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Taimi Linamägi räägib,
kuidas temast töötuks jäädes
ettevõtja sai. Loe lk 7

Mälestusrännak
25. septembril
Sel aastal möödub 16 aastat päevast,
mil meres jättis oma elu 852 inimest
parvlaeval Estonia.

Nuku-ja Noorsooteatri direktor Meelis Pai ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas nukumuuseumis.

Nuku- ja noorsooteater viib
muinasjutumaale
Viimsi vald ning Eesti Nukuja Noorsooteater tahavad
jõuda pideva koostööni.
Viimsi vallas on palju lapsi ja
noori. Nukuteatri etendused ongi
mõeldud just neile. Nii jõudsid
vallavanem Haldo Oravas ning
Eesti Nuku- ja Noorsooteatri juht
Meelis Pai ühiselt arusaamisele, et
vaja oleks teha tihedat koostööd.
Viimsi Teatajal oli vahva võimalus teha koos nendega teatrimajas
väike rännak.
“Istusime kord Haldoga lihtsalt laua ääres ja rääkisime teatrist. Viimsis on palju lapsi, kuid
tõelist kultuuritemplit nagu teater
pole. Sel aastal tegite suveteatrit,
võib-olla sealt see tuluke põlema
läks. Eesti Nuku- ja Noorsooteater
peaks Viimsiga hästi sobima – et
lastel tekiks juba maast-madalast
teatriharjumus, et nad õpiksid õiget ja valet eristama,” meenutab
mõtte sündi teatrijuht Meelis Pai.

“Viimsis on iga neljas inimene, kes vastu tuleb, laps või noor,
vanuses kuni 18 aastat. Ja lapsi
sünnib aina juurde. Eesti suuruselt
seitsmenda linna Rakvere peaksime rahvaarvult kinni püüdma juba
kevadel. See tähendab nii rõõmu,
vastutust kui ka kulutusi. Me peame neile midagi pakkuma ning
see peab olema tasemel. Nuku- ja
noorsooteater on aga just lastele ja
noortele orienteeritud, nii et põhjust koostööks on küllaga.” räägib
vallavanem Haldo Oravas.
“Rääkisime ka libateatrist ning
sellest, et on palju truppe, kes käivad lasteaedades ja koolides ja
nimetavad end teatriks. Nii võib
juhtuda, et mõni laps ei teagi täiskasvanuks saamiseni, mis asi see
teater tegelikult on. See tähendab
ikkagi vaadata lavastust tõelises
teatrisaalis, mõelda sellele veel
mitme päeva pärast, võib-olla hakata sellest raamatut lugema,” lisab Meelis Pai.

Valla toel bussiga
teatrisse?

“Tihti on küsimus selles, kuidas
laps teatrisse ja sealt tagasi saab,“
räägib Karulaugu Lasteaia pedagoog Vilja Oravas. “Kas vald saaks
siin aidata?”
“Püüame leida võimalusi, et
lapsed valla toetusel bussiga teatrisse ja tagasi koju tuua. Nii et
oleks kokku lepitud, et mingi hulk
inimesi, olgu klassid või lasteaiarühmad, saavad võtta teatriskäigu
ette ning transpordi selleks korraldab vald. Seega oleks vaja tellida
eraldi busse. See võiks olla oluline
osa plaanitavast koostöölepingust,
aga mõte on alles uus. Eks asju
tuleb veel arutada ja detailid läbi
mõelda,” arutleb vallavanem.
“Teater on väga huvitatud koostööpartnerist, kellel on nii palju lapsi. Õige emotsiooni saab ikka siis,
kui vaadata etendust statsionaarses
teatris ja näha ka muud, mida meie
maja pakub,” ütleb teatrijuht. “Ka

meie omalt poolt saaksime siis
koostööpartnerile pakkuda mõnes
asjas paremaid tingimusi ning loomulikult teeme kõik, et lapsed võimalikult palju elamusi saaksid.”
Väikestele on nukuteatril ka
etendusi, millega kohapeale tulla.
“Lasteaialastele võiks see olla esimene kokkupuude teatriga, et tuleme kohale, teine kord tullakse siis
juba meie majja,” arvab Meelis Pai.

Esimene emotsioon muuseumist

“Esimesel korral tasuks kindlasti
külastada ka nukumuuseumi, et
saaks rohkem kui vaid lavastuse
vaatamine,” ütleb Meelis. Muuseumis õnnestub mul endalgi ringkäik teha ning muljed on vägevad.
See on midagi hoopis enamat kui
lihtsalt muuseum – see on tõeline
muinasjutumaa.

Jüri Leesment

(Jätkub lk 4)

Samuti möödub 66 aastat ajast, mil jäid merre paljud Eestist sõja eest läände põgenenud
inimesed, kelle hulk on seni teadmata. Lisaks
on aegade jooksul jätnud merel oma elu paljud meie ligimesed. Samas on alati põhjust ka
tänada nende eest, kes pääsesid eluga nii parvlaevalt Estonia kui ka jõudsid eluga vabadusse
1944. aastal.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik on rajatud
mälestusmärgina kõigile, kelle elu on soolane
vesi võtnud, seepärast meenutame neid kahte
sündmust igaaastase mälestusrännakuga.
Rännak algab kell 11 Tallinnast Estonia
huku mälestusmärgi “Katkenud liin” juurest
kust liigutakse jalgsi Viimsisse Viimsi Püha
Jaakobi kiriku juurde. Rännak lõppeb Viimsis
kell 15 toimuva oikumeenilise mälestusteenistusega.
Rännakule on oodatud osalema inimesed,
kelle lähedased on hukkunud merevees, parvlaeval Estonia hukkunute omaksed ja teiste
mereõnnetuste ohvrite lähedased. Samas on
oodatud ka kõik, kes on sellistest rasketest hetkedest pääsenud ja soovivad tänada Jumalat
pääsemise eest. Lisaks eestlastele on oodatud
ka soomlased ja rootslased, keda Estonia hukk
samuti väga lähedalt puudutas.
Osalemine mälestusrännakul on prii. Rännaku korraldab EELK Viimsi Püha Jaakobi
kogudus.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Emad tasuta ujuma
Viimsi volikogu ja vallavalitsus on oma
koalitsioonilepingus pidanud vajalikuks
toetada kuni kaheaastaste laste emasid
taastus-tervisespordi osas.
Alates 20. septembrist 2010 saavad alla
2-aastaste laste emad, kelle elukoht rahvastikuregistris on registreeritud Viimsi vallas,
käia tasuta ujumas Viimsi Kooli ujulas.
Selleks väljastame ujula pääsmed, mille
anname koos sünni või elukoha registreerimisega Viimsi Vallavalitsuses. Eelnevalt
registreeritud emad saavad pääsmed kätte Viimsi Spordihallist, Haabneeme alevik, Sõpruse tee 5, E–R k 9–12, info tel 609
0980. Ujula pääsmed kehtivad kuni lapse
2-aastaseks saamiseni.
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VALLAAMETNIK VASTAB

Vastab vallasekretär Kristo Kallas
Vallasekretär juhib vallakantselei tööd. Palun seleta lugejale lühidalt lahti, mis selle
lihtsa lause taga tegelikult peitub.
Laias laastus võiks vallasekretäri võrrelda
ministeeriumi kantsleriga, ent selles tiigis on
vallasekretär siiski oluliselt väiksem kala. Minu
ülesandeks on juhtida vallavalitsuse igapäevast
asjaajamist ehk olla see taustajõud, kes tagab
ametnikule töötegemise võimalused ja vahendid
ning tegevuse õiguspärasuse. Olulisem kaal on
just viimasel, kuna valla õigusaktid läbivad vallasekretäri laua ning peavad saama heakskiidu.
Siin tuleb aga rõhutada, et vastuvõetud otsuste sisuga ei pruugi ma alati nõus olla, ent kui
õigusaktid lubavad selliselt otsustada, tuleb ka
oma “jah-sõna” öelda.
Millised tööülesanded kõige suurema osa
ajast ja energiast võtavad?
Ei ole statistikat teinud, aga tõenäoliselt kulub aeg enamasti ametnike koostatud õigusaktide kontrollile ja valitsuse istungite ettevalmistamisele. Kõik muu on sellega otsesemalt või
kaudsemat seotud, kuna ükskord jõuavad asjad
ikka valitsusse. Sinna hulka kuulub ametnike
nõustamine, valla arenguks vajalike projektide
elluviimise lahenduste väljatöötamine jms.
Kumb on sinu töö puhul raskem – kas töö inimestega või töö paberitega?
Tuleb tunnistada, et eelistan inimesele enamasti paberit. Ma ei pelga suhtlemist ega inimesi, pigem vastupidi, aga paberitega olen enamasti iseenda peremees ega sõltu vestluskaaslase
mõttekiirusest. Eks endalgi on eredamaid ja tumedamaid hetki, aga elu näitab, et iga jutuajamise saaks läbi viia kiiremini. Koosolekud ja
telefonikõned venivad, kabinetti tulnud külaline
tahab rääkida veel oma kassist ja naabrinaisest...
Paber on mustvalge ega sisalda enamasti liigset vahtu. Tuleb muidugi aru saada, et inimeste
suhtlemisvajadus on erinev ja tihti võib-olla polegi kellegi muuga rääkida, aga vahel tunnen, et
minu tööaega sellega kuritarvitatakse.
Vallasekretär peab tagama, et dokumendid
oleksid juriidiliselt korrektsed ning paberid

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
8. oktoobril

teise ametniku kontaktnumbri kohta vms. On
küsitud ka korstnapühkija numbrit. Põhjuseks
ilmselt asjaolu, et telefonikataloogides vallasekretäri numbrit nähes ei tõtta inimene mõtlema,
kes selle nime taga tegelikult peitub. Sekretär
ju! Ega ma seepeale ka kohe selgitama kipu, et
inimene on vale sekretäri otsa sattunud. Tal on
soov ja kui suudan selle kiirelt täita, siis on see
ju olulisem teadmisest, mis imeloom vallasekretär siis õigupoolest on.

“Viimsi patrioodina on alati hea meel, kui saab oma kodukoha heaks midagi ära teha,” ütleb Kristo
Kallas. Foto Endel Lepik.

liiguksid õigel ajal õigesse kohta. Kas selles
osas tuleb ametnikke palju õpetada?
Ametnikud on üldjuhul oma valdkonna õigusaktide ja nende muudatustega hästi kursis
ning tavapärast koolitaja rolli mul kanda ei tule.
Õpetussõnu tuleb aga enamasti jagada vormistuslikes küsimustes ja parema keelekasutuse
osas.
Inimene on harjumuste ori, seega pikalt sissetöötatud käitumisviisi on raske muuta. Vanad
head tõed tuleb ikka uuesti ja uuesti üle korrata
ning ka uute ees uks avada.
Kui palju tuleb lahendada kodanike kaebusi?
Muud ametnikud puutuvad ilmselt inimestega rohkem kokku, olgu need siis kodanikud või
mitte. Minuni jõuavad nende mured enamasti
siis, kui ametnik ei ole osanud murega midagi
peale hakata või on sattunud raskustesse. Inimesed ja nende soovid on väga erinevaid ja nii
tuleb ette ka olukordi, millega ametnikud ei ole
kokku puutunud ega osanud selleks valmistuda.
Vallasekretär ei ole otseselt kaebuste lahendaja,
kuid vahel siiski kaevatakse. Tuleb olla vahendaja rollis, püüda leida eksimus ning juhtida sellele ametniku tähelepanu või selgitada kaebajale arusaadavas keeles seadust või valla vastava
käitumise põhjuseid.
Ehk meenub mõni eriti kummaline lugu, millega sinu poole on pöördutud?
Peensustesse ega tööspetsiifikasse ei tahaks
laskuda. Kui midagi esile tuua, siis ehk sellist,
kus inimese mure on küll eluline ja inimlikult
arusaadav, kuid ametnikuna tihti lahendamatu
ja vahel isegi naljakas. Kord helistas üks proua
ja kurtis naabri akna taga kõlisevate kellukate
üle. Nüüd võib igaüks manada ette pildi vertikaalsetest bambusest või ka metallist väikestest torujuppidest, mis on omavahel nööridega
ühendatud ning tekitavad tuules kõikudes ja
kokku põrgates sumeda heli. Mäletamist mööda
oli isegi jõuluaeg ning selliseid torukesi on ikka
siin-seal nähtud. Prouale aga tekitas nende kõla
meelehärmi ega laskvat kvaliteetselt elada. Oh
häda! Ega siin olegi muud, kui tuleb kalli naabriga vestelda ja paluda isemängiv muusikariist
mujale paigutada. Loodan, et naabrid leidsid
sõbralikult üksmeele. Inimesed, suhelge omavahel, minge külla, tehke sauna, ärge vaielge ega
kakelge ega kaevake nii palju. Elu on sellisena
palju ilusam.
Pead esindama valda ka kohtus. Kas tuleb

meelde mõni juhtum, mille lahenduse üle oled
eriti uhke?
Igapäevaselt tegeleb meil kohtuasjadega
õigusnõunik, seega kohtulahingute võidurõõm
jääb pigem temale. Loomulikult on hea meel iga
töövõidu üle, olgu see siis minu enda panus või
mõne hea kolleegi oma. Kas seda just uhkuseks
saab nimetada, aga vahel on hea meel ka lahendite üle, milles vald on jäänud kaotajaks. Samas
kaotus on siin pigem formaalne. Need on juhtumid, kus kohtuskäimine on olnud vajalik mõne
põhimõttelise küsimuse lahendamiseks ning
seaduse tõlgendamisruumi määratlemiseks. Nii
on vald küll olnud mõnes asjas näiliselt kaotaja,
ent perspektiivis võimaldab see teha paremaid
otsuseid.
Millised on su enda jaoks selle töö suurimad
rõõmud?
Viimsi patrioodina, olles siin elanud kogu
oma teadliku elu, on alati hea meel, kui saab
oma kodukoha heaks midagi ära teha, kusjuures poliitiliselt sõltumatuna ning poliitikasse
otseselt sekkumata. Minu mõju valla arengus
on küll kaduvväike, ent nägeva ja mõtleva inimesena jõuavad siiski mitmed mõtted reaalse
tulemini ja seda kõigi vallaelanike hüvanguks.
Majasiseste rõõmudena võiks esile tuua
keerukad protsessid, kus tuleb justkui võluda
välja midagi ei millestki. Vallale on seadustega pandud palju ülesandeid, paradoksina seab
aga riik takistusi nende täitmiseks. Tuleb leida
võimalused, kuidas näilises ummikseisus saaks
siiski kõik vajalik tehtud. Kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab!
Oled ka valla valimiskomisjoni esimees. Mida
see amet tähendab?
Lihtsustatult on valla valimiskomisjoni ülesanne vallavolikogu valimiste korraldamine. Alates kandidaatide registreerimisest kuni volikogu
esimese istungi kokkukutsumise ja selle alguse
juhatamiseni välja. Valimiste vahelisel ajal tuleb
tegeleda volikogu liikmete volituste kontrolli
ja liikmestaatuse muutmisega. Esimehel lasub
mõistagi vastutus kogu valimiskomisjoni töö
korraldamise ja toimingute eest.
Kas on juhtunud, et vallasekretär ja vallavalitsuse sekretär mõnel kodanikul vahel sassi
lähevad?
Tuleb tõdeda, et vallasekretäril ja valla sekretäril ei tundu esmapilgul just vahet olevat. Nii
tuleb mul tihti anda telefonitsi vastused ühe või

