas ikka oli? Mis sai edasi?
Sellest kuuldi möödunud pühapäeval kõigis kirikutes
üle maailma. See on kõige uskumatum lugu, mida võib
kujutleda – surnuist ülestõusmine. Kogu maailma ajaloos
on seda reaalselt elanud inimesega juhtunud väidetavalt
ainult üks kord. Pole ime, et seda ei tahtnud kuidagi uskuda Jeesuse õpilasedki, rääkimata teistest – kuni meieni
välja. Aga just seetõttu oleks seda raske pidada ka väljamõeldiseks. Sest milleks mõelda nii reaalsetele sündmustele välja nii uskumatu lõpp?
Jeesus Kristus on … (igaüks lõpetab lause ise).

Aare Kimmel

EELK Randvere koguduse hooldajaõpetaja
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Koduloolane Jaan Tagaväli
Oled põline viimsilane. Kui
sügavale tead sina oma juuri?
Eesti talu- ja rannarahva
suguvõsauurimustega
saab
heal juhul tagasi minna kuni
kolmsada aastat. Kohati on nii
vanad kirikuraamatud säilinud
ning need ongi ühed olulisemad perekonnaloo allikad.
17. sajandi lõpus, 18. sajandi alguses toimus Eesti alal
tõeline demograafiline katastroof. Kõigepealt olid mõned
endaga suure näljahäda kaasa
toonud viljaikaldusaastad, siis
algas Venemaa ja Rootsi vahel
Põhjasõda ning tagatipuks tõi
sõda endaga kaasa veel ka katkuepideemia.
Kui ajaloolaste hinnangul
elas enne nälja-aastaid Eesti
alal kuni 400 000 elanikku, siis
pärast katku raugemist oli järel
vaid 150 000–170 000 inimest.
Enamusel neist, kes ellu jäid,
on olemas ka tänapäeval elavad järeletulijad.
Kõigil meil on olnud ema
ja isa. Vanavanemaid on juba
neli. Iga varasem põlvkond lisab esivanemaid kahekordselt.
Kui võtta kahe põlvkonna
vaheks 30 aastat, siis on lihtne
välja arvutada, et minusugusel,
peaaegu 60-aastasel inimesel
oli 1700. aastal 256 esivanemat. Muidugi ei ole mul neist
paljudest midagi teada, sest
andmeid lihtsalt ei ole.
Enamasti algavad minu
uuritud sugupuud 1750ndatel
sündinud inimestega. Kõik
tolleaegsed esivanemad ei ole
muidugi pärit Viimsi kandist,
aga siiski päris paljud on sündinud Tammneeme, Leppneeme ja Muuga külades.

sed teda veel ainult mõne aja ja
kui ka need inimesed kaovad,
siis kaob mälestus temast koos
nendega. Pikkamööda tasandub ka kalmuküngas. Ja varsti
ei tea ka selle inimese otsesed
järeltulijad, kelle hauatähise
nad kalmistult leiavad. Oli see
nüüd vanavanaisa või hoopiski
selle vend?
Edasi viis huvi oma suguvõsa mineviku vastu paratamatult huvini selle ümbruse
ja olude vastu, milles esivanemad elasid. Nii see algaski.

Mida või keda oma sugupuus
kõige põnevamaks avastuseks
pead?
Eesti ala loode- ja põhjaranniku ning saared asustasid juba
13. sajandi keskel siia elama
tulnud rootslased. Kuna mitmed minu esivanemate erinevad liinid on pärit ajaloolistelt
Tallinna lähikonna rannarootsi
aladelt, siis voolab oletatavasti
minu soontes üsna palju eesti
verega segatud rootsi verd.
Millest ja millal algas su huvi
ajaloo, koduloo ja sugupuu
vastu?
Sellest on nüüd möödunud
juba 16 aastat, kui jalutasin
pärast ühe sugulase matust
Randvere surnuaias haudade
vahel. Ristid, hauakivid, nimed, sünni- ja surmadaatumid.
Mõned kalmud olid korralikult
hooldatud, teised niisama jäetud. Minu jaoks olid enamus
nimesid tundmatud, aga mõnesid teadsin. Ja siis hakkaski
minus tasapisi kerima mõte:
kas ongi nii, et pärast inimese
lahkumist mäletavad läheda-

Aasta Genealoog 2009
Viimsilane Jaan Tagaväli pälvis tänavu Eesti Genealoogia
Seltsi tiitli Aasta Genealoog.
Suguvõsauurijate ühendus Eesti Genealoogia Selts (EGeS)
asutati 5. mail 1990 ning seega tähistatakse tänavu oma 20.
sünnipäeva. Selts peab oma põhieesmärgiks eestikeelse genealoogiaharrastuse edendamist, seltsil on maakondades 11 osakonda enam kui 660 liikmega.
13. märtsil pidas EGeS Tallinnas oma aastakoosolekut, kus
vaadati tagasi senitehtule ja kavandati tulevikuplaane. Tänusõnadega peeti meeles oma tublimaid liikmeid.
Seltsil on saanud heaks traditsiooniks kuulutada igal aastal
välja möödunud aasta parim suguvõsalooline raamat ning edukaim suguvõsauurija.
Tiitliga Aasta Väljaanne 2009 pärjati seekord seltsi Tallinna
osakonna liikme Harry Tuuliku Saaremaa-ainelist trükist “Viki küla ja Mihkli talu ajalugu“.
Aasta Genealoog 2009 on aga põline Viimsi valla elanik Jaan
Tagaväli. Ta on alates 2003. aastast olnud EGeSi juhatuse liige.
Austav tiitel määrati talle seltsi suurearvulise Tallinna osakonna
tegevuses mitmete uuenduste käivitamise eest. Olulisim neist
on suure osakonna sees väiksemate piirkondlike rühmade loomine. Sellistes ajalooliste maakondade alusel loodud rühmades
tunnevad inimesed end kodusemalt ja saavad omavahel senisest
paremini suhelda.
Jaan Tagaväli on pärit Tammneeme külast. Ta on Viimsi kandi
ajaloo ja suguvõsade uurimisega tegelenud juba 16 aastat. Jaan
oli üks Viimsi Kultuuriloo Seltsi kodulooringi tegevuse algatajaid ja
hilisem eestvedaja. Ta on Viimsis teinud mitu sugupuude näitust.
13. märtsi aastakoosolekul valiti Jaan Tagaväli Eesti Genealoogia Seltsi juhatuse aseesimeheks.

Kas ka kahel pojal on sama
huvi märgata?
Sügavam huvi oma esivanemate vastu tekib inimesel
enamasti keskeas või veelgi hiljem. Mäletan, et minu esimene
kokkupuude genealoogiaga oli
1970ndate alguses, kui sain tuttavaks kauge sugulasega, kes
oli koostanud minu isapoolse
sugupuuskeemi. Mõtlesin siis
– millise imeliku asjaga see
mees küll tegeleb! Skeem pidi
kapinurgas ootama uut algust
23 aastat ning nüüd olen seda
tublisti täiendanud. Pojad on 13
ja 23 ning nüüd on nende kord
imestada – küll isa tegeleb ikka
imeliku asjaga!
Umbes paarkümmend aastat
tagasi said populaarseks suguvõsa kokkutulekud. Kas ka
sinu suguvõsa käib koos? Kui
jah, siis palju teid on?
Päris palju rannarahvast
jättis aastatel 1943–1944 oma
kodud ja siirdus võõrsile. Viimasel paarikümnel aastal on
nemad ja nende järeletulijad
jälle oma sünnimaad külastanud. Nii mõnelgi korral on
sellised Rootsist ja Kanadast
tulnud sugulaste külaskäigud
kujunenud omamoodi suguvõsa kokkutulekuteks. Jah, see
on tõsi, et mõnikord on siis lisaks eesti keelele kasutusel ka
inglise keel, seda eriti noorematega suheldes.
Mis seltskond see üldse on
– sugupuu-uurijad? Kas eakam rahvas, kel pensionieas
on aega?
Jah, meie hulgas on palju
pensioniealisi inimesi. Aga

palju on ka tööeas rahvast ning
on ka lausa noori. Nii mõnigi
kooliõpilane on saanud seltsi
tegevusest innustuse minna
ajalugu õppima.
Kas veel millegagi jõuad tegeleda või võtavad suured seltsid – EGeS ja Viimsi Kultuuriloo Selts – kogu vaba aja?
Muidugi nõuab tegutsemine Eesti Genealoogia Seltsis
palju aega ja energiat, seepärast ongi Viimsi Kultuuriloo
Seltsi tegemised jäänud viimasel ajal natuke tagapaanile.
Aga huvitun endistviisi Viimsi
kandi minevikust ja tänapäevast.
Olen aktiivselt tegev ka kodanikeühenduses Meie Viimsi,
mis koondab erinevates külades ja alevikes elavaid kodukandi käekäigust huvitatud
inimesi, sealhulgas mitmeid
külavanemaid.
Mida toob endaga kaasa valimine juhatuse aseesimeheks?
See toob kindlasti kaasa
nii kohustuste kui ka õiguste
kasvu. Olen juba kaks hooaega
koordineerinud seltsi Tallinna
osakonna tegemisi ning see
tegevus esialgu jätkub. Kuna
EGeSis on veel kümme osakonda, siis tuleb senisest enam
tähelepanu pöörata erinevate
osakondade koostööle.
Kas oled ka vanavara koguja?
Olen ennekõike ikkagi teadmiste koguja. Kui vanavaraks
lugeda ka vanu fotosid ja dokumente, siis küll.
Küsis

Annika Poldre

Rannarahva Muuseum ootab mõrdasid
dust vitstega rüsad ja mõrrad
ning erinevat tüüpi vitsmõrrad.
Oodatud on igasugused
mõrrad: angerja-, silmu- lõhe-,
siia-, räime-, vähi- jt mõrrad.
Huvi pakuvad ka mõrra juurde
kuuluvad esemed, nagu mõrraankrud, mõrralinad, karjaaiad, mõrrahargid, mõrravaiad,
mõrra juurde kuulunud tõkked
jne. Lisaks on oodatud fotod
mõrdadest ja mõrratöödest.
Kuna seekordne näitus
kajastab mõrrapüüki kõikides
Eesti veekogudes, on muuseumile oluline ka informatsioon

Rüsad kuivamas.

Rannarahva Muuseum
asub koostama uut näitust ja vajab selleks taas
randlaste abi.
Seekordse näituse nimeks saab
olema “Vanad mõrrad” ja ees-

märgiks on tutvustada möödunud sajandite enamlevinuma
kalapüügivahendi ajalugu.
Eelmise aasta kogumisaktsiooni põhiline rõhk oli nakkevõrkudel. Kogumistöö tulemusel valmis näitus “Võrgu ilu”,

mis on Rannarahva Muuseumis rahvale imetlemiseks veel
aprilli lõpuni.
Selle aasta kogumistöö
käigus loodetakse saada erinevat tüüpi rüsasid ja mõrdasid.
Eriti teretulnud on vanad pui-

mõrdade paikkondlikest eripäradest. On see siis ainult sellele piirkonnale omane püünis
või püünise eripärane nimetus
– kogu see informatsioon on
muuseumile vajalik.
Rannarahva
Muuseum
kogub kõike kalandusega ja
randlusega seonduvat. Kui te
mõrdade järgi ringi vaadates
oma aidaalusest või pööningult leiate kalavõrke, ujukeid,
paadivarustust, kaluri riideid,
kalandusega seotud dokumente, fotosid või muid temaatilisi asju, siis on muuseum neist

esemetest väga huvitatud.
Igale annetajale on Rannarahva Muuseumi külastamine
tasuta, lisaks kingib muuseum
igale annetajale väikese raamatu randluse ajaloost.
Rannarahva Muuseumi kogumistöös kaasa aidata soovijatel palutakse ühendust võtta
info@rannarahvamuuseum.ee
või helistada telefonil 606 6941.
Aadress: Nurme tee 3,
Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa.