Kui kaua oled Viimsi vallasekretär olnud,
kuidas siia tööle sattusid?
Vallasekretärina täitub mul jaanuaris viis
aastat. Samas tulin ma vallavalitsusse kolm
aastat varem juristi kohale. Ülikool oli läbitud
ja juristidiplom taskus. Olin toona noor reformierakondlane ning aktiivsemalt tegev ka erakonna Viimsi organisatsioonis. Valda kutsusid
võimulolevad erakonnakaaslased, kel oli vaja
juristi abikätt. Kooli ajal kaldusin pigem eraõigusesse, huvitumata avalikust õigusest. Samas
tundus valdkond põnev ning võimalus töötada
kodukoha heaks märkis ka olulist rolli. Nii see
kõik algas. Erakondlik tegevus oli hea ja õpetlik, ent ma kasvasin sellest välja ja võib öelda,
et see pole minu jaoks. Apoliitilisena tunnen end
märksa paremini ning töö vallas juristi ja vallasekretärina on pakkunud palju rahuldust. Kaheksa aastat on aga juba selline aeg, kus võiks
mõelda uutele väljakutsetele, ehkki siinsel tööl
on oma võlud, mis on seni kinni hoidnud.
Millega Viimsi sind võlub?
Laenaksin lause valla arengukavast – Viimsi
on kaunis paik Läänemere piirkonnas, kus loovus kohtab võimaluste merd! Jäägu selle lahtimõtestamine igaühe enda ülesandeks.
Milline on sinu nägemus tuleviku Viimsist?
Kindlasti tuleb valla arengu kujundamisel
arvestada, et Viimsil oleks Viimsi nägu. See tähendab, et Viimsi ei tohi tunduda ühena paljudest Tallinna linnaosadest. Eelduseks on tugeva
Viimsi ja viimsilase identiteedi kujundamine ja
selge teadvustamine. Viimsi peaks olema koht,
kus saaks piltlikult öeldes oma elu õnnelikult
ära elada siit kordagi lahkumata. Oleks see ainult võimalik, nopiks välja ja kaotaks hulga
elamuid, andes teistele avarust ja ruumi hingata, justnagu vanaema porgandipeenart harvendades. Naabrite omavaheline hea läbisaamine
on küll hea ja tore, kuid üle aia aknast aknasse
soola laenamist ei saa siiski eriliseks väärtuseks
pidada. Praegust olukorda enam muuta ei saa,
küll aga ära hoida samu vigu tulevikus. Kaduma
peaks ka koledad kolhoosiaegsed kolossid.
Viimsis on palju metsa ning oleme ümbritsetud merega. Need on meie suurimad väärtused,
samas oleme nende kasutamiseks suletud. Mõnes mõttes ei erine praegune Viimsi ajaga, mil
suur osa poolsaarest oli tarastatud ning asja siia
polnud pea kellelgi.
Viimsi peab olema eeskujuks teistele Eesti
omavalitsustele.
Millest vabal ajal jõudu ammutad?
Mul on suurepärane naine ja tema ongi mu peamine energiaallikas. Ametnikutöö on väga istuva loomuga, mistõttu tuleb tööväliselt leida aega
ja võimalusi liikumiseks. Õnneks ei pea end
selleks üleliia sundima. Mõõdan kilomeetreid
kahel rattal – mootoriga ja ilma. Tõstan kangi
ja suusatan. Eks neid harrastusi ole veel. Mitu
head aastat sai ka ralliradadel kaardilugejana
adrenaliinijanu kustutatud, ent see osa on praegu olude sunnil stabiilses nullseisus.
Vahel avastan end lugemast. Meeldivad ka
dokfilmid ja kõik, mis kuidagi targemaks teeb.
Küsis

Jüri Leesment
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Viimsis on uus piirkonnapolitseinik – Aivar Sepp
Oled asunud Viimsis vastutusrikkale tööpostile – avalikku
korda valvama ja inimeste
turvalisust tagama. Palun tutvusta ennast kõigepealt: kust
oled pärit, kus õppinud, milline on varasem teenistuskäik?
Olen pärit Raplamaalt
Käru vallast. Pärast kohaliku
põhikooli lõpetamist omandasin keskhariduse Nõo Reaalgümnaasiumis ning seejärel
suundusin 2004. aastal õppima Sisekaitseakadeemia Politseikolledžisse. 2008. aastal
pärast
Sisekaitseakadeemia
lõpetamist asusin tööle Põhja
Politseiprefektuuri Ida politseiosakonda Pirita linnaosa
piirkonnapolitseinikuks (endise
nimega piirkonna konstaabel).
Õpingute ajal Tallinnas töötasin osalise tööajaga Ida PO
patrullteenistuses. 2009. aastal
läbisin ajateenistusse Vahipataljonis, misjärel jätkasin politseiteenistust Pirita piirkonnapolitseinikuna. Selle aasta
septembrikuust seoses Rainer
Lausingu lahkumisega politseiteenistusest olen tööl Viimsi
piirkonnas.
Mida pead oma uuel postil
kõige rohkem tähelepanu vajavateks probleemideks?
Pirita linnaosa ja Viimsi
vald on Pirita-Viimsi konstaablijaoskonna teenindusterritoorium, seega töötades Pirital, olen kokku puutunud ka
erinevate Viimsi probleemidega. Üldises mõttes on mõlemas
piirkonnas sarnane elanikkond
ning ka probleemid on suhteliselt sarnased. Jätkuvalt on politsei jaoks oluline töö alaealis-

Aasta Õpetaja 2010
Tänavu valiti Harjumaal aasta õpetajateks
21 haridustöötajat. Viimsi Koolist pärjati tiitliga
klassiõpetaja Reet-Ly Lindal.

“Oluline on, et inimene saaks eksimusest aru,” ütleb Aivar Sepp.

tega ning liiklusturvalisusega.
Samuti on probleemiks suur
toimepandud varguste hulk,
mis üle Eesti on kasvutrendil.
Milliste küsimustega peaks
tingimata politsei poole pöörduma?
Kui toimub sündmus, kuhu
oleks vajalik politsei kohene
sekkumine, siis tasub helistada politsei tasuta lühinumbril
110. Muudes situatsioonides
tasub pöörduda kohaliku piirkonnapolitseiniku poole kas
telefoni või e-posti teel või
vastuvõtu ajal kohale tulles.
Põhilised valdkonnad, millega
politsei poole pöördutakse, on
korrakaitse (vargused) ja liik-

Suksu sõitis saarde
Pranglil on taas üle pika aja oma hobune. 8. septembril oli uuel laeval Vesta tavatu reisija – hobune nimega Raselli.

Terje ja Helina Lilleoks koos Raselliga laeval.

Eesti ratsahobune Raselli on 4-aastane
mära, kes asus elama Prangli saarele Lilleoksade perre. Teda ootas seal ees juba poni, kuid päris hobune oli saarel viimati 19
aastat tagasi.
”Hobuse saime laevaga üle toodud uskumatult ladusalt. Ta pidas end üleval igati
rahulikult – paremini, kui nii mõnedki turistid,” ütles hobuse perenaine Terje Lilleoks
Viimsi Teatajale.
Hobusele hakatakse õpetama, kuidas rege ja vankrit vedada, ka mõned kergemad
põllutööd on plaanis suksule selgeks teha.

VT

lusturvalisus. Suhteliselt tihti
pöördutakse politsei poole abi
saamiseks ka valdkondades,
kus politseil puudub pädevus
antud probleeme lahendada.
Näiteks ei saa politsei lahendada tsiviilvaidlusi või vara
jagamisega seotud küsimusi.
Mida arvad, kas mõne väiksemat sorti pahanduse puhul
peab kohe karistama või piisab ka lihtsalt noomimisest?
Kindlasti ei ole vajalik iga
väiksema rikkumise eest kedagi karistada. Oluline on, et
inimene saaks eksimusest aru
ning arvestab seda. Samas on
muidugi ka teatud rikkumised,
mille puhul lihtsalt noomimi-

sest või hoiatamisest enam ei
piisa, näiteks juhiloata mootorsõiduki juhtimine või korduv öörahu rikkumine.
Mida peaksid inimesed ise
tegema, et elu vallas oleks
rahulik ja mõnus?
Väga lihtne filosoofia on
mitte teha seda, mida ei taha,
et sulle tehtaks. Samuti on igal
inimesel võimalus väikestele
asjadele tähelepanu pöörates
hoida ära palju ebamugavusi.
Näiteks mitte jätta pargitud
sõidukisse nähtavale kohale
mobiiltelefoni, sülearvutit või
muid väärisesemeid.
Küsis

Jüri Leesment

Fotonäitus Vääna-Jõesuu
põlistaludest
Alates reedest, 24. septembrist on Rannarahva Muuseumi teisel korrusel võimalik näha fotonäitust pealkirjaga “Vääna-Jõesuu põlistalud
kui pärandkultuuri kandjad“.
Näitus koosneb viiekümnest fotoreproduktsioonist,
mis pärinevad kohalike põlistalude praeguste ja endiste elanike koduarhiivist. Vahemikus 1920–1960
tehtud fotodel on kujutatud hooneid ja inimesi Klause, Käbi, Luige, Oomi, Raudniidi, Rootsi, Saare,
Soontevahe, Uue-Soontevahe, Vahenurme talust
ning põnevaid kaadreid Merekindluste Suurupi komandantuuri ajateenijatest, sovhooside-kolhooside
Vabariigi ajal olid kõigis
ajajärgust, Vääna-Jõesuu supelsakstest ja esimese
rannataludes kala- ja lõbuEesti Vabariigi aegsetest ehitistest.
sõidupaadid.
Esimese Eesti Vabariigi aegne kaluriküla ja are
nev suvituspiirkond Vääna-Jõesuu kaotas nõukogude ajal nn piiritsooni tingimustes
pea täielikult oma identiteedi ja järjepidevuse. Mereleminek keelati ja külade baasil
klopsiti kokku kolhoosid. Talumaade ja vabariigiaegsete suvemajade asemele kerkisid massiivsed pioneerilaagrite ja suvilaühistute territooriumid, mis haarasid enda
alla endiste Orava, Vitimõisa, Ladrevälja, Nõmme ja Jõesuu külade infrastruktuuri:
ajaloolise teedevõrgu ning kooskäimiskohad. Aastal 2010 elab kohalikes põlistaludes paarkümmend peret, kes ajaloolist järjepidevust edasi kannavad.
Kultuuriloo jäädvustamiseks laenasid fotosid Ilmar Saks, Õie Voormansik,
Ants Morel, Erna Reits, Ain Kristel, Vilma Nõulik, Vilma Sander, Taimi Hannus,
Sille Feldberg ja Ilse Väli. Näituse korraldas MTÜ Kaasaegse Rahvakunsti Keskus, reprode tegemist toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Lisainfo: Sigrid Saarep (kunstiajaloolane, Soontevahe talu elanik), tel 52 69
218, sigrid@kunstihoone.ee.

Aasta õpetaja tiitli eesmärk
on tõsta esile, tunnustada ja
tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik
eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks ning positiivselt
mõjutanud
haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu.
Aasta õpetajaid tänatakse 6. oktoobril Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu vastuvõtuga Estonia teatris.
Harjumaa Aasta Õpetaja 2010 nominendid valis välja
Harju maavanema poolt moodustatud konkursikomisjon,
kuhu kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju
Maavalitsuse esindajad.
Viimsi Teataja palvel esitas aasta õpetajale Reet-Ly
Lindalile mõned kiired küsimused kooli kommunikatsioonijuht Annika Remmel.
Hästi pidulik küsimus – mis tunded sind valdasid, kui
kuulsid, et oled saanud Harjumaa Aasta Õpetaja tiitli?
Olen väga üllatunud, sest olen nagu iga teinegi oma
tööd südamega tegev õpetaja.
Kui kaua oled õpetaja ametit pidanud?
Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi aastal
1978, vahepeal olin lastega kodus, aga kokku tuleb üle 25
aasta ning sellest 13. aasta läheb Viimsi Koolis.
Mis on selle aja jooksul sind kõige rohkem rõõmustanud ja mis kurvastanud?
Rõõmustab see, et olen näinud, et minu õpilastest on
saanud tublid noored inimesed, kes eluga hakkama saavad
ja et kool ja õpilased on nii avatuks muutunud. Kurvastab,
et koolirõõm kaob nii ruttu, kool ei suuda konkureerida
muu lapsi huvitava tegevusega. Õppimine on ikkagi suurt
pingutust ja kohusetunnet nõudev töö.
Kas on plaan kuidagi ka tiitli saamist tähistada?
Kindlasti, aga mõtlen veel. Olen eelkõige väga tänulik
oma koolile suure tunnustuse eest.
Mida arvas sinu pere sellest uudisest?
Rõõmustavad väga-väga, sest nemad teavad kõige paremini, mida õpetajatöö endast kujutab ja kui palju tuleb
vaeva näha.