Rannarahva Muuseum
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Esietendub koguperemuusikal
9. mail esietendub Viimsi
Kultuurikeskuses muusikal pealkirjaga “Seesama
Horton – kogu lugu“. Muusikalis on meeleolukad
laulu- ja tantsunumbrid,
mis panevad silma särama
nii väikesel kui ka suurel
vaatajal. Muusikali toob
välja Viimsi Huvikeskus.

Sellekevadine lavastus jätkab
Viimsi Huvikeskuse muusikalavastuste traditsiooni. Nagu varasematelgi aastatel on lavastuse
projektijuht ja muusikaline juht
Kalle Erm. Lavastusega “Seesama Horton – kogu lugu” saab
muusikalilavastajana käe valgeks Balti Filmi- ja Meediakoolis filmirežisööriks õppiv Raigo
Saariste. Koreograafia loob Kati
Aid, kostüümikunstnik on Moonika Lausvee (Teater NO99).
Etendustes teevad kaasa teatriharrastajad vanuses 8 kuni 45.
Nimiosas astub üles vabakutseline näitleja-laulja Sulev Võrno,
teistes osades Kaarel Tamuri,
Margus Toomla, Kristel Pedak,
Marili Salujärv, Eddy Kont jt.
Muusikal “Seesama Horton –
kogu lugu” põhineb ameerika
kirjaniku, varjunimega Dr. Seuss lasteraamatutel. Lavastuses
kohtub publik tegelastega, keda
tuntakse ka Eestis linastunud
animafilmidest “Kuidas Grinch
varastas jõulud” ja “Horton”.

"Siin teeksime väikese muudatuse," lausub lavastaja Raigo Saariste muusikali noorimale, 8-aastasele
peaosatäitjale Kaarel Tamurile 2.–4. aprillil toimunud teatrilaagris Kose-Uuemõisas, kus individuaalproovid toimusid peamiselt hilistel õhtutundidel.

Näha saab elevant Hortonit,
Upsakat Känguru, Kessesid ja
paljusid teisi.
Projektijuht Kalle Ermi
paelus lavastuse muusika esimesest hetkest. “Laulud on
väga meeleolukad ja ilusa meloodiaga. Iga tegelaskuju iseloomustab erinev muusikastiil,
näiteks Känguru laulab souli,
lind Mayzie lauludes on ladinarütmid. Usun, et etendusest
saab positiivse meeleolu kogu
pere,” lisas Erm.

“Minu jaoks on muusikali
lavastamine uus ja huvitav kogemus,” sõnas noor lavastaja
Raigo Saariste. “Materjal on
väga mitmetahuline, lisaks näitlejate tekstile tuleb arvestada ka
laulude ja tantsudega, mis teeb
töö kindlasti keerulisemaks,
kuid siiani on koostöö sujunud
ladusalt,” lisas Saariste.
“Seesama Horton – kogu
lugu” etendused toimuvad 9.,
12. ja 16. mail Viimsi Kultuurikeskuse saalis. Etendu-

Pidu, mis ei unune
Viimsi Koolis tuleb taas
suur rokipidu, mille tulu
läheb heategevuseks.

Kas sina käisid eelmisel kevadel Viimsi Koolis playbackil?
Saalitäis rahvast, kes käisid, ei
unusta tõelist rokipidu! Lava
oli täis andekaid noori lauljaid
ja tantsijaid. Tüdrukuid hullutas sarmikas Enrique Iglesias,
efektne Michael Jackson, rokkida sai Pinki saatel, meessugu
võrgutas Lady GaGa, romantikalaineid lõid Koit Toome,
Smilers jpt.
Üritus oli väga edukas –
kontserdi tuluga toetati liikumispuudega laste suvelaagreid.

Nad teevad seda jälle

Aastal 2010 on kogunenud üle
40 aktiivse Keila noore, kes on
koostanud täiesti uudse kava.
Lavale tuleb üks maailma šokeerivamaid naisartiste, Kreeka Eurovisiooni kuulsus, parimatest parimad Eesti artistid,
üllatusesineja jpt. Õhtut viivad
läbi õhtujuhid.

Millal toimub?

Kontsert algab 11. aprillil kell
19 Viimsi Koolis. Pileteid on
võimalik osta eelmüügist 50
krooni eest koolist peaadministraator Sirje Sakkovi käest
argipäeviti kell 9–16 või helistades telefonil 53 859 570
(Terje Vaino). Kohapeal maksab pilet 75 krooni.

Avatud on kohvik ja
õnnelooside müük

Kohale saab tulla juba tunnike
varem, et osa saada maitsvatest suupistetest ja muidu juttu
puhuda. Samuti saab osta õnneloose ja kes teab, ehk naeratab just sinule peavõit, milleks
on reis kahele välisriiki. Kuhu,
jääb hetkel saladuseks! Lisaks
loosime välja hulgaliselt teisi
väärtuslikke auhindu! Kohvik
on avatud alates kella 18-st.

Kes korraldab?

Korraldajaks, nagu eelmiselgi
aastal, on heategevuslik organisatsioon Ladies Circle Eesti
(LCE). Ladies Circle (LC) on
noorte naiste rahvusvaheline
klubiline liikumine. Ühendusse kuuluvad naised vanuses
18–45 eluaastat ning liikumine juhindub motost “Sõprus ja
abivalmidus”. Alguse on saanud klubiline liikumine 1930.
aastal Inglismaalt ja Eestis tähistab LC liikumine tuleval sügisel 20. aastapäeva. Lähemalt
saab klubilisest liikumisest lugeda www.lce.ee.

Kes on need andekad
showtegijad?

Eks ikka esinemiskogemusega Keila noored, kel tänaseks
keskkool seljataga. Kuid nad ei
ole kaugeltki tavalised neiudnoormehed. Nende entusiasm
on imetlusväärne! Nende soov
midagi koos südamest ära teha,

ei ole kuhugi kadunud. Nii on
nad jätkuvalt valmis kokku
saama, pühenduma ja andma
endast väga suure osa nii oma
vabast ajast kui ka vabast tahtest. Show jaoks tehakse endale ise kostüümid, hoogsad
proovid kestavad juba ammu.
Tulemuseks on suurejooneline
üritus, kuhu kõik on kutsutud
olenemata vanusest.

Keda tahame kontserdituluga aidata?

Õnnelikud lapsed kasvavad
arenevates peredes. Kuidas
lisaks paremaks emaks olemisele leida taas iseennast,
kuidas leida oma elus rohkem
rahu, rõõmu, jõudu ja tasakaalu? Seda kõike on võimalik
saavutada! Kontserdi tuluga
toetatakse Avituse Keskuse
emade psühhokoolitusrühmi.
Lähemalt saab ettevõtmisega
tutvuda veebiaadressil www.
avitus.ee/noustamiskeskus/
emade-psuhhokoolitus.
Täname
koostööpartnereid: Viimsi Kool, Viimsi Tervis, Marvex Production, Lauri
Pihlak, Eesti Pagar, Viimsi
Teataja, Reusner AS, Keila
Kool, Keila Tervisekeskus,
Tallink, Cinamon.
Tule sinagi kontserdile ja
aitame üheskoos!

Terje Vaino

Ladies Circle liige

Anni Härma
Keila Keskkooli vilistlane

sed algavad kell 19.00. Pääse
maksab 50, perepääse (2 täiskasvanut + 2 last) 150 krooni.
Grupitellimuste korral helistada numbril 50 59 043 või saata
meil kalle@huvikeskus.ee.
Viimsi Huvikeskus on etendusi välja toonud juba 10 aastat.
Trupp on võitnud preemiaid
harrastusteatrite festivalidel. Lavastustes on varem kaasa teinud
Lenna Kuurmaa, Kaire Vilgats,
Peeter Kaljumäe jt.

Kristel Pedak

Viimsi JazzPopFest osalejad teada
v

22. mail toimuvale Viimsi I popp- ja dzässmuusikafestivalile on registreerunud 18 koori ja vokaalansamblit üle Eesti.
Ametlik registreerumine festivalile lõppes 15. märtsil, kuid
kuna huvi oli suur, pikendati tähtaega 25. märtsini. Viimsi JazzPopFest on esimene omalaadne festival, mis keskendub just
v
popp- ja dzässmuusikale. Festivalil on neli alagruppi: tulevikukoorid ehk Future is Yours (vanus kuni 12), A-kategooria ehk
Simply the Best (vanus alates 13; konkursikategooria), B-kategooria ehk Just for Fun (vanus alates 13) ja vokaalansamblid
ehk Little Less (vanus alates 13; 3–12 lauljat).
Tulevikukooride kategoorias osalevad lastekoor The Musical Robbers Püünsi Koolist, dirigent
Arvo Luik; lastekoor Viiv
si-Valter Pärnust, dirigendid Aino Subarina ja Helvi Treiblut;
mudilaskoor Mariel Tallinnast, dirigent Maire Eliste.
A-kategoorias võistlevad HaleBopp Singers Tartust, dirigent
Lauri Breede; Tallinna Ülikooli kammerkoor Tallinnast, dirigendid Mikk Saar, Paul Purga; gospelkoor Living Stone Tallinnast,
dirigendid Lauri Luide, Sigrid Luide; Nuku- ja Noorsooteatri
segakoor Tallinnast, dirigent Reeda Kreen-Toots; Kuressaare
Gümnaasiumi segakoor Ave Kuressaarest, dirigent Mai Rand;
Pirita kammerkoor Tallinnast, dirigent Maire Eliste; Konguta
segakoor Tartumaalt, dirigent Merilin Sinikalda.
B-kategoorias osalevad Viimsi Kooli noortekoor Viimsist,
dirigendid Andrus Kalvet, Virve Kalvet; ViiKerKoor Viimsist, dirigent Age Toomsalu; Aita Leida nimeline segakoor Jõhvi vallast, dirigent Keio Soomelt.
Vokaalansamblite kategoorias on registreerunud Salme
meesansambel Punased Sõstrad Salme vallast, juhendaja Anita Kangur; neidude ansambel Mamambe Raplast, juhendaja
Maarja Paju; Sa:rlaine Kuressaarest, juhendaja Laine Lehto;
Paide Gümnaasiumi noormeeste kvartett Deja vu Paidest, juhendaja Anne Toomistu; vokaalansambel Mandlike Kuressaarest, juhendaja Pilvi Karu.
v
Koore ja ansambleid hindab
zürii koosseisus laulja ja pev
dagoog Mare Väljataga, dzässmuusik ja pedagoog Siim Aimla
ning laulja Hanna-Liina Võsa.
Festival toimub Viimsi Koolis. Festivali korraldab Viimsi Vallavalitsus. Rohkem infot kodulehelt www.viimsivald.ee/jazzpopfest.

Kristel Pedak
festivali projektijuht
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Ökonädalavahetus
Viimsi ja Randvere Noortekeskuse 2010. aasta
prioriteediks on säästliku eluviisi propageerimine. Sellest tulenevalt toimus Randvere Noortekeskuses 12.–13. märtsil ökonädalavahetus.

Reedel alustasime väikese töötoaga, kus valmisid vanade
ajakirjade lehtedest kaunid kaelaehted. Õhtu lõpetasime
ökodiskoga, kus DJ mängis plaate ning kavas olid veel
lõbusad mängud. Ühtlasi oli ühel tüdrukul käsil ka sünnipäeva pidamine. Randvere Noortekeskuses rakendatakse
palju põhimõtet, kus noored ise seisavad hea ürituse toimumise eest. Siinkohal tooksin välja 8-aastase Natalie,
kes aitas nii reedel kui ka laupäeval kohvikut pidada.
Laupäeval toimusid töötoad, kus sai uue ilme anda vanale taburetile, nõudele ja T-särgile. Veel sai meisterdada
riidejuppidest kuumaaluseid ning teha ise otsast lõpuni
nägusad kinkekotid. Nii mõnigi noor ei pea neid enam
poest ostma! Samal ajal pidas Maris kirbuturgu, kuhu ta
tõi müümiseks oma vanad ehted, mida ta enam ise kanda
ei soovi. Müük läks üsna hästi, aga kuna suurem osa ökonädalavahetusest osavõtjad olid poisid, siis mitte nii hästi,
kui loodetud.
Et käed vahepeal puhata saaksid, viis Randvere noor
nimega Liisa läbi ka paar lihtsat võistlust. Kõige informatiivsem oli prügi sorteerimine, mis näitas, et noored teavad päris hästi, millisesse kogumiskasti erinevad jäätmed
panna tuleb.
Taustaks mängisid Jaan Tõnissoni Instituudi maailmaharidusprojekti raames filmitud dokumentaalfilmid, mille
eesmärk on tõsta noorte teadlikkust globaalprobleemidest.
Ühtlasi olid seintel väljas huvitavad faktid taaskasutuse vajalikkusest ning liigse tarbimise kahjulikkusest loodusele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et ökonädalavahetus läks
igati korda ning loodame, et teema muutus ka noortele natukenegi südamelähedasemaks.