Annika Remmel/VT

Riigikogulane tutvus
Viimsi vallaga
Neljapäeval, 16. septembril külastas Viimsi valda
Riigikogu IRLi fraktsiooni liige, endine Türi linnapea Kaia Iva. Külalist saatsid Riigikogu sama
fraktsiooni liige Viimsi vallast Mari-Ann Kelam ja
vallavolikogu liige Jan Trei.

Kaia Iva (paremalt teine) koos viimsilastega vallamajas.

Kaia Iva kohtus kõigepealt valla juhtidega. Vallavanem
Haldo Oravas andis põhjaliku ülevaate vallast, elanikest ja
sisserändest ning tööhõivest. Valla rahandusameti juhataja
Tähve Milt kõneles eelarvest ja finantspoliitikast.
Edasi siirdus külaline koos saatjatega tutvuma Viimsi
Kooliga, seejärel külastati ka Rannapere pansionaati.
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Nuku- ja noorsooteater viib muinasjutumaale
(algus lk 1)

Nukkude muuseum avati tänavu märtsis. Kassast saab pileti
isikliku koodiga, mis hiljem
puutetundlike ekraanide ees
juhendab ja suunab. Valjapanek algab näitusega lavaaluses
tunnelis, kuni jõuad soovide
kaevuni, kuhu oma münt lasta,
et salasoov täituks.
Siis jõuame seinani, kus
160 värvilise nupu taga peituvad teatriga seotud inimeste
rollid, laulud ja mõtted. Keldrisaalis asub süngete nukkude
pelgupaik ämblike, luukerede ja inimsööjatega. Endises
sisehoovis on klaassein, millel
kõndides näeb meistrite töötubadesse.
Kõikjal on puutetundlikud
ekraanid, siit leiab ka kõigi
Eesti teatrite andmebaasi.
Mündikojas saab münte vermida, e-postkontoris endast kostüümis pilti teha ja meilile saata.
Õpitubades saab laps endale ise nuku meisterdada...
“Siin võib veeta terve päeva, lisaks nukkudele on juba
seina sees üle 40 tunni materjali, mis tahtmist mööda ekraanile ilmub, ja seda tuleb kogu
aeg juurde. Teatriskäik võikski
sisaldada tervet paketti, kus on
ka muuseum ja õpituba,” räägib Meelis Pai.

Noortestuudio veab
kaasa

Nukuteatri Noortestuudios lõppes äsja uus vastuvõtt – tahtjaid
oli üle saja, võetakse umbes 15.
Algust stuudioga tehti kümme
aastat tagasi. “Minu jaoks on
üks asja mõte see, et noored ei
hulguks tänaval, vaid tuleksid
teatrisse. Tänaseks on meil õpe
nii tugev, et mõnigi tulevane
suur näitleja võib meilt alustada. Iga kord on lavakasse vähemalt kaks meie stuudio õpilast
saanud. Paljud on mänginud
filmides, teles, reklaamides...
Õppeprogrammis on lavakõne,
näitlejameisterlikkus,
liikumine, laul, tants jms.
Käib päris kõva andmine, see
on nagu trenn kolm korda nädalas. Vahel tundub, et meile
on seda palju, aga neile veel

Teatrist
l Eesti Nuku- ja Noorsooteater (Eesti Riiklik Nukuteater) asuta-

ti 1952. aastal ja on tänaseks Eesti ainus professionaalne riiklik
laste- ja noorteteater. Teatri rajas nukunäitleja ja -lavastaja Ferdinand Veike, kes juhtis teatrit ligi kolmkümmend aastat. Alates
2000. aastast on teatrijuhiks Meelis Pai.
l Eesti Nuku- ja Noorsooteatri truppi kuulub hetkel 19 näitlejat,
kollektiivis on 80 töötajat. 2006. aastast lisandus Eesti Riikliku
Nukuteatrile Noorsooteatri nimetus, et tuua lisaks lastelavastustele sihipäraselt lavale ka noortele ja täiskasvanutele suunatud
lavastusi.
l Eesti Nuku- ja Noorsooteater on repertuaariteater, mängukavva kuuluvad nii laste kui ka noorte nuku- ja draamalavastused. Kaasaegseid nukuteatrivõtteid kaasavate lavastuste kõrval
kohtab repertuaaris ka traditsioonilisi sirmilavastusi. Viimastel
hooaegadel on rohkem tähelepanu pööratud noortele ja täiskasvanutele suunatud nukuteatri populariseerimisele. Lisaks
toob Eesti Nuku- ja Noorsooteater lavale muusikale – nii maailmanimega kui ka algupäraseid.
l 2010. aastal avati teatri kõrvalhoones Nukukunsti Keskus, mis
ühendab nukumuuseumi, nukukunstialase teaduskeskuse, nukutöökojad ning Eesti Nuku- ja Noorsooteatri.

vähe. Kuid mis veel väga tähtis – nende ümber on kogunenud veel kuskil 80–100 noort,
kes on asjaga kaasas ja sihitult
tänavatelt hulkumisest päästetud. Oleks noorena mulle keegi sellise võimaluse andnud,”
arutleb teatrijuht.

Uued lavastused
tulekul

Tänast repertuaari siin kirjeldada ei jõua. Vaadake teatri
kodulehekülge www.nuku.ee.

p Kalle Blomkvist ja Rasmus.
Oktoobris tulevad lisaetendused!
u NUKU muuseumi siseõu.
q Stseen menukast noortemuusikalist High School Musical.
Fotod Jaana Juur.

need siia jõudsid. “Kevadine
ärkamine” on tõsine noortelugu, siin on esimene armastus,
isa-poja suhe, keerukad suhted
õpetajatega, kõike... ja hästi avameelselt. Nii et tükk oli
mõnel pool lausa keelatud. See
lavastus, mille off-Brodway
noored välja tõid, on praegu
maailmas ülipopp, võitnud seitse Tonyt ehk muusikali Oscarit.
Kevadel peaks linale jõudma
ka film.
Aga oleme ka Viimsile ja
järgmisele suvele juba mõelnud – võiks teha vabas õhus
eesti rahva muistenditel põhinevat lugu. Keskkond seal vabaõhumuuseumis on igatahes
suurepärane,” räägib Meelis
Pai.
Kaks tundi nukuteatris on
nii sisutihedad, et lehte mahub
sellest vaid osake. Mõtlesin, et
räägin pärast Haldo Oravasega
paar sõna ka argisematest tööasjadest. Aga polnud tahtmist.
Vist ka temal. Käik muinasjutumaale on mõjunud.

Uutest lavastustest tõi teatrijuht esile kõigepealt Kitzbergi “Libahundi”, mida pidi
tegema supermeeskond eesotsas lavastaja Neeme Kuningaga. Erilisse vaimustusse jõudis Meelis aga siis, kui rääkis
uuest noortemuusikalist “Kevadine ärkamine”, mis peakski
kevadel lavale jõudma.
“Nägin seda ise New Yorgis. Olin pikal reisil ja kandsin
kavalehte, raamatut ja plaati
endaga kaua kaasas, enne kui

Jüri Leesment

Randvere Lasteaed tähistas oma kolmandat sünnipäeva
31. augusti õhtul kogunesid Randvere Lasteaia
lapsed, töötajad ja lapsevanemad lasteaia hoovi,
et üheskoos tähistada
lasteaia sünnipäeva ja
õppeaasta algust.
Kuna selle aasta teemaks sai
valitud “Metsa sees ja mere
ääres uurin oma tarkuseterade
aabitsat”, siis esimene õuepidu
sai “vormitud” Mutionu peoks
ja metsarahva tundmaõppimiseks. Mutionu oli kutsunud kohale nii karvaseid kui sulelisi.
Lapsed, õpetajad ja isegi mõned vanemad olid kostümeeritud metsarahvaks, oli nii loomi

Pidu lõppes aupauguga lasteaia auks.

kui ka linde.
Nii kaua, kui lapsed maja
tagant kõiki kokku kutsunud
Mutionu otsisid, tegi peoperemees uhke mullahunniku
ja tunnelid mänguväljakule.
Üheskoos lauldud “Mutionu
pidu” laulu peale ronis mutt
ise ka oma käikudest välja ja

tervitas kokku tulnud külalisi.
Metsarahval oli võimalus ka
ise muti käikudes (tunnelis)
liikumist proovida. Edasi anti
sõnajärg kutsutud külalistele. Pidurahvas kuulis tervitust
lasteaia juhatajalt ja sai osa vilistlaste tantsunumbrist. Selle
toreda lillede tantsuga esindati
eelmise aasta lõpetajate poolt
Randvere Lasteaeda ka juulis
Kalevi staadionil toimunud
“maailmamängudel”.
Lasteaia sünnipäevale kohaselt lauldi kõik koos lasteaia
hümni ja muusikaõpetaja eeslaulmisel said kõik osa metsarahva regilaulu laulmisest.
Muti sõber Jänku-Reeli tut-

vustas Mutionule Randveresse
tulnud uusi lapsi, neid on sel
aastal lausa 40. Õpetajad olid
üheskoos kõigile uutele lastele
meisterdanud Randvere Lasteaia sümboolika ja lipuvärvides
rinnamärgi, mis sai siis pidulikult vanemate rühmade laste
poolt noorematele mängukaaslastele rinda pandud. Sünnipäeval uute laste oma peresse
pidulikult võtmisest saab nüüd
uus lasteaia traditsioon. Seejärel tehti kõigist uutest ja vanadest Randvere lastest üks pikk
uss ja tantsiti Jänku-Jenkat.
Kui kõht mängudest ja tantsudest hakkas tühjaks minema, suunduti piknikulaudade

juurde, kus tervist edendavale
lasteaiale vääriliselt juurvilja-dipi vaagnad ootamas ja ei
puudunud muidugi ka sünnipäevatort, lausa kuus torti, igale rühmale oma nimega.
Tervislikust ja omavalmistatud toidust oskab Randvere
rahvas lugu pidada. Nimelt
toimus sünnipäeva raames
ka konkurss “Randvere hoidis 2010”. Näituselauale oli
kogunenud 24 omavalmistatud hoidist koos retseptiga.
Moodustati konkurssi komisjon, kuhu kuulusid Mutionu,
Viimsi Lasteaiad tervishoiutöötaja ja Hiireemand. Kolm
komisjoni tähelepanu pälvinud

parimat said ka auhinna, õpetajaabi Ragne poolt klaasimaaliga kaunistatud “Unistuste
purgid”, kuhu saab järgmise
suve unistused ilusasti hoiule
panna. Kõik teised osalejad
saavad Randvere hoidis 2010
retseptikogumiku omanikuks.
Pärast komisjoni tööd pääsesid ka lapsevanemad neid
imemaitsvaid moose, kompotte, salateid ja mahlu maitsma.
Pidu lõppes kolme aupauguga
Randvere Lasteaia auks. Oli
tore pidu, mis andis hea hoo
alganud õppeaastale.

Reeli Simanson

Randvere ja Pargi Lasteaia
õppejuht
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Kogemused rahvusvaheliselt
geograafiaolümpiaadilt
Olen Eesti-sisestel geograafiaolümpiaadidel
osalenud pidevalt alates
seitsmendast klassist
ning kuigi mul on alati
läinud üpris hästi, pole
ma kunagi arvanud, et
jõuan lõpuks rahvusvahelisse vooru.
Seega oli mu üllatus suur, kui
mitme kohaliku võistlusvooru
tulemusena mind Eesti meeskonda valiti. Lisaks kuulusid
võistkonda Marten Kauküla Tallinna Reaalkoolist ning
Agu Bleive ja Anu-Liis Laar
Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Võistkonda juhendas Anu
Printsmann Tallinna Ülikoolist.
Kaheksas
rahvusvaheline geograafiaolümpiaad iGeo
2010 toimus juuli lõpust augusti alguseni Taiwani pealinnas Taipeis. Eksootiline kohavalik suurendas mu entusiasmi
ürituse vastu, kuna nii kaugesse sihtkohta avanes võimalus
reisida esimest korda. Jõudes
võistluspaika paar päeva enne
olümpiaadi algust oli meil
võimalik külastada Taiwani
pealinna koos noore giidiga,
kes aitas natuke sügavamalt
mõista kohalike eluolu. Arvestades pea 24-tunnist lennureisi
olid need päevad sobilikud ka
energiavarude laadimiseks, et
võistluspäevaks valmis olla.
Huvitaval kombel kadus mu võistluseelne ärevus

Eest i võistkond Taipeis: Agu Bleive, Anu-Liis Laar, Marten Kauküla
ja Taavi Rebane.

Taiwani saabudes, mistõttu nii
multimeedia test kui ka kirjalik ja maastikuvoor möödusid üpris rahuliku südamega.
Ülesanded olid huvitavad ning
panid mu teadmised, analüüsivõime ja inglise keele oskuse korralikult proovile. Siiski

polnud ma endas nii kindel,
et mitte üllatuda võistluse tulemustes: ma saavutasin hõbemedalit vääriva koha ning
ülejäänud Eesti meeskonna
liikmete pronksmedalid näitasid jätkuvalt tugevat taset eesti
noorte geograafiaoskustes.

Sain aga aru, et geograafiaolümpiaad on midagi enamat
kui lihtsalt heade tulemusteni
pürgimine. Rohkem kui sada
minuvanust õpilast 28 riigist
lõi võimalused äärmiselt huvitavateks vestlusteks ja sõprussidemete sõlmimiseks. Praeguseks olen näiteks saanud
postkaardi ja kirja Horvaatiast
ja Hong Kongist, mis lisavad
väärtust juba olemasolevale
internetisuhtlusele.
Reisi isiklikuks lemmikuks
oli aga kindlasti olümpiaadijärgne ekskursioon olümpiaadist osavõtjatele, mille eest
tänan Viimsi valda, kes mind
tasumisel rahaliselt toetas.
Ekskursioon tegi viie päevaga
tiiru peale kogu saarele ning
alles siis mõistsin ma Taiwani tõelist väärtust. Idaranniku
kaljused lahed ning Taroko
rahvuspargi kanjonid pakkusid tõelist kontrasti urbaniseerunud läänerannikule. Lisaks
veel kohalike aborigeenide
kultuur, mitmed iseäralikud
loodusnähtused ja põnevad
toiduelamused.
See üritus kujunes minu
jaoks tunduvalt huvitavamaks
ja ka palju väärtuslikumaks
kogemuseks, kui ma kunagi
oleksin oodata osanud ning
kõik need aastad geograafiaolümpiaadidel osalemist ja geograafiasse süvenemist tasusid
kindlasti ära.