Kadi Vahtra

Talv saadeti taeva
19. märtsi hommikul
kogunes Pargi Lasteaia
vanem rühm Saialilled
hoovile, et koos juhataja
asetäitja ja õpetajaga
maha mängida maastikumäng “Tere kevad“.
Kõigepealt tuli valida kahele
meeskonnale kapten. Õpiti demokraatlikku valimist. Lapsed
pakkusid kandidaadid ja siis
toimus hääletamine. Kapteni
roll oli maastikumängu ülesandeid teistele ette lugeda, rolle jagada, hätta jäänuid aidata
ja ülesande soorituse tulemusi
hinnata, vajadusel meeskonda
kaasates tulemusi parandada.
Maastikumängu käigus saime
ülevaate ka õppekava erinevates valdkondades õpitu omandamisest. Näiteks tuli grupil
end vanuse järgi (kuu ja päeva
täpsusega) järjekorda panna.
Aardekastini jõudsid kaks
meeskonda, kasutades liikumiseks kure sammu, konna
hüppeid, teo ja vihmaussi liikumisstiili. Aardekastist tulid
välja uued ülesanded seoses
lasteaia aasta teemaga “Vikerkaare all loon oma taruse terade
aabitsat”. Lapsed said laduda
tähtedest sõnad “Tere kevad”
ja “Vikerkaar”, värvilise paberi

Õues õppida on põnev, eriti mängides.

ribadest moodustada vikerkaare, kus seitse värvi õiges järjekorras. Siis jõudis järg kaunite
kunstide kätte. Ühel meeskonnal oli ülesandeks kujundada
platsile jäätellistest tähtedest
laotud sõna ja värvida siis tähed vikerkaare värvides. Teine
grupp asus hoogsalt sulalumest
vikerkaart modelleerima, mis
samuti värvikuue sai. Tore oli
jälgida, kuidas üksteist juhendati ülesannete lahendamisel.
Seejärel pumpasime täis vikerkaarevärvi õhupallid ja kinnitasime aardekastist leitud kirja
“HÜVASTI TALV” õhupallide
külge. Ühislaulu saatel “Juba
linnukesed” saatsime talve tae-

va. Talv ei tahtnud küll hästi ära
lennata, aga tal oli ju ka veel
üks ööpäev aega jäänud kalendrikevade tulekuni.
Ega kõik lapsed tahtnudki
talve ära saata, sest tänavune
talv on neile õues palju põnevat
tegutsemist pakkunud. Vastlapäeval ehitati koos vanematega
põnev lumelinn lasteaia hoovile
talvisteks õuemängudeks, kus
võimalus mäkke ronida ja pikka liugu lasta, koopasse pugeda
ja valge tiigri seljas ratsutada.
Selle talve jooksul sai lastele
hästi selgeks vee kolm olekut
ja see, et ka jäätellistest saab
ehitada. Tühi mahlatops sobib
hästi jäätellise vormiks ja kül-

mataat ise muudab vee jääks.
Vabariigi aastapäeva eel valmis
jäätellistest meie oma vabaduse
sammas, mis ka toimiva valgustuse sai, õhtu hämaruses piisas
selleks tavalistest teeküünaldest.
Lasteaia pere nimel tänan
meie tublisid abilisi Viimsi
Hooldusest ja Tõnu Soomerit ning tema firma mehi, kes
üheskoos lume lasteaia hoovis
hunnikutesse tehnika ja oma lihasjõu abil koondasid (seda nii
Pargi kui ka Randvere Lasteaia
laste rõõmuks), kõiki tublisid
vastlapäeva heategevuslikust
üritusest osavõtnud peresid, kes
kaasa lõid lumelinna ehituses.
Eriline tänu meie hoolekogu
aktiivsetele naistele, kes organiseerisid vastlapäeval kohviku
ja lasteriiete taaskasutustäika,
mille tuludest panime idanema
seemne jüripäeva talgutel loodava õueõppe “rohelise klassi”
tarbeks mänguväljakule. Lasteaed kogus annetustena tulu
2705 krooni.
Seega: hüvasti talv ja tere
kevad! Õues õppida on põnev
igal aastaajal.

Reeli Simanson
Viimsi Lasteaiad
juhataja asetäitja
Pargi ja Randvere Lasteaias

Tiiger hüppas Viimsi Koolis
Selle aasta veebruaris
kuulutas Tiigrihüppe
Sihtasutus (TH) välja projektikonkursi “IKT loodusteadustes” eesmärgiga
elavdada ja mitmekesistada gümnaasiumiastme
loodusteaduste tunde
uute IKT-põhiste (info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia) vahendite abil.
Konkursil osales 29 kooli, Vernieri digitaalsed katsevahendite komplektid (andmekogujad
ja andurid) anti 18 koolile,
nende seas ka Viimsi Koolile.
Tegemist on kallite seadmetega, ühe komplekti hind on
üle 80 tuhande krooni.
24. märtsil oli meie majas
Põhja-Eesti piirkonna koolidele katsevahendite üleandmine
ja tutvustav koolitus õpetajatele. Koolituse viisid läbi
Vince English Iirimaalt (Vernier Europe juht), Raimond
Saral (Total Eesti OÜ, Vernieri toodete esindaja Eestis) ja
Indra Upeniece (Hansatrade
SIA, Vernieri toodete esindaja
Lätis). Koolitus oli väga prak-

tiline (iga kool töötas oma katsevahenditega) ja mõjuv, sest
suutis ka esialgu kahtlevatel
õpetajatel panna mõtte liikuma
selles suunas, kuidas kasutada
seadmeid oma tunnis.
Tiigrihüppe
Sihtasutuse
tegevus käivitus 1997. aastal
eesmärgiga tõsta Eesti koolihariduse kvaliteeti kaasaegse IKT
rakendamise teel. Programmi
finantseeritakse riigieelarvest.
Tegevuse esimeses etapis
(1997–2000) oli eesmärgiks
kaasajastada koolide infrastruktuur, teises etapis (2001–2005)
oli esiplaanil IKT pädevuste
tagamine kõigile õpilastele ja
õpetajatele.
Praeguses etapis on rõhuasetus põhiliselt e-õppele ja erinevate e-õppega seotud sisuteenuste arendamisele. Eesmärk
on õppetöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine IKT kasutamise kaudu, e-õppe muutmine
igapäevase õppetöö osaks (vt
www.tiigrihype.ee).
Kuidas siis sihtasutus seatud eesmärke täidab? On programme, kus kõigile koolidele
eraldatakse mingi ressurss vas-

tavalt kooli suurusele (näiteks
sülearvutid õpetajatele 2008.
aastal), kuid tüüpiliselt kuulutatakse välja projektikonkurss.
Konkursil osalemiseks on vaja
esitada korralikult vormistatud
taotlus, kus kõigi nõutud tingimuste täitmine täpselt kirjas.
“Tiigri” ligimeelitamiseks ei
piisa maitsvast lihatükist, vaid
vaja on häid saavutusi õppetöös, innovaatilisi ideid ja lahendusi kooli IKT korralduses
ja õppetöös rakendamises ning
ka õpetajate pidevat IKT-alast
täiendõpet ja IKT vahendite
kasutamist õppetöö mitmekesistamiseks.
Meie koolil on Tiigrihüppe
Sihtasutusega päris head suhted. Suuresti sihtasutuse abiga
sisustasime 2002. aastal Männi
tee koolimajas kaks arvutiklassi ning Viimsi Kool on ikka
projektikonkursse võitnud koolide loetelus olnud. Olgem siis
edasi innovaatilised, teadmishimulised ning edukad nii oma
koolis kui ka väljaspool.

Tõnu Toomeoja
Viimsi Kooli IT-juht

Viimsi Õpilasmalev töötab käesoleval aastal
kahe vahetusega
I vahetus – 7. juunist kuni 30. juunini (23 kuni 27 juuni tööd ei toimu), II vahetus –- 5.
juulist kuni 23. juulini.
Registreerimine kumbagi vahetusse ja töölepingute sõlmimine toimub 19. aprillist kuni
29. aprillini esmaspäeviti kell 14–18.30 ja nel-

japäeviti kell 9–12 ja 14–17.
Registreerimiseks palume kohale tulla kas
noorel endal või tema vanemal.
Kohtade arv malevasse on piiratud.
Täiendavat informatsiooni saab telefonil
606 6853.
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Tunne oma tervist

Valmis Harju
maakonna terviseprofiil

Räägime palju tervisest ja selle hoidmisest.
Tegelikult teame tervisest vähe, kuna seda on
uuritud palju väiksema
innu ja intensiivsusega
kui haigusi.
Tervist on raske hinnata. Meditsiini peatähelepanu on suunatud haigustele ja tervisehinnang on jäänud tahaplaanile.
Ja olgugi, et kulutame palju
raha tervishoiule, sõltub meie
tervise seisund enam sellistest
teguritest, mis on väljaspool
meditsiini.
Tervis on enam kui haiguse või kehalise defekti puudumine. Maailma Tervishoiu
Organisatsiooni WHO tervisedefinitsiooni järgi kuulub tervise tunnuste hulka ka vaimne,
füüsiline ja sotsiaalne heaolu.
Nende kriteeriumite hindamine on praktiliselt võimatu.
Mis on näiteks sotsiaalne heaolu? Kui mul on vähe raha või
ei ole ajutiselt tööd või olen
kade, et naabril on mersu ja
minul ainult Toyota – siis on
see sotsiaalse heaolu vajadus.
WHO definitsiooni põhjal ei
saaks mind tunnistada terveks.
Aga kui ma äkki ei olegi sellises olukorras terve?

Tervise seisundi
hindamine on keeruline

Tervise seisundi täpne hindamine on keeruline, kui tahame seda määratleda haiguse
puudumisena. Sellisel puhul
peaksime elimineerima kõik
haigused, mis aga on praktiliselt võimatu – see oleks liiga
töömahukas ja kallis.
Terviseprobleemide
lahendamiseks pöördume arsti
poole, kelle esmane ülesanne
on diagnoosi määramine ja
teiseks eesmärgiks patsiendi
ravi. Esimese ülesande lahendamiseks on vajalik organismi
põhjalik tundmine, teise lahen-

Harju maakonna terviseprofiili eesmärk on kaardistada ja hinnata maakonna elanike terviseseisundit ja tervisemõjureid. Profiil annab esmase
laiapõhjalise ülevaate maakonna elanike sotsiaalmajanduslikust taustast, et mõista elanikkonna tervise vajadusi ja aidata kaasa maakondliku tervisesekkumiste paremale planeerimisele.

Tervise tunnuste hulka kuulub vaimne, füüsiline ja sotsiaalne heaolu. Foto Matton

damiseks ravimite ja ravimeetodite tundmine.
Diagnoosi määramiseks on
vaja teada, mis patsienti vaevab. Arstil on kaks teadmise
allikat. Esimeseks on patsiendi
kaebused ja arsti tähelepanekud haige uurimisel. Teiseks
informatsiooniallikaks on nn
objektiivsed andmed, mida
saadakse mitmesuguste kliiniliste analüüside, röntgenuuringute jms tulemusel.
Paljude subjektiivsete vaevuste ja objektiivsete leidude
erinevus seab arstile probleeme. Sageli on patsiendil rohkesti kaebusi, kuid objektiivsed,
silmale nähtavad leiud võivad
olla vähesed ega võimalda täpse diagnoosi püstitamist.
Arst ei ole tavaliselt huvitatud (ajapuudusel) patsiendi
kõikide vaevade põhjuste analüüsist, vaid valib tähtsateks
vaid need sümptomid, mis
vastavad mõnele tüüpilisele
haigusele. Muud vaevad kirjutatakse patsiendi neuroosi või
masenduse väljendajaks.

Moes on kampaaniad

Arstist on kujunenud vetelpäästja, kes veab veest välja
uppujaid, olles ise liiga tööga
koormatud selleks, et välja selgitada, miks inimesed on vette
kukkunud.
Tervishoiusüsteem, mille
käsutuses on elanikkonna haigestumise statistilised andmed
ja ravimite kasutamise määrad,
üritab vähendada haigestumist
eriliste kampaaniate abil. Moes
on ravimite profülaktiline kasutamine vererõhu, kolesterooli ja
ülekaalu vähendamiseks ning
osteoporoosi profülaktikaks.
Selliste kampaaniate suurimaks puuduseks on kujunenud
asjaolu, et soovitusnormid, mille poole püüeldakse, on liialt
madalad. Asetades soovitusnormid madalaks, võime hirmutada kogu elanikkonna farmakonide pidevaks kasutajaks.
Kelle eesmärke see teenib, pole
raske arvata.
Kuivõrd efektiivsed on
kampaaniad, sellest kõnelevad
uurimustulemused. Näiteks ko-

lesterooli lendavate farmakonide (mis on suhteliselt mürgised) toimeefekt on väike – 0,1
ühikut alanenud kolesterooli.
Minu arvates tuleb hukka
mõista elanikkonna hirmutamine meditsiiniliste probleemidega. Suur hirmutamine
toimus seagripi kaasnähuna.
Õnneks oli Eestis meedia tasemel ega tekitanud elanikkonnas paanikat. Ka arstkond
säilitas normaalse suhtumise.
Kokkuvõtteks tuleb leppida
sellega, et meditsiinil puuduvad
praegu vahendid inimese täiesti
terveks tunnistamiseks. Tervise
seisundi hindamisel peab arvesse võtma inimese iga. Kui arst
uuringute käigus tunnistab 20ja 50-aastase inimese terveks,
siis ei saa nende hinnangute vahele panna võrdusmärki. Olgu
kõigi eesmärgiks saavutada optimaalne tervis, mis tähendab
maksimaalset tervise taset, mis
on oma eas võimalik saavutada.

Heino Tiik
nõelraviarst ja filosoofiadoktor

Viimsi Haiglas saab luutihedust mõõta
Osteoporoos on haigus, mis kaebusi ei
põhjusta. Sageli on
esimeseks märgiks
luumurd, mis on kerge
tekkima, kui luu on
märgatavalt hõrenenud.
Luude mineraalne tihedus
määrab luude tugevuse. Madal
luude mineraalne tihedus suurendab luumurru riski. Luude
mineraalset tihedust mõõdetakse densitomeetriga.
Selleks, et saada aimu osteoporoosi esinemise tõenäosusest, tuleb hinnata inimese
isiklikke osteoporoosi riskifaktoreid. Osa neist on sellised,
mida inimene ise mõjutada ei
saa, neid kutsutakse mittemuudetavateks riskifaktoriteks, teisi saab inimene oma elustiili

Liikumine on tõhus abinõu
osteoporoosi ärahoidmiseks.
Foto Polar

muutes mõjutada. Neid kutsutakse muudetavateks riskifaktoriteks.
Mittemuudetavad
riskifaktorid on: vanus, naissugu,

osteoporoos perekonnas, eelnev luumurd, rass, menopaus,
pikaajaline glükokortikosteroidravi (kui see kestab üle
3 kuu), kroonilised haigused
(reumatoidartriit, süsteemsed
sidekoehaigused,
kilpnäärmehaigused), hüpogonadism
meestel (meessuguhormoonide defitsiit).
Muudetavad riskifaktorid
on: alkoholi tarbimine, suitsetamine, madal kehakaal, ebatervislik toitumine, söömishäired, östrogeenide defitsiit,
kehaline passiivsus, sage kukkumine.
Lisaks on olemas teisesed
mittemuudetavad riskifaktorid,
näiteks haigused ja ravimid,
mis mõjutavad luude remodelleerumist või suurendavad
kukkumisriski, mis omakorda suurendab luumurruriski.

Need on näiteks seedetrakti
haigused, pärilikud haigused,
liikumatus, ravimitest uinutid,
rahustid, krambivastased ained, l-türoksiin, metotreksaat,
aromataasi inhibiitorid.
Osteoporoos ehk luuhõrenemine on luustiku haigus,
mille tagajärjel muutuvad luud
hapraks – suureneb luumurdude risk. Luuhõredus on tõsine
haigus, mis esineb eriti sageli
just üle 45-aastastel naistel.
Luutiheduse
mõõtmine
Viimsi Haiglas 18. mail 2010
kell 9–17!
Mõõdetakse naisi alates 45.
eluaastast ja mehi alates 55.
eluaastast, keda ei ole viimase aasta jooksul osteoporoosi
suhtes uuritud. Mõõtmine toimub randmest ja on tasuta.
Registreerimine oma perearsti juures!

Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda Harju maakonna
terviseprofiiliga Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee. Dokument asub lingil http://www.harju.ee/public/
Sots_terv/Terviseprofiili_valmis.pdf.
Terviseprofiil on maavalitsuse kodulehele üles pandud
eesmärgiga anda elanikkonnale ülevaade Harjumaa hetkeolukorrast ning toetada kohalikke omavalitsusi nende
terviseprofiilide koostamises.
Enamasti keskendutakse Harju maakonna üldandmetele. Vähem on analüüsitud Tallinna andmeid, kuna valmimas on eraldi Tallinna terviseprofiil.
Profiil annab võimaluse võrrelda maakonda riigi
üldandmetega, teiste maakondadega ning paikkonna andmeid maakonna tervikpildiga.
Terviseprofiil valmis Eesti tervisepoliitika rakendusplaani raames Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel
ning peaks muutuma regulaarselt kaasajastatavaks alusdokumendiks terve kogukonna toetamiseks vajalike poliitiliste otsuste tegemisel.

Harju Maavalitsus

Uus Rehabilitatsioonikeskus
Aprillist 2010 alustas tööd AS Viimsi Haigla Rehabilitatsioonikeskus.
Puude raskusastet omavad lapsed ja täiskasvanud isikud
saavad registreeruda rehabiltatsiooniteenustele Viimsi Haiglas
Sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel.
Täpsem info tel 605 9001.

Pirita
Lillekasvatuse
Näidissovhoosi
endised
töötajad!
Olete oodatud sovhoosi töötajate
ühisele kokkusaamisele
15. mail 2010 Viimsi Kultuurikeskusesse
Nelgi tee 1 (endine sovhoosi kontor)
algusega kell 14.00,
eesmärgiga meenutada vanu aegu ning
aidata SA Rannarahva Muuseumil
(Viimsi Muuseum) kokku koguda sovhoosi
ajalugu.
Osalustasu a 100.- krooni palume kanda a/a
10022061331003, Liidia Urm. Sularahas tasumise korral
palume võtta ühendust telefonil 56 152 260, Viivi Mardim.
Registreerimise viimane tähtaeg 5. mai 2010.
Täiendavat informatsiooni saab korraldustoimkonnalt
telefonil 50 22 721, Henno Mõtus.
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Euroopa Noorteparlamendi 10. Eesti sessioon
20.–23. märtsini toimus
Viimsis ja Tallinnas Euroopa Noorteparlamendi järjekorras 10. Eesti
sessioon. Juubelisessioon
tähistas 10 aastat Eesti
aktiivset tegutsemist
üleeuroopalises Euroopa
Noorteparlamendi (ENP)
võrgustikus.
ENP koondab rohkem kui 30
riiki ning mitmeid kultuure,
keeli, ajalugusid jms. ENP
esindaja Eestis on MTÜ Tegusad Eesti Noored.
ENP 10. Eesti sessiooni
patrooniks oli Euroopas üks
tuntumaid eestlasi – Euroopa Komisjoni asepresident ja
transpordivolinik Siim Kallas,
kes küll kahjuks ise kohapeal
viibida ei saanud, ent tervitas
kõiki osalejaid videotervitusega Brüsselist.
Siim Kallase videotervitusest jäi eelkõige kõlama mõte
selle kohta, kuidas praegustel
põlvkondadel on kõik uksed
Euroopasse ja maailma valla
ning kuidas seda peaks ära kasutama. Samuti tegi osalejatele
avamistseremoonial pöördumise endine Euroopa Parlamendi
saadik Marianne Mikko.

Euroopa Noorteparlament

Euroopa Noorteparlament on
platvorm, kus erineva tausta
ja kultuuriga Euroopa noored
saavad kohtuda, tutvuda, arutada kitsaskohtade üle, mis
puudutavad Euroopa kodanikena neid kõiki ning seeläbi,
nagu viitasid ENP 10. Eesti
sessiooni lõpetamisel kõnelenud delegaadid Meri-Kris Jaama ja Gustav Kotkas, natukene
muuta ka maailma.
Üleeuroopaliselt korraldab
ENP kolm sessiooni (kevadel,
suvel ja sügisel), kus osaleb üle
300 noore ja õpetaja. Riikide tasandil korraldatavad sessioonid
on eelkõige rahvusvahelistele
sessioonidele osalejate valimiseks. Nii valitakse ka ENP 10.
Eesti sessioonil osalenud 109
delegaadi hulgast välja need
õnnelikud, kes esindavad Eestit
sügisel Lvovis ning järgmisel
kevadel Ateenas toimuvatel
üleeuroopalistel sessioonidel.
Lisaks eestlastele osales
siin sessioonil ka delegaate
Lätist, Soomest, Gruusiast ja
Prantsusmaalt. Seda eelkõige
selleks, et juba eos eesti noortele rahvusvahelise sessiooni
maiku tunda anda.
Delegaatidele lisaks osalesid üritusel 34 rühmajuhti-ajakirjanikku-korraldajat, kes on
kõik delegaaditeekonna juba
läbinud ning kellest mitmed
on korduvalt rahvusvahelistel
sessioonidel osalenud. Sessiooni president Helga Kalm
Tartu Ülikoolist, kellel on
laialdased kogemused rahvusvahelistelt sessioonidelt, tõi
välja, et rahvusvahelised sessioonid aitavad õppida tundma inimesi teistest rahvustest

Rühma ehitamine lõbusa mängu kaudu.

– nende kultuuri ja nägemust
– ja näha, et koostöö on vägagi
võimalik. Helga lisas: "ENP
on mulle aastate jooksul andnud kümneid tuttavaid ning
mitmeid väga häid sõpru Euroopa riikidest. Ja pealegi on
pingsaid arutelusid täis päeva
lõpus lõbus teada, kuidas on
“terviseks” kümnes keeles!”

lihtne, aga kõik said üksteisest
aru ja probleeme ei tekkinud,”
leidis Eeva-Liisa Puidet Viimsi Koolist.
Martin Siimann, samuti
Viimsi Koolist, ütles aga, et
avastas end ka pärast sessiooni sõpradega või poes inglise
keeles rääkimast.