Taavi Rebane

Heino Einer: Ükski õhtu ei möödu
raamatut lugemata
Kui kevadel tähistati
Viimsi valla 91. sünnipäeva, tunnustati tänukirjaga ka Zinaida ja
Heino Einerit. Raamatuaasta puhul väärisid nad
tunnustust kui Viimsi
Raamatukogu kauaaegsed lugejad ja toetajad.
Heino Einer rääkis, et Viimsi
Raamatukogu lugejaks on ta
juba aastast 1984. Tookord,
mai keskpaigas, kui valla sünnipäeval juttu ajasime, oli ta
just äsja lõpetanud Jüri Krafti
elulooraamatu lugemise.
“Viimasel ajal on palju elulooraamatuid ilmunud,” rääkis
Heino Einer. “Eesti on nii väike, palju on neis raamatuis tuttavaid kohti ja inimesi, huvitav
on lugeda.”
Heino Einer meenutas, et
lugema hakkas ta viie-kuueaastaselt ning alguses pakkus
huvi Looduse Kuldraamatu
sari.
“Tartu Ülikoolis õppimise aeg oli hea aeg,” rääkis ta.
“Olin korteris eesti keele õpetaja juures, kellel oli kõik eesti

ajal ilmunud kirjandus. Sain
väga palju lugeda.”
Raamatukogu ja raamatud
on olnud Heino Eineri sõnul tema elu lahutamatu osa.
“Ükski õhtu ei jää ma magama ilma lugemata,” rääkis
ta. Kuni 1970ndateni jõudis
ta läbi lugeda kõik raamatud,
mis ilmusid. “Enam pole mõtet seda püüdagi,” nentis mees,
kuid ajalooraamatuid ja ilukirjandust püüab ta jõudumööda
ikka lugeda nii palju, kui võimalik.
Heino Einer kiitis Viimsi
Raamatukogu väga head varustatust ja tõdes, et pensionärina ei jaksa enam palju raamatuid osta ja sel pole mõtetki.
Heino Einer on Viimsi raamatukogu lugeja aastast 1984.

Annika Poldre

Uskumise
võimalikkusest
Kord ühes seltskonnas, kui saadi teada, et mina
olen usklik inimene, kõlas lause: “Sa oled ju
muidu normaalne inimene, aga usklik?!“
See lause iseloomustab päris
paljude inimeste arusaamu
usklikest inimestest, sest
peetakse ju neid, kes usuvad,
ikka mõnes mõttes naljakateks ja omapärasteks. Aga
kas see ikka on nii?
On ütlemine, et Issanda
loomaaed on kirju. Ja seda
ta tõepoolest on ja nii on ka
usklikke inimesi igasuguseid. Mõistlikke ja vähem
mõistlikke, ilusaid ja ehk mitte nii ilusaid. Kuid seejuures
tehakse ikka vahet selle järgi, millesse inimene usub.
Millesse meie usume? Kui nii küsida, siis peaks saama sellele kujundada ühe konkreetse vastuse, see on ju nii
lihtne küsimus. Kuid mida enam on arvamuse avaldajaid,
seda enam on ka arvamusi ning nende ühise osa leidmine
on võimatu. Seega saame me ainult küsida, millesse mina
usun? Ja kas minu jaoks on uskumine üldse võimaik?
Vaadates meie elu siin Eestimaal tundub vahel, et eestlased elavad ikka veel usus, et varsti me leiame oma Nokia ja siis muutub elu imeliseks, siis me jõuame Euroopa
rikkamate riikide hulka ning saame olla uhked oma oskuste ja teadmiste üle. Ja selles lootuses jäävad paljud head
ideed vaka alla, sest ei usuta, et midagi väikest ja lihtsat
võiks olla geniaalne. Kuid nii see ju on.
Nii ongi uskumine paremasse homsesse, lootus elada
armastuses ja olla rõõmus see, mille poole me püüdleme.
Samas sellest unistades vihastame ja oleme kurjad, kui
keegi teeb midagi sellist, mis meile ei meeldi. Me soovime, et kogu maailm peaks meile alluma.
Toomas Paul küsib oma raamatus “Maise matka poolel
teel”: “Kas usk välistab kriitilise mõtlemise?” Ja vastab
sellele: “EI, sest usk ei ole sama mis on kergeusklikus.
Usk on veendumus, mis põhineb inimese võimel mõelda
ja tunda.” Seega on võime uskuda meie igaühe tundmise
ja mõtlemise tulemus. Aga miks me siiski lahterdame inimesi usklikeks ja uskmatuteks? Kui Toomas Pauli mõttest
lähtuda, siis võime usklikuks nimetada iga inimest, kes
tunneb ja mõtleb.
Ja tõesti, väga paljus meie uskumist mõjutabki see,
milline on meie maailmapilt. Kui see on meile maalitud
propaganda ajal, mil loodeti uskumine inimesest välja juurida, siis on see ehk andeks antav, kuid kui me jätkame
sarnase ajuloputuse tegemist oma järglastele, siis ega me
kaugele ei jõua.
Kui küsida: kas usud Jumalat või kas usud saatust, siis
tõenäoliselt saaks teine küsimus meie maal palju rohkem
jaatavaid vastuseid. Kuid mis on saatus? See on meie võimalus teha valikuid ja ise ka valikuid juurde luua, kuid
esmased valikud on siiski juba ette antud. Aga kelle poolt?
Kõige lihtsam seletus Jumalale, mille Piibel meile annab, on see: Jumal on armastus! Kui paljud usuvad meist
armastusse? Ja mitte lihtsalt mehe ja naise vahelisse armastusse, vaid armastusse kui positiivsesse suhtumisse
üleüldiselt? Võimalik, et see küsimus saaks veel rohkem
jaatavaid vastuseid, kui saatusesse uskumine.
Nii võimegi näha, et tegelikult me usume kõik ja kui
usume, oleme ka usklikud. Me lihtsalt usume erinevaid
asju. Kuid kui me soovime sõbralikult läbi saada, siis on
väga oluline, et me oskaksime ka mõista, kui teine inimene usub teisiti, kui mina.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja

Kirikuteated
26.09 kell 11.00 Perejumalateenistus. Pühapäevakooli avajumalateenistus, uute laste vastuvõtt Viimsi Vabakoguduse kirikus.
25.09 kell 18.00 Viimsi Vabakoguduse kirikus Tartu Kolgata
koguduse kammerkoori kontsert.
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Ubinapäev Viimsi Taluturul
Ubinapäev toimub laupäeval, 25. septembril
kell 10–15 Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Rannarahvas lisab vanarahvakalendrisse seoses sügise tulekuga
ühe toreda tähtpäeva – ubinapäeva. Ubinapäeva hakatakse
tähistama iga aasta septembrikuu viimasel laupäeval.
Õunamahla pressimine:
Kohale veereb iseliikuv suur
mahlapress Hiiumaalt, mis on
täiesti ainulaadne mahlapress
kogu Eestis. Kõik inimesed, kel
on küll õunad, aga mahlapressimise võimalused puuduvad,
saavad tulla kohale oma õuntega ja kohapeal pressitakse
nendest väikse teenustasu eest
valmis mahl. Kodus tuleb vaid
mahl kuumutada, pudelisse
panna ja ongi valmis!
Kui mahlategemise huvilisi
on palju, jääb õunapress muuseumisse lausa kaheks päevaks.
Võimalusel palume eelnevalt teatada mahlapressimise
soovist telefonil 51 00 281 või
e-posti aadressil ehakai@rannarahvamuuseum.ee.
Õunapuu lõikuse koolitus: koolituse käigus teevad
vabaõhumuuseumi iidsed õunapuud läbi noorenduskuuri,
samas istutatakse taluhoovi ka

Kõik õunakasvatajad on ubinapäeval oodatud oma saaki müüma.

mõned uued noored õunapuud
ja marjapõõsad (näidatakse
täpselt, kuidas istutada, millist
mulda kasutada, räägitatakse
erinevatest sortidest, mis sort,
mis saagi annab jne).
Koolitust viib läbi Eesti
Maaülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi spetsialist
Madli Jalakas, õunapuude istutamist toetab Päidre puukool.
Õunaloeng: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja
telgis tutvustab Aiandusliidu
spetsialist erinevaid õunasorte
ja räägib kõigest õuntega seonduvast, kaasa saab võtta õunasorte tutvustavaid materjale.
Õunapiruka küpsetami-

se võistlus: osalejad annavad
pirukad/koogid žüriile koos
kenasti vormistatud retseptiga
(võib olla varem ilmunud retsept), toimub degusteerimine,
kus hindajateks on turulised ja
üks tuntud küpsetamisspetsialist. Küpsetisi peab olema kaks,
küpsetatud täpselt sama retsepti
järgi. Üks küpsetis jäetakse lahti lõikamata, et hinnata visuaalset täiuslikkust. Teine samamaitseline küpsetis tuleb kodus
väikesteks tükkideks lõigata
(vähemalt 50 väikest tükikest)
Võistlustööd tuleb esitada
korraldajatele hiljemalt kell
12.00. Parim küpsetaja selgub
kell 14.00.

Kõik osalejad saavad hiljem kogumiku kaasvõistlejate
retseptidest. Parim küpsetis
kandideerib Viimsi Taluturu
Parima Õunakoogi tiitlile. Auhinnaks üllatuskingitus ning
õigus müüa Viimsi Taluturul
oma õunakooki ilma taluturu osalustasu maksmata kuni
järgmise ubinapäevani septembris 2011.
Õunakoorimisvõistlus vanaemadele: õun tuleb koorida
ühe pika koorega! Õunakoorimisnoa võib kodust kaasa võtta, õunad valivad võistluseks
korraldajad koostöös õunakasvatajatega. Õunakoorimisvõistlus algab kell 13.00. Võitjale auhind!
Lõbusad ja harivad õunateemalised tegevused lastele:
õunamahla joomise võistlus,
õunakorvihoidmise võistlus,
kuivatatud õunte tegemise töötuba jne.
Onu Raivo meistriklass:
muuseumiõue tammetõrudest
ja kastanitest meisterdatakse
põnevaid loomi ja muid tegelasi, peenikestele preilidele
õpetatakse looduslikest materjalidest ehete valmistamist.
Ideevõistlus lastele: Ohoo,
vot mida kõike õunast teha
saab! Lapsed meisterdavad või
valmistavad õuntest või õunte

teemal midagi täiesti erilist,
kas või pesumasinale trumli. Teostatud idee tuleb lapsel
tuua korraldajatele, kes võistlustööd vaatamiseks välja panevad.Võistlustööde esitamise
tähtaeg on kell 12.00, võitjad
selguvad kell 15.00. Auhinnad
kõikidele osavõtjatele!
Viimsi Tervise tervisetelgis: Tohtrid aitavad hinnata huvilistel oma kehalist võimekust,
tehes mitmeid teste. Samuti
annavad nad võimaluse inimestel välja selgitada, kas neil
on tegemist õuna- või pigem
pirni-tüüpi ülekaaluga, selleks
mõõdetakse keha rasvaprotsenti, kehamassiindeksi ning taljeja puusaümbermõõtude suhet.
Kohapeal on võimalus lasta
mõõta ka vererõhku.
Tutvustatakse erinevat
mõõtu ja tüüpi õunapurustajaid ja mahlapresse (peamiselt Eestis toodetud): saab nii
tutvuda kui ka endale soetada.
Istikute müük: saadaval
õunapuu-, ploomi- ja kirsiistikuid ning marjapõõsaid.
Õunakorvid: õpetatakse
korvi punuma, müüakse õunakorve, õuna- ja hoidisteraamatuid jms.
Õunad: Kõik õunakasvatajad on teretulnud müüma
oma aia vilju! Oodatud on nii

koduaiaõunad kui ka õunad
suurtest õunaistandustest.
Kingi õun: Kõik inimesed,
kel on õunad, kuid kes ei jaksa
neid oma perega ära süüa või
talveks sisse teha, võivad need
turupäeval kaasa võtta ja soovijatele lihtsalt ära kinkida. Õunad
võib tuua kastides korraldaja telki. Täname kõiki kinkijaid!
Üks õun igasse päeva, üks
ubinapäev igasse aastasse!
Korraldaja ja idee kaasautor: Eha-Kai Mesipuu, Viimsi
Taluturg projektijuht, ühe lapse
ema, aiapidaja ja eestimaise toidu austaja, tel 51 00 281, ehakai@rannarahvamuuseum.ee.
Mahlapressimise talgu
idee autor: Indrek Kaing, rahvusmustrite taaselustaja, 4 lapse isa, igasügisene mahlapressimisfänn.
Osalejad: Fie Triinu Schneider, Cider Mill, Päidre
Puupool, Eesti Maaülikooli
põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti PõllumajandusKaubanduskoda, Viimsi Vabaõhumuuseum, Viimsi Taluturu
kauplejad ning vabatahtlikud.
Täname toetajaid: SPA
Viimsi Tervis, Põllumajandusministeerium, PõllumajandusKaubanduskoda, Päidre puukool, kirjastus Varrak.

Eha-Kai Mesipuu

VIIMSI VALLA KOHANIMED

Miiduranna*
Miiduranna, mida minu
lapsepõlves ka Allkülaks
kutsuti, on vana küla.
Esimesi kirjalikke märke
sellest on 1561. aastast
Rootsi riigikogu arhiivi
(Kammararkivet) korrastamata Balti kameraalias,
kui kirjutatakse külast
nimega Mielestrandh.
Aastasadade jooksul on seda
nime erinevalt kirjutatud: Milarand, Millranby (“by” on rootsi
keeles küla), Millrandh, Millerandh, ka Mito ran, kuni Miderandoni 1893. aasta Rootsi
merekaartidel.
Kust sellised erinevad nimed õieti pärit on? Ajaloolased tavaliselt hakkavad otsima
ümberkaudsetest maakohtadest
sarnaseid nimetusi. Nii ka siin.
1462. aastal on Jõelähtme kirikukülas olnud talu Mile, mille
omanik, Taani Jyllandist pärit
rüütel Andreas Nielson rentnikult 1000 riigitaalrit sai. Nende kahe koha vaheline kaugus
on küll ca 13 km, kuid annab
Wieselgreni arvates võtme Miiduranna nime päritolu mõistmiseks. Sest Mile, Mylle, Myle,
Myele, Mylt, Mylte, Myldo,
Mijle, Mil olid hilisemal keskajal nii Eestis kui ka Soomes
kasutatavad mehenimed. Seega
võiksime me mingi kindlusega
väita, et Miiduranna nimi on
tulnud kohanimest Miles strand
ehk siis Miile rand.
Ometi pole see kindlus su-

Miiduranna küla on teada aastast 1561.

gugi täielik, sest kahtlusi tekitab asjaolu, et 16. sajandil
võidi Miiduranna kandis sütt
põletada, aga söepõletusahi on
rootsi keeles “kolmila”. Tolleaegses foogti arveraamatus on
kirjas, et Milestrandi kalurid
viisid neitsitele puid (aga kas
ka sütt, see pole selge). Neitsite
all tuleb siinkohal mõista Pirita
(Birgitta) kloostri nunnasid. Nii
et võib-olla oli külanimi hoopis
Kolmilestranden – Söepõletamise rand?
Tänapäeval on mets Miidurannast küll kaugel, aga kes
teab, kui kaugel ta vanasti oli.
Küll aga näitavad vakuraamatud, et nunnad olid Pirital isegi pärast venelaste rüüsteretke
1577. aastal. Kloostril oli luba
oma tegevust jätkata kuni abtiss
veel elus on. Siis klooster kadus
ja kadus ka puude viimine.
Umbes 1650. aasta paiku
kerkis esile Miiduranna taoline

kohanimi – Mieto, mis võib pärit olla alamsaksa sõnast “mite”,
mis tähendab hunnikut, heinasaadu, kääbast jms. Sellel sõnal
on olnud suur elujõud, sest ta
püsib saksa keeles veel praegugi. Teinekord on see sõna tähendanud ka teatud tüüpi kartulikeldrit, aga hollandlaste jaoks
on see olnud “söepõletusahi”.
Wieselgren arvab, et kui seal
asunduses sütt ikkagi põletati,
siis mets lõpuks taandus ja andis
ruumi heinamaadele või siis niitudele. Aga Niiduranna on väga
sarnane Miidurannale.
Olgu kuidas selle Miiduranna nimega on, ainet ajaloouurijate mõttemängudeks on ta
kindlasti andnud.

Tõnu Viik

*See jutuke põhineb Per Wieselgreni
raamatul “Ortnamn och bebyggelse
I Estlands forna och hittilsvarande
Svenskbygder. Ostharrien med Nargö”, Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1951.
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Töötust palgatöötajast ettevõtjaks
oli tunne, et salong tuleks kohe
sulgeda ja jätta kõik sinnapaika. Tänu tootjate heale müügitoele hakkasid aga asjad juba
paari nädala pärast sujuma.
Hinnapäringuid ja projekte
tuli hulgaliselt. Minu tööpäevad venisid hilisõhtusse.
Tänases konkurentsitihedas
ettevõtluses pean ülioluliseks
igat klienti väga hästi ning oskuslikult teenindada, pühendades talle piisavalt palju aega.

Oma looga tahaksin
julgustada inimesi, kes
on murest murtud sellepärast, et nende tööandja
on otsustanud vähendada
palka või nende töökoht
on koondatud. Olles
seda läbi elanud tean, et
sellisel juhul ei ole õiget
otsust vastu võtta sugugi
kerge.
Olin töötanud jaekaubanduses
palgatöötajana ligi kakskümmend aastat, neist viimased
kuusteist aastat jalatsiärides.
Viimastes alates väikese kaupluse müüjast kuni suurte jalatsite müügikettide juhatajani.
Tänu pikale staažile ja pidevale enesetäiendamisele tundsin
ennast oma valdkonnas kindlalt nii tugeva spetsialistina
kui ka kõrgelt motiveeritud
esimese astme juhina. Mul oli
kindlasti ka vedanud tublide
töötajatega, kellega koos sai
isegi kõige utoopilisemad eesmärgid täidetud.
Kõik sujus, kuni ühel päeval muutus ettevõtte omanik
ja organisatsioonis hakkasid
toimuma põhjalikud muutused. Vaatamata vahel võimatuna tunduvatele uue juhtkonna
nõudmistele sai minu väike
tubli kollektiiv ettepandud
ülesannetega hakkama. Kuid
ajad ei olnud enam endised.
Ühelt poolt majanduskriisi tõttu vähenenud klientide arv, teiselt poolt sagedane juhtkonna
vahetus ja sagedased arusaamatud korraldused tihti vahetuvalt
juhtkonnalt.
Kõik see andis märku, et
varsti tuleb mingi korraldus,
mis puudutab mind isiklikult.
Nii juhtuski – ühel päeval tehti
mulle ettepanek leppida nelikümmend protsenti madalama
palgaga töö ümberkorralduste
tõttu. Selgus, et seoses muudatustega minu tööaeg ei vähene
minutitki, rääkimata neljakümnest protsendist, ja samuti ei
muutu ka tööülesanded. Muutub ainult ametinimetus.

Aeg otsustada

Nüüd tuli otsustada. Kas nõustuda ainult selle nimel pea poole madalama sissetulekuga,
et teha edasi tööd, milles olin
omandanud suured kogemused,
ja loota, et ühel päeval seda jälle vääriliselt hinnatakse? Pere
on suur, kaks ülalpeetavat last,
kolmas alles alustanud oma
tööinimese karjääri. Abikaasa
on küll edukas ettevõtja, aga
minu sissetulek on oluline lisa
pere eelarves. Kahju oli lahkuda heast meeskonnast, kellega
oli meeldiv koos töötada. Kas
töötuks jäädes pärast keegi oskabki enam minu oskusi ja kogemusi vääriliselt hinnata? Või
äkki need ei maksagi nii palju,
kui vahepeal hinnati? Nii nagu
alati meie pere oluliste otsuste
puhul, tuli ka seekord perega
kokku istuda ja kuulata, mida
teised arvavad. Soovitan seda
kõigile – ärge jääge oma mure-

Positiivne tagasiside

Sisustussalongi Liuglev Uks looja Taimi Linamägi soovitab teha realistlik äriplaan ja seda spetsialistile näidata.

Vald toetab ettevõtluskoolitusel osalemist
Käesoleva aasta aprillikuus lõppenud ja pea
aasta kestnud ettevõtluskoolitused Viimsi
Raamatukogu seminariruumis olid valla töötute hulgas väga populaarsed. Kuna nimetatud koolitusi rahastas Euroopa Sotsiaalfond ja
oma osa panustas ka Viimsi vald, olid koolitused valla töötutele tasuta.
Paraku on uueks hooajaks Euroopa rahasUrve Palo tus lõppenud, kuigi vald oli jätkuvalt nõus
abivallavanem omaosalusega projekti toetama. Samas on
paljudel valla inimestel jätkuvalt huvi saada
oma ettevõtte alustamiseks oskusi ja teadmisi.
Sellest tulenevalt on sel sügisel plaanis läbi viia kaks (oktoobris ja novembris) ettevõtluskoolitust, mille eesmärk on:
l anda juhtimis-, turundus- ja finantsalaseid teadmisi ning oskusi alustavatele ettevõtjatele äriplaani koostamiseks;
l toetada ja õpetada potentsiaalset ettevõtjat teel esimesest
äriideest tervikliku äriplaani koostamiseni ning ettevõtte registreerimiseni.
Koolituse kestus on neli päeva (a´ 8 tundi päevas) ja maksumus 2400 krooni (sisaldab km 20%). Täpsema loengute kirjelduse ja ka registreerimisvõimaluse leiate veebiaadressilt www.
scoopest.com/ee/teenused.
Kui eelnevatel koolitustel said osaleda vaid töötud, siis nüüd
saavad osaleda kõik, kes ettevõtlusega alustamise plaane peavad.
Viimsi Vallavalitsus toetab käesoleval aastal valla töötuid,
kes soovivad alustada eraettevõtlusega, ennast sel teemal
täiendada, teadmisi ja oskusi juurde saada. Viimsi Vallavalitsus tasub poole ettevõtluskoolituse maksumusest nendel valla
töötutel, kes on valla elanikud ja on ennast registreerinud töötukassas. Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda koolitusel
ja arvestada 50% omaosalusega koolitusmaksumusest. Teise
50% tasub teie eest vald.
Julget pealehakkamist ja edu!

ga üksi. Hea nõu on alati lähemal, kui arvata oskate.
Kuulanud ära pereliikmete
arvamused sai tehtud otsus mitte nõustuda niinimetatud uue
ametikohaga ja leppida töölepingu lõpetamisega koondamise tõttu.

Algas uus elu

Algas elu, millega ma ei olnud varem kokku puutunud.
Ühest küljest oli nüüd aega

puhkuseks ja tänu töötukassa
toetusele ei olnud ka sissetulek
oluliselt langenud. Aga üsna
pea sai selgeks, et olla koduperenaine ei ole minu kutsumus.
Vaadates tööpakkumisi ei
leidnud ma seal midagi lootustandvat. Uurisin tööhõiveametist, millised on enesetäiendamisvõimalused. Olin
lugenud, et töötukassa toetab
töötuid, kes alustavad oma ettevõtmisega. Olin oma ettevõt-

misest ka varem salaja unistanud, aga see unistus jäi alati
edasi arendamata, kuna selleks
puudusid piisavad vahendid.
Tegelikult sai ju ka palgatöötajana end piisavalt realiseerida
ja oli ka motivatsiooni.
Nüüd ei andnud see unistus enam rahu. Hakkasin omal
käel uurima ettevõtlusega
seonduvat. Lugesin internetist
äriplaanide näidiseid ja lõpuks
hakkasin jälle pereringis oma
võimalikest ideedest rääkima.
Abikaasa kiitis mõtte kohe
heaks ja aitas ka seda edasi
arendada. Nagu see ikka tihti juhtub, et kui saad midagi
teada, siis kaasneb kohe teine
teadmine, kui vähe sa tegelikult tead. Kuna mul puudus
majandusharidus, oli selge, et
pean ennast ettevõtmise alustamiseks kindlasti täiendama.
Töötukassast sain aga teada, et
ettevõtluskoolituste järjekorrad on ligi pool aastat.

Koolitus ja äriplaan

Siis äkki leidsin Viimsi valla
kodulehelt, et vald aitab oma
inimestel saada ettevõtluse
alustamise koolitust. Selleks
ajaks, kui kursused algasid,
oli äriideegi paika pandud.
Aga seekord hoopis teisest
valdkonnast, kui kogu senine töökogemus. Valdkonna
muutmise ajendiks oli see, et
kindlasti peab jääma kaubandus, aga selline, mis ei nõuaks
suuri rahalisi vahendeid. Nii
saigi otsustatud salongimüük,
kus ei pea ostma kaupu lattu,
vaid saab kauba enne vastavalt
kliendi soovile maha müüa
ja siis tootjalt see tellida. Sai
otsustatud ka valdkond – sisekujundusega seotud. See tähendas muidugi kannapööret

võrreldes senise kogemusega.
Aga mõtlesin, et kui praegu
ei proovi, siis ei tule selleks
paremat aega võib-olla mitte
kunagi. Kaubaartikliteks valisin liugustega riidekappide ja
garderoobide ning aknakatete
ja muude eluruumide sisustamiseks vajalike mööbliesemete müügi vastavalt kliendi
soovile.
Mainori Kõrgkooli ettevõtluse kursused valla ja OÜ
Scoopest vahendusel läbitud
tegin lõpetuseks ka äriplaani
OÜ Liuglev Uks asutamiseks.
Ühtlasi esitasin taotluse töötukassale ettevõtluse alustamise
toetuse saamiseks. Kuu aja
pärast oli toetuse positiivne otsus käes ja nüüd võis äriplaani
teostamisega edasi minna.

Raske algus

Vastavalt varasematele kokkulepetele tootmisettevõtetega
Structo Industry OÜ ja Avaeksperdid OÜ täpsustasime
näidiste valmistamise ajad
ja tarnetingimused. Sõlmisin
rendilepingu ruumide kasutamiseks. Reklaamifirmadega
sõlmisin
reklaamilepingud.
Näidiste tähtaegne paigaldamine oli esimeseks tõestuseks,
et valitud olid õiged ettevõtted,
kellega koostööd teha. Kodulehekülg valmis samuti õigeaegselt ja vastavalt plaanile
avasin 28. juulil Tallinnas uue
sisustussalongi Liuglev Uks
aadressil Pärnu mnt. 110.
Algus oli muidugi raske.
Tegemist on suhteliselt raske
müügivormiga, mis erineb oluliselt varasemast kogemusest.
Selleks, et olla salongimüügis
edukas, on vaja teada väga palju müüdava toote tehnoloogilisi üksikasju. Esimesel nädalal

Kui tehastel hakkasid valmima
minu esimesed tellimused ning
klientidele esimesed paigaldusedki vahendatud, hakkas
tulema meilile klientidelt positiivset tagasisidet ja rahulolu
teeninduse, toodete kvaliteedi ning paigalduse kohta. Iga
päev astub salongi sisse inimesi, kes ütlevad, et sõber või
tuttav soovitas just siit tellida.
Tihti ei ole määrav ka kauba hind, peetakse olulisemaks
saadavat emotsiooni müügikohast, mille olen klientidele
loonud, ning ülioluline on hea
kvaliteet tootjatelt ning teenindus paigalduse ja transpordi
näol.
See kõik innustab veelgi
ning üha enam saan kindlustunnet, et olen õigel teel oma
ettevõtmisega. Kui kõik läheb
sama sujuvalt ning tõusvas joones, siis peagi loodan olla tööandja. Tahan luua meeskonna,
kellele ma suudan selgeks teha
oma müügipõhimõtted ja kellel
on minuga sarnased väärtushinnangud. Kindlasti on need
inimesed olemas, aga nad tuleb
vaid leida ja siis hoida.
Ka oma äriplaanis nägin
ette, et mõne aasta möödudes
on Liuglev Uks 10–12 töötajaga ettevõte mitmes Eestimaa
linnas.