Sessiooni sisu

ENP 10. Eesti sessiooni temaatika oli lai, ulatudes samasooliste abieluõigusest Iraani
tuumaprogrammi ning vananeva ühiskonnani. Kahtlemata
on tegemist teemadega, mis
nõuavad osalejatelt ka ettevalmistust. Selleks koostasid rühmajuhid enne üritust lühikesed
teemade ülevaated, mis osalejad õigele rajale suunasid.
Samuti külastasid komiteesid
pühapäeval kogenud eksperdid, et teema kohta taustainfot
anda ning kindlustada noorte ideede realistlikkus. Teiste
hulgas andsid ekspertidena
oma panuse Tallinna Ülikooli
rahvusvahelise poliitika lektor Oudekki Loone, Riigikogu
liige Toomas Trapido ja välisministeeriumi välismajanduse
ja arengukoostöö osakonna 4.
büroo (energia ja keskkond)
direktor Mati Murd.
Nii rühmaehitus kui ka komiteetöö, samuti avamistseremoonia toimusid Viimsi Koolis, mis jättis osalejatele väga
meeldiva mulje oma avatuse
ning mugavuse tõttu. Lätist pärit Aleksandrs Safronovs ütles,
et nii mugavas ja modernses
keskkonnas oli rõõm töötada.
“Ma usun, et see keskkond aitas nende kolme päeva jooksul
kaasa ka osalejate produktiivsusele ja loomingulisusele,”
ütles noormees. Ka korraldajatel oli kooliga nende vastutulelikkuse tõttu koostöö meeldiv.
Komiteetöö käigus val-

Mis ühel sessioonil aga ikkagi
toimub, et võib öelda, et see
lõhub piire kultuuride, keelte ja
nägemuste vahel? Sessioonide
ülesehitus on küllaltki klassikaline, koosnedes rühmaehitusest, komiteetööst ja peaassambleest. Rühmaehitus on
see, mis paneb kõigile ülejäänud tegevustele aluse. Kogenud
rühmajuhtide
eestvedamisel
lahendatakse ülesandeid – nii
mängulisi kui ka pingsal mõttetööl põhinevaid – eesmärgiga
kindlustada, et komiteeliikmed
tunneksid end üksteisega vabalt
ning saaksid komiteetööd alustada ilma võõrastamise ja ebamugavustundeta.
Seekordne Eesti sessioon
oli osalejate arvult üks suurimaid. Igas komitees oli 13–17
delegaati, mis teeb rühmaehituse rolli eriti oluliseks.
Rühmaehitusele järgneb
komiteetöö, kus iga komitee
ette püstitatakse üks üleeuroopaline probleem, mille kohta
noored peavad koostama resolutsiooni, mis kajastaks nii
hetkeolukorda kui ka nendepoolseid lahendusi.
Kuna tegemist on Euroopale keskenduva sessiooniga,
siis toimub loomulikult komiteetöö nagu ka kogu ülejäänud
sessioon inglise keeles.
“Inglise keeles kõnelemine
tuli iseendale kindlasti kasuks.
Oli aru saada, et paljude inimeste jaoks ei olnud see väga

Sessiooni teemad

minud resolutsioonid läbivad
debati ning pannakse hääletusele sessiooni viimasel päeval
toimuval peaassambleel. Seal
peab iga komitee enda tehtud
tööd kaitsma ning põhjendama
teistele, miks nende pakutud
lahendused reaalselt aitaksid
probleemi leevendada.
10. Eesti sessiooni peaassamblee toimus 23. märtsil Eesti
Rahvusraamatukogus.Kahjuks
küll kõik resolutsioonid läbi ei
läinud, s.t lihthääleteenamust ei
saavutanud, ent sooja aplausiga
tervitati kõigi tehtud tööd ikkagi.

dajat avamiselt I love it when a
plan comes together!”
Korraldusliku poole pealt
võib veel öelda, et tegemist oli
kaua tehtud ja oodatud kaunikesega. Rahaliste probleemide
tõttu lükkus üritus esialgsest
kavandatust pool aastat hilisemaks, samuti muutusid planeeritud asukohad, eelarve,
kaasatud inimesed.

Siinkohal suured tänusõnad meie toetajatele, tänu kellele ENP 10. Eesti sessioon,
küll hilinenult, siiski toimus:
Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ning
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Teised toetajad olid
Kinnisvarateenindus, Viimsi
Kool, Eesti Rahvusraamatukogu, Balbiino, Coca-Cola, A.
Le Coq, Euroopa Parlamendi
Infobüroo Eestis, Interaltus,
Solaris, EMT, Löfbergs Lila,
Kadarbiku, Tere, Laima, Hagar, Printcenter, Absolute Trading ja Rigual.
Vaadates sessiooni õnnestumist ning inimeste motivatsiooni pärast seda ja töötulemusi, võib öelda, et see, et
sessioon toimus just nüüd ja
mitte sügisel, oligi parem. Ka
Eeva-Liisa, Martin ja Roland
ütlesid kui ühest suust, et on
rahul, et neli päeva oma koolivaheajast sessioonil veetsid
ning tahaksid kindlasti ka
edaspidi sarnastel üritustel
osaleda.
Lähemat infot ENP 10.
Eesti Sessiooni kohta leiab
ürituse koduleheküljelt www.
ten.ee/national2010. Kui teid
huvitavad MTÜ Tegusad Eesti Noored tegemised, vaadake
www.ten.ee, ning kui Euroopa
Noorteparlament, siis www.
eypej.org.

Mari-Liis Orav

MTÜ Tegusad Eesti Noored;
Euroopa Noorteparlamendi
10. Eesti sessiooni peakorraldaja

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 05.04.2010

Muud üritused

Lisaks rühmaehitusele, komiteetööle ja peaassambleele,
mis moodustavad sessiooni
selgroo, leidsid aset muud üritused, nagu workshopid, kus
noortele pakuti pingsa ajutöö
vahele teadmisi breiktantsust,
avalikust esinemisest ja grimmist, EYP cafe’d, mille käigus
veedeti kaks õhtut süües, lauldes, tantsides ja esinedes Jussi
Õlletoas, kusjuures ühel õhtul
toimus ka loomateemaline
pidu, komiteede presentatsioonid jms.
Kõik need väiksemad ettevõtmised aitasid ürituse siduda
üheks tervikuks. Ka Roland
Himma Viimsi Koolist leidis,
et selliseid vahepalasid on
ajude ragistamise vahele vaja.
“Ega ei saa lihtsalt võtta kätte
paberit ja pliiatsit ning hakata
maailma parandama,” tõdes
noormees.
Kokkuvõttes võib öelda, et
nii korraldajad kui ka osalejad
jäid nelja Viimsis ja Tallinnas
veedetud päevaga väga rahule.
MTÜ Tegusad Eesti Noored
juhatuse esimees Uku Talmar
ei mõtle sessiooni kokku võttes kaua: “Great success! Parafraseerides ürituse peakorral-

Tere tulemast!
l Riin Veiramil ja Fredi Skobelevil sündis 18. veebruaril tütar
Marleen.
l Raili ja Mihkel Mandrel sündis 3. märtsil tütar Heleri.
l Anne-Mai Mursil ja Kalle Selteril sündis 4. märtsil poeg
Simon.
l Liina Krabil ja Marko Kitsel sündis 8. märtsil tütar Elina.
l Merje Rebasel ja Oliver Lillmal sündis 9. märtsil tütar
Dolores.
l Olesja Klepikoval ja Henrik Põderil sündis 10. märtsil tütar
Nora Lisett.
l Annika Järvsaarel ja Gunnar Välil sündis 11. märtsil poeg
Innar.
l Nele ja Raivo Terrasel sündis 11. märtsil poeg Madis
Andreas.
l Anu Augal ja Egon Silingul sündis 12. märtsil poeg Georg.
l Jelena ja Sergei Ungefugil sündis 18. märtsil tütar Emilia.
l Mall Saulil ja Egon Jägeril sündis 18. märtsil tütar Mari.
l Tiina Antonil ja Ivar Kõivastikul sündis 20. märtsil tütar
Anni.
l Marika Konsil ja Aivar Kristlepal sündis 22. märtsil tütar
Keira Karolina.
l Ülle Flauril ja Alar Laubachil sündis 22. märtsil tütar Hanna
Alice.
l Kristi Karul ja Indrek Bachmannil sündis 24. märtsil tütar
Christelle.
l Carita ja Lauri Kasemaal sündis 25. märtsil poeg Konrad.
l Jekaterina ja Adil Allahverdijevil sündis 2. aprillil tütar Leila.
l Katrin Meikaril ja Gert Irol sündis 3. aprillil tütar Gertrud.
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Viimsi valla kultuurikalender

9.–30. aprill

Kuni detsember 2010
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to
Freedo”
“Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17,
giid tel 621 7410, 51 02 822
Muuseum suletud 16. aprillini
(ekspositsiooni vahetus)
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Fotonäitus “Rannarahva
pildialbum enne 1940”
Püsiekspositsioon “Muinasajas
piki rannajoont”
Püsiekspositsioon “Rannarahva
elu-olu”
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Näitus “Hülgeküttide jälgedes”
Näitus “Uued laekumised“
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus, mida eksponeeritakse
kuni 5. maini
Muuseum avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Fotonäitus “Talve ilu“
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas
(II korrus, Nelgi tee 1)
www.huvikeskus.ee
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees ja
Viimsi Vallamajas
Sulev Veerbergi näitus
“Maalid kodukohast“
Randvere Päevakeskuses
Kuni 16. aprill
Rein Mägari akvarellide näitus
Avatud E–N k 12–16
Viimsi Päevakeskuse saalis
Kuni 30. aprill
Näitus loovusringi laste
töödest
Prangli Rahvamajas
Kuni 15. aprill
Raamatunäitus “Head lapsed,
need kasvavad vitsata
(lugemist lapsevanematele)“
Lastele “Kes loeb, see teab!“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Raamat,
mis Sulle meeldis?”
Prangli Raamatukogus
9. aprill k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
10. aprill k 16
Orthodox Singersi kontsert
Piletid saadaval Piletilevis ja
tund enne kontserti kohapeal
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
10. aprill k 16
Heategevuskontsert Viimsi
erivajadustega laste delfiiniteraapia toetuseks
Esinevad Birgit Õigemeel,
Noorkuu, Laura Põldvere,
Jaanus Nõgisto ja Tuksam,

Viimsi Kergemuusikakoor
Age Toomsalu juhendamisel,
Marvi Vallaste, Jaanus Saago,
Marten Kuningas, Kaire Vilgats,
Kongomania, Ita Riina Laulustuudio ja üllatusesinejad.
Kontserti juhivad Robert
Kõrvits ja Maris Uusna
Info tel 50 59 388 (Jana)
Pileti hind 100–150 krooni
Viimsi Koolis
10. aprill k 21
Sada ja seened
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
11. aprill k 11–12.30
Loengusari tervislikust
toitumisest (8/8)
Lektor tervisenõustaja Kristiina
Sõrmus
Eelregistreerimine tel
50 15 945 või
kristiina@tervisementor.ee
VIII osa – Hea vorm igaveseks
Kuidas kujundada tervislikud
harjumused elustiiliks?
Osalustasu 150 krooni
Viimsi Kaubanduskeskuse
II korrusel, Viimsi Biomarketis
11. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
11. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
k 18 Käsitöökoda
Juhendab Jaana Tamm
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
11. aprill k 19
Heategevuslik kontsert
“Playback”
Esinevad Keila noored
Piletid eelmüügis 50 krooni/
samal päeval 75 krooni
Viimsi Koolis
12. aprill k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
Maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
12. aprill k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
13. aprill k 17
Võistluspäev
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
13. aprill k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Registreerumine
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

13. aprill k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
14. aprill k 19
Koguduse kool “Vana
testamendi prohvetid 10“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
15.–30. aprill
Raamatunäitus “Kes loeb,
see teab!“
Viimsi Raamatukogus
15. aprill k 17
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
15. aprill k 18
Saiaküpsetamise õpituba
Eelregistreerimine
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

20. aprill k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Registreerumine
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
20. aprill k 17
Kokkamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
20. aprill k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
21. aprill k 19
Koguduse kool “Vana
testamendi prohvetid 11“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
22. aprill k 17
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

15. aprill k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

22. aprill k 18
Võistluspäev
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

16. aprill k 21
NoortekaÖö
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

22. aprill k 18
Meiginippide õpituba
“Mahe meik”
Eelregistreerimine
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

17. aprill k 16
Mahekosmeetika õpituba
Eelregistreerimine tel 601
1717, info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
17. aprill k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

22. aprill k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. aprill k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses

17.–18. aprill		
Harjumaa Laululaps 2010
eelvoorud
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

23. aprill
Jüriöö jooks
Algus Prangli Rahvamaja
juurest

18. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

24. aprill k 12
Harjumaa Laululaps 2010
finaal
Viimsi Huvikeskuses
www.huvikeskus.ee

18. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. aprill k 21
Finder Rockers
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

18. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. aprill k 18
Seminar “Loomulik eesti pH toit”
Eelregistreerimine
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

25. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Tarmo Kähr
Laste pühapäevakool
k 18 peregrupp
Margus ja Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus
			
25. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

19. aprill k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
Maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

25. aprill k 15
Jazzkaare kontsert:
Helin-Mari Arder Trio

Sissepääs muuseumipiletigaKohtade broneerimine
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
26. aprill k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
Maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
27. aprill k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Registreerumine
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. aprill k 17.00
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
29. aprill k 18
Seminar “Alateadvuse abiga
õnnelikuks”
Eelregistreerimine
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
29. aprill k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. aprill k 18
Tüdrukute Õhtu
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

27. aprill k 17
Võistluspäev
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

30. aprill k 21
PS Troika
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

27. aprill k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

28. aprill kell 19
Koguduse kool “Vana
testamendi prohvetid 12“

VIIMSI VALLA APRILLIKUU JUUBILARID
l Linda

Kurina
Reinvald
l Asta Karuse
l Mare Uus
l Vaike Kask
l Juhan Priks
l Olga Lilleoks
l Valve Pohl
l Väino Treufeldt
l Helju Kivi
l Alida

93
92
90
90
85
85
85
80
80
75

l Froleida

Avdonina 75
Möllits 75
l Malle Oopkaup 75
l Uno Lilienthal 75
l Aivi Raudver 75
l Viia Reimo 70
l Vello Kaare 70
l Väino Kivilo 70
l Henn Noor 70
l Leini Lember 70
l Milvi

Viimsi Kool otsib osalise koormusega (0,7 kohta)

KLASSIÕPETAJAT
inglise keele lisaerialaga
Edukal kandidaadil on:
• täidetud klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded
• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
Dokumendid saata aadressil kadri@viimsi.edu.ee või aadressil Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa hiljemalt
26. aprilliks 2010.
Viimsi Kool otsib

LOGOPEEDI
Edukal kandidaadil on:
• erialane kõrgharidus
• väga hea suhtlemisoskus
• meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
Dokumendid saata aadressil kadri@viimsi.edu.ee või aadressil Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa hiljemalt
26. aprilliks 2010.
Tööle asumise aeg 30.08.2010.
Täpsem informatsioon telefonil 6235107.
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Viimased talvised spordiüritused
Kuniks veel mõnigi lumeriba puude-põõsaste all
silma hakkab, pole paha
ka naljakuul pajatada
mõnest talve lõpul peetud lumeüritusest.
Jaanuaris Rohuneemes toimunud valla meistrivõistlustel
suusatamises valitses nii karm
pakane, et targem oli lapsed koju jätta. Sellest hakkas
Spordiklubi CFC Jaak Mae
Suusakooli Viimsi esindajatel
kripeldama mõte meie noortele korraldada eraldi võistlus –
läbi talve usinalt kogutu vajas
ka võistlusrajal väljaelamist.
Kõik vajalik – rajad, võistlejad, läbiviijad, kena kevadpäike ja pärast lõpetamist saiad
ja soe tee – said 17. märtsil toredasti Laidoneri pargis kokku
viidud ning 24 noort suusatajat
said numbrid selga ja tulemuse kirja. Suur tänu CFC klubi
Viimsi entusiastidele ja meie
noorte suusatajate treenerile
Ave Ojasoonile!

Üllatus talispordipäevalt

Tõelise üllatuse tõi Viimsi valla võistkond – Aarne Jõgimaa,
Haldo Oravas, Rein Madissoon, Margit Kürsa, Mailis Alt,
Kadi Bruus ja Enno Selirand –
kaasa Harjumaa omavalitsustöötajate talispordipäevalt, mis
peeti 19. märtsil Kosel.
Kogunemiselt spordihoone
juurest marssis 19 vallaesindust lippude lehvides läbi ale-

Viimsi võistkond Harjumaa omavalitsustöötajate spordipäeva avamisel. Lipu taga vasakult Haldo
Oravas, Rein Madissoon, Enno Selirand, Aarne Jõgimaa, Mailis Alt, Margit Kürsa, Kadi Bruus.

viku Pirita jõe kääru, kus kogu
päeva programmi kevadiselt
pehmes lumes läbima hakati.
Pärast avasõnu maavanem
Ülle Rajasalult ja Harjumaa
Omavalitsusliidu juhilt ning
ühtlasi ka Kose vallavanemalt
Vello Jõgisuult saadeti esimesena võistlustulle valdade juhid.
Volikogude esimehed ja
vallavanemad pidid ükshaaval kelgul mäest alla sõitma ja
koos kelguga ka tagasi mäkke
jooksma, mis libedal mäeveerul kerge ei olnud.

Kelguvõistlusele järgnes
vallajuhtide suusateade. Et asi
väga lihtsaks ei kujuneks, tuli
kasutada "Rootsi kuningriigi
kingitust" – enam kui poole sajandi vanuseid suuski-keppe.
Juba suuskade jalgasaamisega
oli tükk tegemist, rääkimata
selleaegsete lumelaudade mitmekordsest kaaluvahest. Nobedmad selles kahevõistluses
olid Raasiku valla juhid, Aarne
Jõgimaa ja Haldo Oravas said
kokku viienda aja.
Järgmisena kavas olnud
teatesuusatamises tuli vahetu-

se üleandmiseks taas kasutada samu ajaloolisi suusakeppe, õnneks suusad võisid olla
omad. Meie teateneliku moodustanud Margit Kürsa, Haldo Oravas, Rein Madissoon
ja Aarne Jõgimaa tõid selles
võistluses auhinnalise kolmanda koha. Võitmatu oli Kiili
vald.
Järgmises võistluses lubati
suusad alt võtta – pendelteatejooksus tuli 6-liikmelise võistkonna igal liikmel kümmekond meetrit sumbata põlvini
lumes. See võistlus tõi Viim-

Tutvusime koduvallaga!

Tädu kuuse juures

Viimsi Pensionäride
Ühenduse korraldatud
viies talvine jalgsimatk
toimus 21. märtsil.

Alustasime Randvere Päevakeskuse eest ja suundusime põhja
poole. Peale 1,5 km kõndimist
jõudsime sihtkohta – kunstnik Lembit Saarepuu aeda, kus
paiknevad huvitavad aiaskulptuurid: puujuurtest ja -kõverikest nikerdised. Nagu Saarepuu
ütles: “Olen rohelise mõtlemisega inimene – kõik on tehtud
ülejääkidest, ei raatsi midagi ära
visata.”
Silma hakkas kõigepealt
juba televiisorist nähtud oma
kuue meetri kõrgusel asuv tugitool, kust peremehel hea silma peal hoida sellel, mis külas
toimub. Veel hakkas silma eesti
rahva muinasjuttude kangelane
öökull, väga salapärase ilme ja
lootustandva pilguga vaatamas
tulevikku. Ateljees oli paar narratiivskulptuuri ja näomaski
Richard Sagritsa põrgust või
Jüri Arraku ja Ott Kangilaski
Kalevipoja illustratsioonidest.

Matkaseltskond kunstnik Lembit Saarepuu skulptuuriaias.

Elektrijõujaam ja
rannakaitse

Edasi viis teekond rannakaitsepatarei varemete juurde.
Tee kulges sinkavonka noore
kuusemetsa vahel, eemal mõni
maja. Nägime paari musträstaid, kes aia ääres tülitsesid või
jagasid midagi, helevalged nokad ähvardamas.
Eravalduse kõrge plangu ääres äratas tähelepanu kõrge lasu
purustatud betoonplokke. Hil-

jem küsisin nende kohta Rannarahva Muuseumist Alar Miku
käest. Tuli välja, et see on 1938.
aastal valminud elektrijõujaama
õhitud alusvundament. See uudis pani kohe mõtlema, kui kõrge oli tolleaegne meie kaitseväe
võimekus. Samas kohas rääkis
matkast vanim osavõtja, 76-aastane Miiduranna mees Rein
Sard, et enne sõda oli rannakaitse Randvere patareide ümbrus
võsast puhas.

Randvere rannikult viis tee
meid Tädu kuuse juurde. Kaitsealuse kuuse saatus on selge,
kuusk on pöördumatult võtnud suuna kuivamisele, ei ole
midagi igavest! Natuke maad
eemal on sirgumas kaks noort
väikest kivi otsa kasvama hakanud tulevast Tädu kuuske.
Peagi jõudsima RMK poolt
rajatud lõkkeplatsile. Lõkkemeistrid Luule Vahersalu, Reet
Kurg ja Aime Salmistu olid
süüdanud lõkke. Mis muud, kui
vorstikesed särisema! Lauale
tekkisid kohvi- ja teetermosed,
kiluvõileivad, koogid, pirukad.
Ei tea kust ilmus must kaaren. Vana kase võras pinnis
tihane.

Matkade meenutuseks

Tuletaksin lõpuks meelde meie
matkade statistikat.
Viie matka kogupikkuses
läbisime 23 km. Matkadel osales viis abielupaari: Helgi ja
Rein Sard, Ann ja Hans Riismaa Miiduranna külast, Elle ja
Einar Tomingas Haabneemest,

sile parima tulemuse. Esikoha
eest rabelesid Mai Alt, Kadi
Bruus, Margit Kürsa, Rein
Madissoon, Aarne Jõgimaa ja
Haldo Oravas.
Kõige mõistatuslikuma ja
tavaliselt ka keerukama teatevõistluse peavad välja mõtlema ja läbi viima korraldajad.
Kose valla teates oli vaja võistkonnal liikuda ühel suusal, siis
puhastada suusk seestpoolt
(läbi suusa ehk tuletõrjevoolikust 5 palli ühest otsast sisse ja teisest välja veeretades),
lahendada ära maale laotatud
silpmõistatus ning lõpuks pugeda läbi kummirõnga. Selle
võistluse läbis Viimsi 10. ajaga, korraldajad ise võtsid võidu.
Viimase võistlusena ette
nähtud reesõit jäi kergendusohete saatel ära, küllap ei
kannatanud kevadeootel mägi
enam nii suurt koormust välja.

Pärast korralikku kehakinnitust Kose koolis jäädi huviga ootama päeva kokkuvõtet.
Ja üllatusi tuli. Esmalt kutsuti
kolmanda koha auhinnale järele Nissi valla esindajad, kes
eelmisel aastal olid tagantpoolt
arvestades samal kohal. Teisena tõsteti üllatuslikult esile
eelmisel aastal 10. platseerunud Viimsi valla võistkond –
auhinda läks vastu võtma Aarne Jõgimaa. Päeva parimaks
esinduseks kuulutati Saku
vald, kes eelmisel aastal üldse
ei osalenud, küllap oli treeninglaagris võitu sepistamas.
Tulemuste protokoll näitas, et
võit jäi meist ainult ühe punkti
kaugusele. Sügav kummardus
tublidele vallajuhtidele ja kogu
võistkonnale!