Soovitused

Kellel vähegi on olnud peas
mõte või idee hakata samuti
tegelema ettevõtlusega, siis
julgustan kindlasti sellega algust tegema. Kui puudub majanduslik kõrgharidus, pole
see takistuseks. Väga olulised
teadmised saab ettevõtluskoolituselt ja oma äriplaani
koostades. Kõik tundub esmalt
väga raske ja palju aega nõudev, aga juba äriplaani koostamisega kaasnevad olulised
kogemused, mis annavad edasiseks tegevuseks indu ja julgust. Soovituseks veel kindlasti see, et püüdke teha äriplaan
realistlik ja paluge seda kindlasti spetsialistidel kriitilise
pilguga läbi vaadata.
Lõpetuseks tahan soovitada, et eluga tuleb edasi minna
ja mitte olla kinni möödunus.
Tuleb seada endale uued eesmärgid ja keskenduda nende
elluviimisele. Mina olen üliõnnelik, et tegin elus sellise
kannapöörde ja soovitan sama
kõigile.

Taimi Linamägi

www.liuglevuks.ee

8

24. september 2010

Lapsepõlv on seiklus!
Elasid kord 486 last. Igal
hommikul ärgates mõtlesid nad: “Kas täna juhtub
minuga midagi põnevat?”
Just nende laste jaoks, kes ootavad igast päevast seiklust, kes
ootavad, et elu oleks muinasjutt, toimus 9. septembril Haabneeme rannas vahva temaatiline üritus. Kella poole üheksa
ajal hommikul ilmusid randa
salapärased piraadid. Nad tassisid laudu ja kive ja kände
ning kaevasid liiva sisse auke.
Küllap mängisid asjadeotsijaid!
Vist leidsid ka midagi! Riputasid suurest heameelest värvilisi
lipukesi üles ning heiskasid
piraadilipu. Kõrvaltvaatajatele
võis jääda mulje, et piraadid
valisid Haabneeme ranna oma
kodusadamaks.
Paraku hakkas kella kümne
paiku randa tekkima ka ausaid meremehi, keda Viimsis
läbi aegade on alati leidunud.
Mõlemal meeskonnal oli kindel plaan oma peatselt muretsetava laeva tarvis suur hulk
noori jungasid värvata. Kell
pool üksteist saabusidki randa kõik 486 last, kellest meie
lugu räägib. Lapsi saabus nii
Viimsi poolsaarelt kui ka Tallinnast, kõige kaugemad koguni Aegviidust. Kõigil neil oli
kindel plaan suureks saades
meremeesteks või piraatideks
hakata. Õige võitluslik meele-

Piraadipealiku õpetussõnadele järgnesid karmid katsed.

olu saavutati koos piraadipealikuga mereröövliteks ja asjadeotsijateks kehastudes. Ja siis
algasid karmid katsed.
Esimese katsena tuli pehmel liival joosta 90 meetri
pikkune maa. Selline liival

jooksmise oskus on eriti oluline piraatide jaoks. Neid ajavad
pidevalt taga konkureerivad
piraadid ning merepolitsei,
sest nagu kõik isegi teavad, on
piraatlus Viimsi vetes ammust
ajast keelatud. Kõik lapsed,

kes suutsid selle raske distantsi läbi joosta, said finišis rinda
märgi ja käele piraaditempli.
Järgnevaks proovikiviks
oli logiseva laevatrapi ületamine. Siin said lapsed edu korral
käele meremehetempli. Me-

remehetempli sai samuti iga
laps, kes oskas sõlme siduda.
Laeva kai külge kinnitamine
on meremeeste jaoks kahtlemata väga oluline oskus.
Kes aga laevatrapilt vette
(liiva sisse) kukkus või sõlme

tegemisega hakkama ei saanud, võeti rõõmsal meelel vastu piraatide ridadesse. Pole ju
piraatidel oma kodusadamatki;
peavad vaesekesed pidevalt
merel loksuma ning toitu ja
vett teistelt laevadelt röövima.
Viimase katsega tehti kindlaks, kes paremini tormi talub.
Kõikuval laual tasakaalu hoides tuli hüüda: “Piraadipealiku
papagoi!” Kes siin väga osav
oli, see sai kindlasti piraaditempliga märgistatud.
Kambüüsis templeid ei jagatud, küll aga said tulevased
noored meremehed siin pisut
janu kustutada. Joogiks pakuti
kõigile võrdselt naturaalseid
mahlajooke, sest rummi raiskamise oli piraadipealik rangelt ära keelanud.
Lõpuks kontrolliti kõik
templid üle ning piraadipealik
ja laevakapten valisid välja
oma uued meeskonnaliikmed. Moodustati kaks inimlaeva ning võrreldi kummagi
meeskonna võimet ühiselt tegutseda. Ilmnes, et mõlemal
meeskonnal leidus võrdselt
meeskonnavaimu. Mis piraadipealik sellest arvas? Kas ta
oli kurb? Piraadipealik mõtles
järele ja jõudis järeldusele:
“Kuhu sa ka ei kuuluks, hoia
omadega kokku ja usu muinasjuttu, siis läheb sul hästi!”
Piraadipealik

Reet Varik

Viimsi lasteaednikud käisid jalgrattamatkal
Nõiakivi ja Rohuneeme
rändrahn

Põneval matkal tutvuti
Viimsi valla looduse ja
vaatamisväärsustega.
16. juuni hommikul kella
kümneks koguneti Karulaugu
Lasteaia õuele. Planeeritud
oli läbida umbes 43 km – teha
ring peale Viimsile ja põigata
korraks ka Maardu territooriumile, et tutvuda looduskaunite
kohtade ja vaatamisväärsustega. Kõik kokkutulnud olid
äärmiselt huvitatud ja entusiastlikud, korraliku rattavarustusega, seljakotid seljas ja
kiivrid peas.
Matk sai niisiis alguse Karulaugu õuelt. Edasi liiguti Astri tänavale, kus hetkel asuvad
Piilupesa Lasteaia 1. ja 2. rühm.
Väike peatus ja tutvumine majaga ning matk eesotsas matka
organisaator Reedaga viis meid
edasi kõige pikemale teelõigule
– Muugale Kabelikivi juurde.

Kabelikivi ja Randvere
Peetri kirik

Muuga Kabelikivi on Baltimaade suurim rändrahn. Nime olla
Kabelikivi saanud selle järgi, et
ei jää kogukuselt alla kabelile.
Rahn on rabakivi mõõtmetega
19,3x14,9x6,4 m, ümbermõõt
58 m. Rabakivi tuleneb soomekeelsest sõnast rapea, mis
tähendab rabedat. Kui julgemad olid Kabelikivi otsas ära
käinud, pöördus rattaseltskond

Ekstreemne metsarada.

tagasi Viimsi valda. Suunduti Randvere poole, et tutvuda
1852. aastal valminud Randvere Peetri kirikuga. Kirikus
tegutseb hetkel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Randvere
kogudus. Kirikuaias on vana
kalmistu, mis asus selles paigas
juba enne kiriku ehitamist, vanim teadaolev ristikivi on seal
1803. aasta dateeringuga.
Korraks sai pilk peale visatud ka Randvere lasteaiale.
Lastaed avas mudilastele uksed 1.augustil 2007. Kuna käes
oli lõunauinaku aeg, ei läinud
me lähemat tutvust tegema,
vaatlesime vaid eemalt.
Nüüd tuli meie reisiseltskonnale teele takistus – Randvere tee remont. Olime valiku
ees, kas riskida ja läbida see

teejupp mööda maanteed, aga
saada ohustatud autode poolt,
või valida pisut pikem tee ja
minna Randvere RMK rada
pidi. Otsustasime viimase kasuks ja pöörasime oma rattad
turvalisemale ning meeldivamana tunduvale metsateele.
Hiljem selgus, et tegemist oli
üsna ekstreemse sõiduga, sest
möödunud vihmad olid tekitanud mõnusale metsarajale suurel hulgal tohutuid sügavaid ja
poriseid veelompe. Esialgu oli
aga kõik väga armas ja meie
esimene pisike söögipaus toimus just Randvere päikeselisel
metsalagendikul, kus maitsesime Margery küpsetatud leiba,
toitsime nii mõnegi sääse ning
nautisime päikesesoojust ja
tuulevaikust.

Kui paus läbi, tuli paar kilomeetrit lompe… Ja kui olime
õnnelikult taas maanteel, läks
sõit edasi Leppneeme lasteaiani,
sealt edasi mööda kruusast teed
läbi endise kaluriküla merekallast pidi kuni kuulsa filmi “Nukitsamees” võtteplatsile, kus uudistasime “metsakollide” maja.
Maja juurest viis kitsas
kõrgetesse sõnajalgadesse peitunud ja salalike puujuurikatega metsarada meid Kelvinigi
külla. Seal nautisime kaunist
merevaadet ja kiirustasime läbi
metsa edasi Haldja- või Nõiakivini. Kivi asub Kelvinigi lähedal metsas peidus pisikeste
kuuskede vahel ümbritsetud
miljonitest jänesekapsastest.
Salapärane nurgaga kivi ise
on üsna suur ja üleni pehme
samblavaibaga kaetud. Legend
räägib, et kui käia päripäeva
ring ümber kivi, ise samal ajal
parema käega kivi samblast
külge silitades ja nurgani jõudes sinna nurga sisse oma soov
sosistada, siis minevat soov
täide. Meie tegime selle rituaali läbi, igaks juhuks tegi mõni
isegi kaks ringi, et oleks ikka
päris kindel.
Kui soovid sosistatud ja
ringid tehtud, läks vaprate teeliste matk edasi Rohuneeme
rändrahnu vaatama. Rohuneeme rändrahn ehk Maisiniidi

kivi on hiidrändrahn, mille
ümbermõõt on 31,4 meetrit ja
kõrgus 7,4 meetrit. Legendi
järgi kandis Linda seda oma
põlles Kalevi hauale, aga põllepaelad olla katkenud ja kivi
kukkunud maha.
Nüüd saabus aeg teha pikem puhkepaus ja keha kinnitada. Valisime peatuspaigaks
platsikese Rohuneeme metsikute tiikide juures. Kõhud
täis, hüppasime uue jõuga taas
rataste selga, aga eriti kaugele
me oma tuhinaga ei jõudnudki
– ees ootasid meid juba lahked
mehed Maido ja Sulev, et näidata Randvere kabelit. Mõnusast puidulõhnasest kabelist
oli kangesti raske lahkuda ja
ega see rattasadulgi enam kuigi ahvatlevana ei tundunud,
aga minna tuli siiski. Võtsime
kogu tahtejõu kokku ja spurtisime Vabaõhumuuseumi poole. Juba õige pea saime taas
nautida tuhandedollarilist merevaadet ja pikutada kibuvitsalõhnase muuseumis õuel.

Lubja koopa legend

Meie vaprate rattaliste teekond lõppes Lubja koopas, kus
matkajuht Reet rääkis meile
legendi viiulimehest, kes kunagi ammustel aegadel öösel
pulmast mängimast tulles ja
kodutee lühendamiseks otse
üle Lubja mäe minnes jahimeeste kaevatud auku kukkus.

Kahjuks oli üks hunt aga juba
varem sinna sisse kukkunud ja
nii, kui viiulimees tema kõrval
maandus, haaras näljane ja vihane hunt tal kintsust. Viimases hädas haaras mees viiuli
ja hakkas mängima. Hunt jättis kohe ta jala rahule, keeras
oma koonu kuu poole ja hakkas muusikale kaasa ulguma.
Mees muudkui mängis, kuni
jaks täitsa otsa sai, lasi käed
väsinult rippu ja kohe haaras
hunt tal taas jalast. Mis mehel
üle jäi, mängis, muudkui mängis ja üritas väsimusest mitte
välja teha.
Päikesetõusu ajal, kui jahimehed lõksu kontrollima tulid,
kostus hundiaugust vaid hädist
hundiulgu ja viiulikääksatusi.
Jahimehed päästsid viiulimehe ja lasid hundi maha. Sellest
ajast alates kutsutakse Lubja
mäe sees olevat koobast Hundikoopaks.
Sellise toreda looga lõppes meie pikk, aga igati vahva
matk. Matka kogupikkuseks
sai lõpuks 48 km. Päris kopsakas distants, eks? Järgmisel
aastal kavatseme taas suve
algust tähistada sportlikult ratastel. Kas me just sama raja
valime, näitab aeg.
Suur tänu teile, vahvad naised, et leidsite aega ja tahtmist
see seiklus läbi teha!

Jana Rebane

Piilupesa Lasteaia õpetaja
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Uudis korteriühistutele –
www.korteriyhistu.net
Korteriühistute juhtidele ja raamatupidajatele
suunatud korteriyhistu.
net programm võimaldab
efektiivsust ja säästlikkust. Selgitab korteriyhistu.net veebitarkvara
arendava firma Tarkvaralabor arendusjuht
ja kaasasutaja Tambet
Matiisen.

Millest tekkis mõte selline
programm luua?
Esimest korda tuli see mõte
siis, kui toimus e-arvete reklaamikampaania ja muutsin kõik
oma paberarved e-arveteks.
Sellegipoolest jäi mulle üks
igakuine arve, mida e-arveks
muuta ei õnnestunud – korteriühistu arve.
Mõte sai hoogu juurde, kui
uude korterisse kolides sattusin ise samuti korteriühistu juhatusse. Töökaaslane aitas mul
uues rollis toime tulla ja koos
hakkas idanema mõte, et kui
ühistu asjad oleksid kõik internetis, oleks palju mõnusam.
Kuna endal oli suur tahtmine tegelda tootearendusega,
aga tolleaegsetes tarkvarafirmades eriti sellist võimalust
ei pakutud, saigi 2005. aasta
suvel koos paari mõttekaaslasega registreeritud www.korteriyhistu.net.
Esimesed arved uue tarkvaraga väljastati 2006. aasta
jaanuaris, aga laiemale avalikkusele sai veebileht tuttavaks
2006. aasta aprillis, kui toimus
esimene koolitus.
Iga uus asi tekitab küsimusi.
Kas ühistud võtsid selle ruttu omaks? Miks üldse peaks
eelistama programmi käsitsitegemisele?
Oli ühistuid, kes olid midagi sellist kogu aeg otsinud
ja neil ei olnud programmi
omaksvõtmisega probleemi.
Samas teistes ühistutes, kus on
mingi sissetöötatud süsteem,
ei nähta vajadust selle parandamiseks. Ühistu satub meie
veebilehele enamasti siis, kui
majas on mingi probleem või
muudatus – kas ei ole rahade
kasutamine piisavalt läbipaistev, vahetub juhatus või otsitakse uut raamatupidajat.
Programmi kasutamisel on
võrreldes käsitsitegemisega
mitmeid eeliseid:
Efektiivsus – kõik saab tehtud kiiremini. Näiteks korteriomanike maksed saab importida internetipangast, programm
seostab need automaatselt korteritega ning võlgnevused on
kohe näha.
Läbipaistvus – kõik sisestatud andmed on kohe nähtavad kõigile osapooltele. Ka
korteriomanikud saavad tutvuda ühistu tulude ja kuludega
ning näha, kuidas nende raha
kulutatakse.
Mugavus – üle interneti

korteriyhistu.net koolitus
Veebitarkvara korteriyhistu.net tasuta koolitus: muuda
kortermaja tegevus efektiivseks ja läbipaistvaks.
Korteriühistute juhtidele ja raamatupidajatele suunatud korteriyhistu.net koolitusel tutvustatakse praktilise ülesande abil,
kuidas korteriyhistu.net keskkond muudab kortermaja tegevuse efektiivsemaks ja võimaldab pakkuda korteriomanikele
aktiivselt infot. MTÜ korteriyhistu.net korraldatud 3-tunnisel
praktilisel koolitusel sisestavad osalejad konsultantide juhendamisel näidiskortermaja andmed ja koostavad korteriomanikele esitatavad arved.
Käsitletavad teemad:
l Maja ja korterite andmete sisestamine
l Kululiikide seadistamine
l Mõõdikute näitude sisestamine
l Automaatne kulude jaotamine, arvete koostamine
l Otsekorralduste eksport internetipanka
l Laekumiste import internetipanga kontoväljavõttelt
l Automaatne viiviste ja saldode arvestus
l Kaugraamatupidamise ja raamatupidamise mooduli ja tutvustus
VIIMSI – 5. oktoobril 2010, teisipäeval kell 16.30–19.30 aadressil Randvere tee 8, Viimsi (Viimsi Kooli arvutiklass)
Koolitusele registreerumine www.korteriyhistu.net
Lisainfo koolitus@korteriyhistu.net või telefonil 730 4116.
Kolm aastat avatud olnud Eesti esimese kortermajadele
mõeldud korteriyhistu.net teenusega on liitunud üle 760 kortermaja nii üksikute majade kui ka raamatupidamis- ja haldusfirmade vahendusel. Veebitarkvara on renditeenusena kõigile
taskukohane – sõltuvalt paketist 0 kuni 10 krooni korteri kohta
kuus. Esimesed kolm kuud saavad kõik keskkonda täies mahus
tasuta kasutada, et selle võimalusi tundma õppida.

on kõik andmed alati kättesaadavad. Tööd võib teha nii
kontorist kui kodust. Juhatusel
on korteriomanike telefoninumbrid alati käepärast. Korteriomanik saab näite sisestada
interneti kaudu.
Turvalisus – andmed on
turvalises serveris, millest
tehakse regulaarselt tagavarakoopiaid. Andmetele ligipääsemiseks peab autentima
ID-kaardiga või panga kaudu.
Nii ei näe võlglaste nimekirja
need, kes ei peaks nägema.
Standardsus – tegemist on
standardlahendusega, mis juurutab korteriühistu arvepidamise parimaid praktikaid. See
tähendab, et seda on lihtne kellelegi teisele üle anda.
Tihtipeale arvatakse, et
meie programmist on kasu
ainult siis, kui majas on palju
internetikasutajaid. Kui vaadata eelnevaid punkte, siis peaks
olema selge, et programmiga
võidab palju ka siis, kui ainult
raamatupidaja ja juhatus on arvutikasutajad.
Mis oli selle programmi loomisel kõige raskem?
Keeruline ei olegi niivõrd
programmi tegemine, kuivõrd
sihtgrupini jõudmine. Eestis on
piiratud arv kanaleid (ajalehti,
ajakirju, portaale), mida mööda korteriühistute juhatusteni
ja raamatupidajateni jõuda. Ja
väga paljud ei loe neidki.
Tehnilise poole pealt oli
üks keerulisemaid asju kulude
jaotamise süsteem. Tänu meil
kasutatavale ülem- ja alamkululiikide mõistetele saab korterite vahel ära jaotada ka keerulisemad kulud, ilma et peaks
käsitsi mingeid valemeid sisestama.

Mis on teie meelest korteriyhistu.neti eelis teiste analoogsete programmide ees?
Kui palju selliseid programme üldse Eestis on?
Põhilised konkurendid on
tabelarvutustarkvara
Excel
kõrval standardsed raamatupidamistarkvarad, mida on
Eestis kasutusel umbes seitse.
Meie erineme nendest põhiliselt selle poolest, et meie tarkvara töötab üle interneti. See ei
ole mitte moe pärast nii, vaid
eesmärgiks on olnud algusest
peale anda ka korteriomanikele infole ligipääs. Sest korteriomanik on ühistus nagu osanik
firmas – tal on õigus saada ülevaade tuludest ja kuludest.
Aga lisaks sellele oleme me
ka lihtsamad ja mugavamad,
kuna meie programm on spetsiaalselt korteriühistute jaoks
mõeldud. Üks haldusfirma hoidis korteriyhistu.net’i kasutuselevõtu tulemusena kokku 50%
oma raamatupidajate töökulust.
Tegemist on netipõhise rendiprogrammiga, mille kasutamise eest makstakse iga
kuu renti. Kui suur on rendisumma ja miks ei saa programmi välja osta?
Jah, korteriyhistu.net-i kasutamine maksab korteriühistule 5–10 krooni korteri kohta
kuus. See sõltub paketist, kas
ainult üüriarvestus või raamatupidamine ka. Korteriomanike
nimekirja pidamine ja dokumentide üleslaadimine on kõigile tasuta.
Rendipõhine
maksmine
tarkvara eest on meie arvates
jätkusuutlikum ja lõppkokkuvõttes kliendile kasulikum, sest
summa sõltub korterite arvust,
mis on väiksematele ühistutele

soodne, kasutajatugi on tasuta,
see kuulub hinna sisse, süsteemi arendatakse pidevalt edasi ja
uuendused on klientidele tasuta.
Kui võrrelda kahte ärimudelit: üks firma, kes küsib
raamatupidamistarkvara eest
ühekordse summa ning kasutajatugi on tasuline, ja teine firma,
kes küsib renditasu ja kasutajatugi on tasuta, siis esimene firma ei ole huvitatud, et teha oma
programm võimalikult heaks,
sest nii kuivaksid kokku kasutajatoest teenitavad summad.
Teine firma aga on huvitatud
võimalikult hea programmi tegemisest, et kasutajatoe pealt
kokku hoida.
Olete välja reklaaminud, et
programmi saavad kasutada
nii haldusfirmad, korteriühistud kui ka raamatupidajad.
Kui korteriühistu on programmi kasutaja, aga näiteks
haldusfirma kasutab raamatupidamiseks teist programmi, kas siis on võimalik tõsta
näiteks korteriyhistu.netis tehtud arved ümber teise raamatupidamisprogrammi nii, et
ei peaks uuesti andmeid sisse
lööma?
Meil on olemas võimalus
eksportida korteriyhistu.net’i
arved erinevatesse raamatupidamissüsteemidesse,
nagu
SAF, Eeva, HansaRaama, Merit
Aktiva. Kuigi tihti raamatupidajad eelistavad sisestada summad raamatupidamisse lihtsalt
koondkannetena. Sel juhul on
andmete maht väike ja need
jõuab ka käsitsi sisestada.
Samas on üle 60% meiega
liitunud majadest just läbi raamatupidamis- ja haldusfirmade. Nemad kasutavad korteriyhistu.net’i kõigi oma ühistute
raamatupidamiseks. Ühistute
jaoks sisaldub korteriyhistu.net
teenus raamatupidamise teenustasu sees.
Kui arvete koostamine on suhteliselt lihtne ning sellega saavad hakkama vähegi arvutikasutamist õppinud inimesed,
siis kas raamatupidamine eeldab suuremat majandustarkvaraga töötamise kogemust?
Igakuiste arvete koostamisega saab tõesti ka ühistu juht
hakkama. Raamatupidamine
nõuab paraku vastavat haridust. Oleme püüdnud seda lihtsamaks teha, näidates ette vastavad tüüpkanded, aga päriselt
vajadust raamatupidaja järele
me kõrvaldada ei saa.
Küll aga on võimalik selline tööülesannete jaotus, et igakuised toimingud teeb ühistu
ise, kuid raamatupidamiskannete ja aruannete vormistamiseks kasutatakse kaugraamatupidajat. Kokkuvõttes tähendab
see ühistu jaoks arvestatavat
kokkuhoidu.

Rain Eensaar

Kohaliku omaalgatuse programmi sügise taotlusvooru tähtaeg on
1. oktoober
Harju Maavalitsus ootab taotlusi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Kohaliku
omaalgatuse programmi eesmärk on toetada
kohalikku arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu läbi kohalike elanike initsiatiivi,
kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise.

Taotlejad võivad olla nii maa- kui ka linnapiirkonna mittetulundusühendused, sihtasutused ja seltsingud (v.a linnapiirkond), mille asutajaks või liikmeks ei ole riik ega
kohalik omavalitsus.
Programmi tegevusvaldkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning
kohaliku elukeskkonna parandamine.
Toetuse suurus ühele projektile on kuni 25 000 krooni. Taotleja omafinantseering või tema koostööpartnerite
kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Esmakordselt on kohaliku omaalgatuse
programmi maakondlikul komisjonil sügisvooru hindamiskoosolekul õigus otsustada eelnevate voorude toetusesaajate hulgas positiivselt silma paistnud organisatsiooni
premeerimine kuni 25 000 krooniga.
2010. aasta sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on
1. oktoober. Harjumaa taotlused tuleb esitada Harju Maavalitsusele aadressil Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn (IV
korrus, kabinet 146) hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni
kella 15.30-ni. Taotlused peavad olema komplektsed,
koos kõikide kohustuslike lisadega.
Konsultatsiooni ja infot taotluste menetlemise käigu
kohta saab Harju Maavalitsuse telefonil 611 8773 (Maret
Välja) või e-posti aadressil maret.valja@mv.harju.ee.
Programmist toetuse taotlemise kord ja taotlusvormid
on saadaval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

Maret Välja

Arengu- ja planeeringuosakonna
arengutalituse peaspetsialist

Raamat hoonete energiatarbest
ja sisekliimast
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestvõttel ja KredExi toetusel ilmus esmakordselt eestikeelne
raamat “Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mille autoriteks on nimekas Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli emeriitprofessor Enno Abel ja TTÜ Keskkonnatehnika Instituudi kütte
ja ventilatsiooni õppetooli dotsent Hendrik Voll.
Raamat annab põhjaliku ülevaate hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuslahenduste kavandamisest; nõudmistest
sisekliimale ja selle mõjutajatest; päevavalguse kavandamisest ja energiatõhususest ning tasuvusarvutuste tegemisest.
Raamat on mõeldud arhitektidele, projekteerijatele, ehitusettevõtjaile, kinnisvaraarendajatele ja tehniliste erialade
üliõpilastele.
Lisainfot raamatu ning selle tellimise kohta saab kodulehelt www.ekvy.ee.
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 14.09.2010 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
14.09.2010 ISTUNGI OTSUSED
nr 36 Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu muutmine
nr 37 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsi heaks” koosseisu muutmine
14.09.2010 ISTUNGI MÄÄRUSED
14. september 2010 nr 18
Viimsi valla 2010. aasta eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja “Viimsi
valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 1 ja § 113 lõike 1 alusel
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2010. aasta eelarvesse järgmised muudatused:
1) Eelarve tulud:
Tegevusala
kood

Tegevusala

Kinnitatud

Muutmine

Muudetud

nimetus

eelarve

(+/-)

eelarve

3500 00 07

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

3 875 295

94 668

3 969 963

3500 00 08

Põllumajandusministeerium

92 414

102 124

194 538

3502 00 07

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

1 472 610

259 532

1 732 142

3500.02

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt

avalik,-õiguslikelt
5 000
juriidilistelt iskutelt

7 297

12 297

352 00 17

Eraldised tasandusfondist

29 871 894

387 000

3500.03

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt

sihtasutustelt

0

194 080

194 080

3500 8

Toetused muudelt residentidelt

3 000

1 000

4 000

3500.9

Toetused mitteresidentidelt

451 181

357 744

808 925

Tulude muutus

30 258 894

1 403 445

TULUD KOKKU

260 287 324

1 403 445

261 690 769

01 1121

Vallavalitsus

21 965 218

412 497

22 377 715

01 700

Laenuintresside tasumine

12 710 080

245

12 710 325

01 114

Reservfond

7 840 167

1 000 000

8 840 167

04 5201

Viimsi Saared veetransport

6 751 181

-211 000

6 540 181

08 1022

Spordiväljakud

4 237 283

211 000

4 448 283

08 600

Muu vabaaeg

506 450

1 000

507 450

09 1101

Viimsi Lasteaiad

42 950 074

60 789

43 010 863

2) Eelarve kulud:

Sh.