Tiia Tamm
Sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
10.–11. aprill Harjumaa meistrivõistlused VÕRKPALLIS / Aruküla PK / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
15. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused OSAVAIM KORVPALLUR / poisid ja tüdrukud kuni 5. klass ja tüdrukud 6.–7. klass / Kehra / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
17.–18. aprill Eesti valdade XVIII suvemängude eelturniirid
VÕRKPALLIS / Korraldaja: Eestimaa Spordiliit Jõud
20. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused /
MURDMAATEATEJOOKSUS / kuni 5. klass, 6.–7. klass, 8.–9. klass,
10.–12. klass / Kolgaküla / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Sirje ja Enn Teimann Püünsi
külast ning Helju ja Rudolf Salin Randvere külast.
Esimene matk Rohuneeme
puhkealal novembrikuus. Ilus
ilm. Osavõtjaid 21 inimest.
Meelde jäid militaarrajatised,
raketitunnel, metsa peitunud
rohelise samblaga kaetud kivi,
samas meres majesteetlik Hallikivi, Kuusiku laht ja neem.
Metsas kaks tulepaaki, mis
öösiti vene ajal oma valguskiirtega inimesi hirmutasid. Grillisime ja ära minnes võtsime
lõkkeplatsilt kaasa hulga seal
vedelevat prügi.
Teine matk detsembrikuus
ja Miiduranna küla. Purustatud
rannakaitsekahurite
alused,
naftaterminaal ja selle saamise
lugu, vana vallamaja, Laidoneri mõisapark ja Lauri Viikna
peokeskus.
Kolmas matk ja Kelvingi
küla. Jaanuar. Oleme tänulikud
külavanema Hans Lindemanni
vastuvõtu eest ja põhjaliku ülevaate eest küla ajaloost. Vastlakuklid, kohv ja maarohtudest
teed olid oivalised. Käisime

jahisadamas ja liuväljal. Edasi
läksime Leppneeme külla, kus
külavanem Arvi Piirsalu rääkis
küla ajaloost ning näitas Leppneeme sadamat ja lasteaeda.
Meelde jäi huvitav kooslus
igivanadest kalurihüttidest ja
uutest modernsetest eramutest.
Neljas matk. Veebruar.
Tammneeme küla. Matk toimus päeval, millele eelneval
ööl oli selle talve suurim lumetuisk. Tammneeme teid palistasid ligi kolme meetri kõrgused lumevallid. Heatujuline
külavanem Raivo Kaare ootas,
külakroonika album kaenlas.
Ilm oli külm, aga tore oli ikkagi. Käisime küla laste mänguväljakul, merest paistis Tiiru
Kivi, ilus ja kõrge.
Viies matk Randveres jäi
poolikuks, sest küla on tõepoolest suur ja seda ei jõudnud
korraga läbi käia. Randvere
kirik, surnuaed, kuulsad eramud rannajoonel. Külaseltsi
esimees Kristo Madrus lubas
sügisel näidata küla teist otsa.

Vladimir Kallion
matkajuht
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KK Viimsi edukas hooaeg
Euroopa Noorte Korvpalliliiga EYBL U14 vanuseklassi viimasel etapil
Lätis Liepajas saavutas
KK Viimsi nelja võiduga
viiest mängust etapi
III koha.
KK Viimsi nime all mängis
Euroopa Noorte Korvpalli Liigas ühendmeeskond Korvpalliklubi Viimsi ja Rapla Korvpallikooli õpilastest.
Hooaja viimase etapi esimeses mängus reede hommikul kohtuti kohaliku BS
Liepaja meeskonnaga, kellel
seni samuti tabelis kuus võitu
kümnest mängust.
Mäng algas Viimsi jaoks
edukalt, mindi juhtima 14:6.
Tabavate kaugvisete toel lõpetas Liepaja I veerandaja juba
18:17 eduseisus. Punkt-punkti
heitluses kulges mäng normaalaja lõpuni, mis andis tulemuseks 60:60 ja lisaaja.
Lisaajal suutsid Viimsi poisid välja mängida kahepunktilise eduseisu 69:67.
KK Viimsi resultatiivsemad olid Ken Lill 26 ja Robin
Jürjens 20 punktiga. Ära tuleb
märkida ka Egert Lelle ja Alan
Rebase töö kaitses, vastase
liidri takistamise ning Rauno
Meistri 4 punkti lisaajal.
Avapäeva teises mängus
kohtus Viimsi pika ja võimsa
BC Khimkiga Venemaalt. Mäng
algas Viimsi poolele suure ehmatusega, mille tagajärjel oldi I
veerandaja lõpuks kaotusseisus
9:38! Järgmised veerandajad
mängiti küll enam-vähem võrdselt, aga võitja oli juba otsustatud. Lõppskoor 46:90.
KK Viimsi resultatiivsemad olid Karl Lips 12 ja Robin
Jürjens 11 punktiga.

Teisel võistluspäeval

Teise võistluspäeva esimeses mängus kohtuti BS Spars

(Ventspils) meeskonnaga, kellel seni samuti tabelis seitse
võitu kaheteistkümnest mängust.
Mäng kulges avavilest alates Viimsi poiste dikteerimisel,
kuid olukordade realiseerimine jättis kõvasti soovida ning
seega alustati IV veerandit
vaid neljapunktilises eduseisus. Kohe viimase veerandaja
alguses õnnestus mänguline
ülekaal ka numbritesse vormistada, tehes 10:0 vahespurdi. Seda edu hoiti mängu lõpuni. Lõppskoor 65:53.
KK Viimsi resultatiivsemad
olid Ken Lill 18, Karl Lips 14,
Rauno Meister 11. Robin Jürjens piirdus 8 punktiga.
Laupäevaõhtuses mängus
oli vastaseks BS Orbita (Venemaa), kel seni tabelis 3 võitu.
Sarnaselt
hommikusele
mängule ei suudetud esimesel
poolajal mängulist paremust
resultaadiks vormistada ning
poolaeg lõppes 32:34, Viimsi
poiste kaotusseisus. Kolmanda
veerandi keskpaigast spurtis
Viimsi paranenud kaitsetöö
toel 13:0. Sel perioodil ei pääsenud Orbita poisid mitmel
korral 24 sekundi jooksul isegi
viskele. Lõppskoor 66:51.
KK Viimsi resultatiivsemad olid Robin Jürjens ja Karl
Lips 19, Ken Lill 15.

Viimane mäng

Hooaja viimases mängus pühapäeva hommikul kohtuti BC
Panaterra meeskonnaga Moskvast.
Mäng algas Viimsi poistele “ootamatult”. Taaskord
ei suudetud realiseerida oma
võimalusi, aga mis peamine,
kaitsemäng puudus sootuks.
Seisult 1:2 lubati vastastel teha
koguni 10:0 vahespurt. Esimene veerandaeg 9:16. Ka teine
veerand kulges sarnase stsenaariumi kohaselt.

Vaheajal treenerite poolt
läbi viidud “ergutuskõne” läks
õigesse kohta. Teisel poolajal
tuli platsile hoopis teine meeskond.
Eduka ja agressiivse kaitsemängu ning kiirrünnakute toel
alustati veerandit kohe omakorda 7:0 spurdiga. III veerandi
lõpuks olid tablool juba 43:40
edunumbrid Viimsile.
Viimasel veerandil lubati
vastasel visata vaid 4 punkti
ning lõppskoor märkis 58:44
KK Viimsi võitu.
KK Viimsi resultatiivsemad Robin Jürjens 19, Ken
Lill 17, Rauno Reister 14.

Viimsilaste võidud

Nelja võiduga viiest mängust saavutas KK Viimsi etapi III koha. Etapivõit ja teine
koht rändasid Leetu, vastavalt
Marciulionise Korvpalliakadeemia ning BS Vilniuse meeskondadega.
Kolme etapi kokkuvõttes
kuulus KK Viimsi meeskonnale alagrupi viies koht, alagrupi
võitis täiseduga Marciulionise
Korvpalliakadeemia.
Kokku saadi 10 võitu (15
mängu). Sellega tagati koht,
mängimaks järgmisel hooajal
I divisjonis. Mängiti 15 hindamatut rahvusvahelist kohtumist kolme turniiri jooksul
oma vanuseklassi tippmeeskondadega. See seab uueks
hooajaks valmistumisel juba
täna uued nõudmised.
Esimesel etapil Poolas,
2009. aasta novembris võideti
viiest mängust üks. Koduetapp
jaanuari keskpaigas Viimsis
läbiti täiseduga. Hooaja viimasel etapil Liepajas võideti neli
mängu.

Treeneri kommentaar

Treener Tanel Einaste: “Kindlasti ületasime tulemuslikult
kõiki ootusi. Ka mänguliselt

Jõelähtme IV Rattamaraton

läksime nii individuaalselt kui
ka meeskonnana iga etapiga
paremaks. Kahju, et esimesel
etapil puudusid Ken ja Egert.
Kindlasti oleks start edukam
olnud.
Hetkel tagasi vaadates on
kahju mängust BC Himkiga,
kus võiduvõimalused ise võitluseta käest andsime. Me oleks
ka selleks võimelised olnud! Ka
mängu Varssavi meeskonnaga
oleks täiskoosseisuga mängides
olnud jõukohane võita. Mõnes
mängus tahtsid treenerid võitu rohkem kui mängijad. Seda
ilmingut peame tulevikus vältima!
Oma mängule panime aluse just tugeva kaitsega, kiire ja
terava rünnakuga, individuaalse meisterlikkusega.
Enim teebki rõõmu, et
meie liidrid on väga arvestataval tasemel ka kõrges mängus.
Samas astusid kõik poisid suure sammu edasi ja ilmselt said
paljud alles nüüd aru, kuidas
seda mängu mängitakse ja kui
palju selleks pingutama peab.
Eesti liigas ei kogeks seda kunagi.
Olen poiste arenguga väga
rahul!”

toimub 18. aprillil
Start-finiš Jõelähtme Rahvamaja hoovis
Eelregistreerimine kuni 14. aprill k.a
Info ja registreerimine www.maratonid.ee,
www.singel.ee

Viimsi Sulgpalliklubi
kutsub treeningutele algajaid
Treeningud 1 x nädalas – pühapäeval k 10–11
Info ja registreerimine
tel 56 902 481 või aigartonus@hotmail.com
Treener AIGAR TÕNUS

Selgusid noored
suusameistrid
17. märtsi päikseküllasel pärastlõunal toimusid
Laidoneri mõisa pargis Viimsi valla noorte meistrivõistlused murdmaasuusatamises.

Kes mängisid

KK Viimsi meeskonda EYBL
liigas tugevdasid Rapla Korvpallikooli treener Indrek Ruudu õpilased Ken Lill, Rauno
Meister ja Karl Gustav Soo.
Tanel Einaste: “Ilma nn
võõrleegionäride abita oleks
sarnase tulemuse saavutamine olnud kindlasti võimatu.
Mis aga tulemusest tähtsam,
on see, et külaliste kaasamine
lubas meeskonnal olla kõrges
mängus ja anda seega kokkuvõttes kõigile väga väärtuslikke kogemusi. Kindlasti olid
saadud mänguminutid oluliselt
kvaliteetsemad. Olime väljas
ühise eesmärgi nimel.”
KK Viimsi meeskonnas
mängisid Euroopa Noorte
Korvpalli Liigas Karl Robin
Jürjens, Arles Egert Lelle, Karl
Johan Lips, Alan Joonatan
Rebane, Ott Sander Kapper,
Hendrik Randveer, Magnus
Kruusing, Roland Rebase, Robert Katmann, Ken Lill (Rapla
KK), Rauno Meister (Rapla
KK) ja Karl Gustav Soo (Rapla KK). Treenerid: Tanel Einaste ja Valdo Lips.
Täname kõiki lapsevanemaid, toetajaid, Rapla Korvpallikooli ning fänne.
Erilised tänud Valdo Lipsule, kes kogu liigas osalemisega kaasnevat organisatoorset
poolt vedas ning oli suureks
abiks kõikidel etappidel ka
treeningtöös!
Lisainfo: www.kkviimsi.ee
http://www.neybl.lv/public.

KK Viimsi

Noorte treener Ave Ojasoon registreerib suusatajaid.

Paljud lapsed said just sel kuupäeval selga oma elu esimese võistlusnumbri ning tunda, kuidas süda stardiärevuses
puperdab.
Vabastiilis võistlus peeti mõisapargi 1,2 km pikkusel
suusarajal. Noorima – ühtlasi ka kõige suurema osavõtjate
arvuga – N10 vanuseklassi võtjaks tuli Viimsi Kooli kolmanda klassi õpilane Marie Cathleen Kilp, kes läbis 1,2
km ajaga 11.03. Teise koha pälvis Emili Kelle (12.00) ning
kolmanda Liisbeth Kaarus (13.17).
Sama vanade poiste hulgas oli kiireim samuti kolmanda klassi õpilane Sander Moppel, kes läbis 1,2 km ajaga
11.30. Teise koha saavutas Joosep Kurm (12.00) ning kolmanda Gregor Solna (22.07). Ühtlasi treenivad kõik lapsed ka CFC Jaak Mae suusakooli Viimsi filiaalis.
Vanemates vanuseklassides olid võidukad Katariina
Soone (1,2 km – 9.15), Kaspar Alumaa (1,2 km – 8.30),
Johanna Kaabel (1,2 km – 15.01). Vanuseklasside N14 ja
N15 tüdrukutel tuli läbida 2,4 km. Võitjateks tulid vastavalt Johanna Kaabel (15.01) ja Kristiina Konno (12.15).
Vanemate poiste vanuseklassis (M14) võitis valla
noorte meistritiitli Karl Madisson, kes läbis 3,6 km ajaga
14.07. Ragnar Jung oli ajaga 19.07. samal distantsil võidukas vanuseklassis M15.
Loodetavasti muutis 2010. aasta lumerohke talv Viimsi valla noorte suusameistrite selgitamise toredaks traditsiooniks. Praegu aga alustagem kilomeetrite mõõtmist
jooksusussides, ratastel, rulluiskudel, et tuleval talvel
suuskadelt suvetolm maha pühkida ning taas suusaradadele suunduda.
CFC Jaak Mae Suusakooli pere soovib kaunist kevade
algust!

Ave Ojasoon

CFC Jaak Mae Suusakooli Viimsi filiaali treener
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Garderoob

ERAKUULUTUSED
l Soovin üürida 3-toalist korterit Viimsis või Pirital
pikemaks ajaks. Soovitavalt rõdu- või terrassiga. Üür kuni
3500 krooni kuus. Pakkumisi ootan e-mailile
ceccy@hot.ee või tel 56 563 315.
l Meesterahvas (43) soovib väikese tasu eest leida
elamispinna pikemaks ajaks. Aitan majapidamis- ja aiatöödel, võin hooldada vanainimest. Tel 55 935 863.
l Kogenud disainer otsib lisatööd. Pakutavad teenused: arvutikujundus, trükiettevalmistus, tehniline joonestamine. Näidiste vaatamiseks palun võtke ühendust
ro.artstudio@yahoo.co.uk, tel 56 330 447.
l OÜ Mariram osutab raamatupidamisteenust väike- ja
keskmise suurusega firmadele. Info tel +372 52 63 631
või mariramou@hot.ee, http://mariram.onepagefree.com.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine.
Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja kujundame Teie viljapuuaia. Tel 50 89 294.
l Küttekollete ehitus ja remont (ahjud, pliidid, korstnad,
korstnapiibud). Tel 52 30 890.
l Aiad, väravad, terrassid, lehtlad, kiviparkett.
www.kraugon.ee, tel 53 300 703.
l 46-aastane naine osutab kodukoristusteenust. Töökogemus Soomest. Tel 56 694 707, Diana.
l KEELEÕPE – INGLISE, ROOTSI, SOOME! Koolitame
Tallinna kesklinna piirkonnas, Kadriorus. Individuaaltundide paketid: 20 ak t (20x45 min), 30 ak t (30x45
min), 40 ak t (40x45min). 1 ak t (45 min) al 260.-.
Proovitund soodushinnaga 2 ak t (2x45 min) / 2x220.-.
Parim individuaaltundide hind Tallinnas! Minigrupikursuste info leiate kodulehelt www.kajavahikoolitus.ee,
e-post kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.

l Langetame Teile ohtlikud puud, puhastame territooriume võsast ja puidujäätmetest. Teostame raietöid.
Kontakt: tel 52 50 893 või e-mail info@vahergrupp.ee.

Riided kogu perele
Õmblus- ja parandustööd

Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5
(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00 ja L 10.00–15.00
P – E suletud. Telefon 600 2292

l Müüme aastaringselt lõhutud ja sobivas mõõdus küttepuid koos kohaletoomisega. Tel 56 464 334.
l Bilansivõimeline raamatupidaja, TTÜ majandusharidus,
12 a kogemust pearaamatupidajana, otsib lisatööd:
jooksev raamatupidamine, vanade perioodide korrastamine, aastaaruanded, konsultatsioon, esindamine maksuametis. Programm HansaRaama 6.1. Tel 51 19 966.

Olete oodatud!

l Kevadine metallikoristus tasuta! Viin teilt ära igasuguse seismajäänud vanaraua – pliidid, ahjud, radiaatorid,
torud – kõik, mis on metallist. Töö kiire ja korralik! Võib
pakkuda väikseid ja suuri koguseid. Alates 200 kg metallist maksan ka raha. Hind kokkuleppel. Võib pakkuda ka
igasugust värvilist metalli ja autoakusid. Tel 51 82 499.

autoremont
ja keretööd

l Eralasteaed (vene õppekeelega) kutsub lapsi vanuses
2,5 eluaastat. Oma töös tugineme montessori pedagoogika printsiipidele, mis on välja töötatud itaalia arsti, filosoofi, pedagoogi ja psühholoogi Maria Montessori poolt.
Igas lapses näeme ainulaadset isiksust, kellel on omad
vajadused. Me aitame last tema arengus, luues selle
jaoks soodsaid tingimusi. Meie lasteaed asub Lasnamäel.
Tel 50 31 674, 634 4128, www.montessori.ee,
www.montessoricentre.eu.

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

Firma müüb
puidugraanuleid
(pelleteid):
Diameeter: 8 mm ja 6 mm.
Alusel:-900 kg (60 kotti x
15 kg). Hind: 2 250 EEK/tonn +
20% KM. Alates 3-st tonnist on
soodsamalt! Voimalik tellida
1 t kottides (big-bag )
Aadress:
Suur-Sõjamae poik 9, Tallinn
Tel: (+372) 58 380 342
info@rapsoodia.ee

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning puude
langetamist. Tel 55 637 666.
l Järelaitamistunnid reaalainetes (matemaatika,
füüsika, keemia). Kogemustega 38-a. meesõpetaja.
Tasu 110 kr tund. Tel 51 49 154.
l Teostame üld lumekoristustöid (ka katuselt).
Tel 56 472 764 või 56 487 738.
l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad.
e-mail nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.

l Klaveri- ja solfedzotunnid (vene õppekeelega), samas
järeleaitamistunnid. Kogemustega muusikaõpetaja.
Ootan õpilasi igas vanuses. Tel 53 450 134.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii.
Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. Innovatiivsed
köögid. Projektist paigalduseni. Tel 50 29 075.

l Kogemustega raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust äriühingutele, korteriühistutele, FIE-le, alates
algdokumentide koostamisest kuni majandusaasta aruande vormistamiseni. Asukoht Viimsi, Haabneeme.
Hinnad kokkuleppel! Tel 53 412 898, info@bairam.ee.

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

RAAMATUPIDAMISTEENUS
SOODSA HINNAGA!
Info:
rtgrupp@hotmail.com
Tel. 53 461 483
R.T Grupp OÜ

Randvere segakoor
ootab lauljaid
oma ridadesse.
Proovid
toimuvad kolmapäeviti
kl 18.30 Randvere külakeskuses.
Dirigent Janne Fridolin.
Kontakt:
marge@kekkonen.ee,
tel 53 480 277.

VILJAPUUDE
LÕIKAMINE,
käes on viljapuude
lõikamise aeg.
Samas langetame ohtlikke puid,
nii tõstukiga kui ilma.
veel teeme kõiksugu haljastustöid- saadaval erinevad
kodumaised istikud spetsialiseerunud, hekitaimedele
OÜ Lapsemeelene
tel: 55 580 158
e-mail: hekidhaljastus@
hekidhaljastus.ee

KUNSTIRING LASTELE
Viimsi Vallamajas

TEISIPÄEVIT
11.00-11.35 kuni 3 aastastele

PÕNNIPESA LASTEHOID
Lastehoid argipäeviti 7.30 – 18.00
Lastehoius toimuvad MUUSIKATUNNID
Põnnipesal on nüüd ka oma
MÄNGUPLATS
PESA KOOL 4–6 a. lastele
JUDO 2–6 a. lastele
Viimsi vald ja Tallinna linn kompenseerib 50% lastehoiu kuuarvest.
Lisainfot saab WWW.PESA.EE ja
(+372) 56 656 665

NELJAPÄEVITI
17.20–18.00 ja
18.05–18.45 4-7 aastastele
PS.vajadusel võetakse kampa ka
väiksemad õed, vennad.
LAUPÄEVITI
10.30-11.05 kuni 3-aastastele
11.15.-12.00 4-7-aastastele
Käeline tegevus arendab tublisti lapse
kõne ja mõtlemist.

Avatud on
ehedate
Eesti asjade
veebipood aaderssil:
www.eheEesti.ee

Rõõmsat maalimist, voolimist,
joonistamist, fantaseerimist!
Juhendaja Geitrud Toater, reg 51 35 310.

Säästumarket parandab
parkimiskorda

Austatud kliendid!

Inimestes pahameelt tekitanud parkimiskord Viimsi, Tabasalu ja mõne Tallinna
Säästumarketi juures muutub kliendisõbralikumaks, teatab Säästumarketi turundus- ja kommunikatsioonijuht Evelin Mägioja.
Säästumarketi esindaja sõnul lepiti märtsi lõpus neis kauplustes parkimist korraldava ettevõttega
Citypark Eesti kokku, et lähinädalatel paigaldatakse märgatavamad teavitussildid ning muudatuste
tegemise ajal Citypark trahve ei väljasta. Parkimiskella kasutamine jääb reguleeritud parkimisalaga
Säästumarketites kohustuslikuks ka edaspidi.
Piiratud parkimisajaga parkimiskord kehtestati Viimsi, Tabasalu, Läänemere, Silikaadi ja Kärberi tänava Säästumarketites eelmisel sügisel.
“Nüüd püüame teha omalt poolt kõik, et parklates kohustus parkimisaja algus kellaga märkida
oleks kõigile selgelt arusaadav ja sellekohased reeglid silmapaistvad,“ lausus Säästumarketi turundusjuhi Evelin Mägioja Mägioja. Ta lisas, et aprillikuu jooksul jagatakse Viimsi, Tabasalu, Läänemere, Silikaadi ja Kärberi tänava Säästumarketi kassadest parkimiskellasid tasuta.

Kristi Kalmaru

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD VIIMSIS

Rohuneeme tee 57B (endine Ranna Kauplus)
Omatoodetud sealihale lisaks pakume ka veise- ja
lambaliha, singi ja vorstitooteid.
TULGE TUTVUMA MEIE VALIKUGA.
Meilt on ka võimalus osta sealiha väikehulgi.
Ettetellimine 1-2 päeva.
Täpsem info tel: 50 577 65 ja www.samirte.ee
E-R 9:00-19:00, L 9:00 – 17:00, P suletud
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Barrel MKT AS
l TOHATSU

rippmootorid
sisemootorid
l CURSUS jt. paadid ja kaatrid
l WALLAS soojendusseadmed ja pliidid
l Paadivarustus ja mereelektroonika
l ARCTIC CAT saanid ja ATV-d
l VOLVO-PENTA jt

Müük, varuosad, paigaldus, hooldus ja
remont
Kontakt: Reinu tee 6, Püünsi küla,
Viimsi
Tel: 623 73 12,
GSM: 50 15 907 või 50 28 658
hanno.kalastaja@mail.ee,
ando.lettermo@mail.ee
www.barrel.ee

KADUNUD
19. märtsist alates on kadunud emane
2 aastane beagle Pätu. Infot Pätu kohta
oodatakse numbritel 520 0808 või 511
6917. Leidjale korralik vaevatasu.

l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste
remont l Matkabusside remont
Garaazis näeme!

Sõidukite Iseteeninduse OÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525
E-L 9-18 ja P10-16

ILUSALONG “VENUS” (Viimsi Spa 1. korrus)
UUS ASUKOHT 1. jaanuarist on
VIIMSI KAUBANDUSKESKUSE 2. korrus
Olete oodatud!
Randvere tee 6, Viimsi vald,
tel. 600 0444
ilusalong@hot.ee
www.venussalong.ee

REHVID
MÜÜK/PAIGALDUS
Uued, kasutatud ja protekteeritud
Halli tee 1, Viimsi alevik
Tel 507 7138, 565 64524
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