0

09 11011

Piilupesa

10 806 178

-135 930

10 670 248

09 1101 2

Pargi

4 479 933

7 111

4 487 044

09 1101 4

Leppneeme

2 715 998

-25 130

2 690 868

09 1101 5

Randvere

10 722 258

-75 681

10 646 577

09 1101 7

Karulaugu

6 643 760

-132 581

6 511 179

09 11019

Amarüllus

0

423 000

423 000

09 210 21

Püünsi Kool- vald

5 636 554

5 342

5 641 896

09 212 21

Prangli Põhikool-vald

392 043

933

392 976

09 220 11

Viimsi Keskkool-vald

40 976 262

586 639

41 562 901

10 500

Töötute sotsiaalne kaitse

400 000

-51 000

349 000

10 701

Riiklik toimetulekutoetus

290 000

387 000

677 000

Kulude muutus

1011.2

2 403 445

KULUD KOKKU

463 374 603

2 403 445

465 778 048

Finantseerimistehingud

-203 087 279

1 000 000

-202 087 279

Aktsiate ja osade müük

0

1 000 000

1 000 000

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
14. september 2010 nr 19
Viimsi valla arengukava muutmise algatamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37
lõike 7 ning “Viimsi valla põhimääruse” § 101 lõike 2 alusel.
§ 1. Algatada Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009 määrusega nr 21 vastu võetud Viimsi valla arengukava aastani 2029 muutmine.
§ 2. Viimsi Vallavalitsusel esitada muudetud arengukava vallavolikogule oktoobrikuu jooksul.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
14. september 2010 nr 20
Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Keskkonnakomisjon (edaspidi “komisjon”) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi “vallavolikogu”)
moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi valla keskkonnakaitse, kommunaalmajanduse ja heakorra valdkonnas küsimuste analüüs, arvamuse kujundamine ja ettepanekute tegemine
vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi “vallavalitsus”), vajadusel vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine.
(2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.
(3) Oma tegevuses arvestab komisjon ka Viimsi valla geograafilist eripära, eelkõige valla piirnemist
Läänemerega ning sealse akvatooriumi kasutamisest tulenevaid keskkonna arengu aspekte.
(4) Komisjoni tegevus lõpeb vallavolikogu otsusega või komisjoni liikmete volituste lõppemisel.
§ 2. Komisjoni moodustamine
(1) Komisjoni moodustab otsusega vallavolikogu vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.
(2) Komisjoni esimehe ja vajadusel aseesimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitab komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu.
§ 3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni ülesandeks on keskkonna- ja looduskaitse, kommunaalmajanduse ja heakorra valdkondades:
1) selgitada välja Viimsi valla poolt lahendamist vajavad keskkonna-, looduskaitse-, kommunaalmajanduse- ja heakorraprobleemid ning teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) anda seisukoht detailplaneeringute algatamise taotlustele ning vajadusel vaadata läbi detailplaneeringute vaidlusi;
3) vaadata läbi keskkonnaprojekte ja teha ettepanekuid;
4) anda seisukoht maatulundusmaa ja kaitsealuse maa sihtotstarbe muutmist puudutavatele üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamise taotlustele ning planeeringutele enne nende vastuvõtmist;
5) vaadata läbi ja kooskõlastada kohaliku tasandi looduskaitsealadega seonduvad küsimused ning
kaitseala valitseja otsused ning jälgida kaitsekorralduskavade koostamist ja täitmist;
6) jälgida valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” rakendamist;
7) vaadata läbi keskkonnaohtlike ehitiste projekteerimise ja ehitusloa saamise tingimused ning esitada ettepanekuid;
8) vaadata läbi olulisemate keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsuste eelnõud ja osaleda protsessis;
9) teha ettepanekuid jäätmekava koostamisel ja Viimsi valla korraldatud jäätmeveo tingimuste väljatöötamisel;
10) vaadata läbi valla heakorraga seonduvad eelnõud ja osaleda protsessis (haljastus, heakorrastatus,
tehnilised infrastruktuurid, teede ja tänavate korrashoid, kommunaal¬majandus, kalmistud);
11) algatada vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
12) esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud Viimsi valla õigusaktide eelnõude
kohta;
13) teha ettepanekuid valla arengukavasse;
14) teha ettepanekuid valla üldplaneeringusse;
15) kontrollida vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
16) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;
17) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile saadetud kirjade kohta.
§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1) Komisjonil on õigus:
1) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid;
2) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja tutvumiseks
dokumente, v.a neid, mis on seadusega keelatud;
3) läbi vaadata ja vallavolikogule ette valmistada komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
4) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega sõltuvalt probleemi sisust;
5) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud
volituste piires;
6) esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
7) teha ettepanekuid valla, keskkonnaameti ning kommunaal- ja heakorraameti eelarve koostamise
ja projekti kohta;
8) teha ettepanekuid valla keskkonnaameti ning kommunaal- ja heakorraameti isikkooseisu muudatuste kohta;
9) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
10) teha ettepanekuid kohalike loodusobjektide kaitse alla võtmiseks;
11) teha ettepanekuid jäätmekava koostamisel, korraldatud jäätmeveo tingimuste väljatöötamisel;
12) esitada järelpärimisi organisatsioonidele ja asutustele, kes on otseselt või kaudselt seotud Viimsi
valla keskkonnaküsimustega;
13) teha koostööd piirnevate valdade keskkonnakomisjonidega ja riigi tasandi keskkonnaasutustega;
14) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
(2) Komisjon annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aastas esitades aruande ka
kirjalikult;
(3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.
(4) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja kui ta ei ole osalenud komisjoni
koosolekul kolmel järjestikusel korral.
§ 5. Komisjoni töökord
(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt
pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu
poolhäälteenamusega.
(2) Komisjoni korraline koosolek toimub vajadusel igakuiselt enne vallavolikogu istungit.
(3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu
üksikliikmed, vallavolikogu esimees ja vallavalitsus. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni
koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku
toimumist e-posti teel.
(4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes koostab töökava ja koosolekute päevakorra kava,
jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesanded, kutsub kokku komisjoni koosoleku, saadab välja
arutlusele tulevad materjalid ja juhatab komisjoni koosolekut.
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(5) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeerib vallavolikogu kantselei komisjoni liikmeid vähemalt 4 (neli) tööpäeva enne koosoleku algust. Vallavolikogu kantselei komplekteerib ja saadab materjalid e-posti teel.
(6) Kõigi komisjoni liikmete nõusolekul võib täiendavaid küsimusi päevakorda võtta enne koosoleku algust.
(7) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni
esimees.
(8) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad võrdselt, on
otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
(9) Komisjoni otsused on vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel nõuandva iseloomuga.
(10) Komisjon valib protokollija enne koosoleku algust. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ja vastuvõetud
ettepanekud ning seisukohad, hääletustulemused ja komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile
kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees vallavolikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
(11) Vallavolikogu kantselei edastab koosoleku protokolli vallavalitsusele, kes teeb otsuse komisjoni ettepanekute ja seisukohtade suhtes.
(12) Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis
komisjonile eraldatud kaustas.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11. aprill 2006. a määrus nr 15 “Viimsi Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni põhimäärus”.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
14. september 2010 nr 21
Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse“ § 32 lõike 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Maa- ja planeerimiskomisjon (edaspidi “komisjon”) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi “vallavolikogu”) moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi valla maa ja planeerimise
valdkonnas küsimuste analüüs ja ettepanekute tegemine vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele
(edaspidi “vallavalitsus”), vajadusel vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude algatamine.
(2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.
(3) Komisjoni tegevus lõpeb vallavolikogu otsusega või komisjoni liikmete volituste lõppemisel.
§ 2. Komisjoni moodustamine
(1) Komisjoni moodustab otsusega vallavolikogu vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.
(2) Komisjoni esimehe ja vajadusel aseesimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitab komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu.
§ 3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni ülesandeks on maa omandi, kasutamise, maksustamise, hindamise ja planeerimise valdkondades:
1) selgitada välja Viimsi valla lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) vaadata läbi üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlused ning esitada omapoolsed ettepanekud.
3) töötada välja tegevuskavad;
4) anda arvamusi ja esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
5) kontrollida vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
6) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutlusele tulevate põhiküsimuste loetelu kohta.
7) anda seisukoht maatulundusmaa ja kaitsealuse maa sihtotstarbe muutmist puudutavatele üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamise taotlustele ning planeeringutele enne nende vastuvõtmist;
8) jälgida valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” rakendamist;
9) teha ettepanekuid arengukavasse;
10) teha ettepanekuid valla üldplaneeringusse;
11) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;
12) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile saadetud kirjade kohta;
13) nõustada vallavalitsuse maa- ja planeerimisametit planeerimisega seotud küsimustes.
§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1) Komisjonil on õigus:
1) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid;
2) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja tutvumiseks
dokumente, v.a neid, mis on seadusega keelatud;
3) läbi vaadata ja vallavolikogule ette valmistada komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
4) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega sõltuvalt probleemi sisust;
5) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud
volituste piires;
6) esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
7) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja maa- ja planeerimisameti eelarve koostamise ja projekti kohta;
8) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
9) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu kehtestatud
korras.
(2) Komisjon esimees annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aastas, esitades
aruande ka kirjalikult;
(3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda;
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(4) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja kui ta ei ole osalenud komisjoni
koosolekul kolmel järjestikusel korral.
§ 5. Komisjoni töökord
(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt
pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu
poolhäälteenamusega.
(2) Komisjoni korraline koosolek toimub vajadusel igakuiselt enne vallavolikogu istungit.
(3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu
üksikliikmed, vallavolikogu esimees, vallavalitsus ning vallavalitsuse maa ja planeerimisamet. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele
vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku toimumist e-posti teel.
(4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes koostab töökava ja koosolekute päevakorra kava,
jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesanded ja juhatab komisjoni koosolekut.
(5) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeerib vallavolikogu kantselei komisjoni liikmeid vähemalt 4 (neli) tööpäeva enne koosoleku algust. Vallavolikogu kantselei komplekteerib ja saadab materjalid e-posti teel.
(6) Kõigi komisjoni liikmete nõusolekul võib täiendavaid küsimusi päevakorda võtta enne koosoleku algust.
(7) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni
esimees.
(8) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad võrdselt, on
otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
(9) Komisjon valib enne koosoleku algust oma liikmete seast protokollija. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse
koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud
ja vastuvõetud ettepanekud ning seisukohad, hääletustulemused ja komisjoni liikmete eriarvamused.
Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija.
Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees vallavolikogu kantseleile hiljemalt 3
(kolme) tööpäeva jooksul.
(10) Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis
komisjonile eraldatud kaustas.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2003. a määrus nr 20 “Viimsi Vallavolikogu
maa- ja planeerimiskomisjoni põhimääruse kinnitamine”.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
27. august 2010 nr 56
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimääruse muutmine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 13.11.2007 määruse nr 33 „Viimsi valla haridusasutuste
põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 2 alusel ning arvestades
MLA Viimsi Lasteaiad 17.08.2010 taotluses nr 12-7/ 2195 tehtud ettepanekut.
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 28.08.2009 määruses nr 45 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:
“(8) Lasteaed töötab eraldi 8 majas. Lasteaia asukohad majade kaupa:
1) Hundi maja: Hundi tee 17, Haabneeme alevik 74001, Viimsi vald;
2) Astri maja: Astri tee 3, Viimsi alevik 74001, Viimsi vald;
3) Pargi maja: Pargi tee 3, Viimsi alevik 74001, Viimsi vald;
4) Leppneeme maja: Leppniidu tee 1, Leppneeme küla 74009, Viimsi vald;
5) Randvere maja: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla 74016, Viimsi vald;
6) Päikeseratta maja: Randvere tee 16, Haabneeme alevik 74001, Viimsi vald;
7) Karulaugu maja: Randvere tee 18, Haabneeme alevik 74001, Viimsi vald;
8) Amarülluse maja: Amarülluse tee 1, Viimsi alevik 74001, Viimsi vald.”
2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt.
“(3) Lasteaias on 35 rühma:
1) Hundi maja – 7 rühma;
2) Astri maja – 2 rühma;
3) Pargi maja – 4 rühma;
4) Leppneeme maja – 2 rühma;
5) Randvere maja – 6 rühma;
6) Päikeseratta maja – 6 rühma;
7) Karulaugu maja – 6 rühma;
8) Amarülluse maja – 2 rühma.”
3) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
“(4) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses, vastavalt laste vanusele järgnevalt:
1) sõimerühm – kuni 3a lapsed;
2) noorem rühm – 3-5a lapsed;
3) keskmine rühm – 5-6a lapsed;
4) vanem rühm – 6-7a lapsed;
5) erirühm – 3-7a lapsed.”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 01.09.2010.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
27. august 2010 nr 57
Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2010 määruse nr 16 “Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste
personali koosseisude kinnitamine” muutmine
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AMETLIKUD TEADAANDED

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu
23.01.2007 määruse nr 8 “Viimsi valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 ning arvestades MLA Viimsi Lasteaiad
ja Püünsi Kooli taotlusi (18.08.2010 nr 12-7/2205 ja 12-7/2210):
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2010 määruse nr 16 „Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste
personali koosseisude kinnitamine“ lisas 1 toodud MLA Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli personali
koosseisu muudetakse, kinnitades selle vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Lisa 1 Viimsi Vallavalitsuse 27.08.2010 määrusele nr 57
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koosseis 2010.a.
Ametinimetus

Püünsi Kool

MLA Viimsi Lasteaiad

Juhataja/direktor

1

1

Juhataja asetäitja majanduse alal / Haldusjuht/ Majandusjuhataja

0,5

Personalispetsialist/ Juhiabi- personalitöötaja

1

Huvijuht

1

Raamatukoguhoidja

1

Õppealajuhataja/ Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

1,25

Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Õpetaja

1

3
17

70

2

35

Kontsertmeister
Õpetaja abi
Asendusõpetaja

4

Muusikaõpetaja

0,25

3

Kunsti/liikumisõpetaja

0,25

3

Logopeed/ defektoloog

0,75

3,5

Psühholoog

0,75

0,5

Arvutiklassi infojuht/Arvutite hooldaja
IKT-juht

Pediaater

1

Pikapäevarühma kasvataja/ -õpetaja

1

Ringijuht

2

Sekretär

1

Laborant

0,75

Koristaja

3

Meister /Majahoidja

2

Majaperenaine / Kokk - perenaine

5

Spordirajatise administraator
Administraator
Kokk

8

Abikokk

3

Meditsiiniõde

0,25

Muusikariistade häälestaja
Asendusõpetaja abi

3

Tugiõpetaja; abiõpetaja
Tugiisik erivajadusega lapsele (ajutine)

2

Sotsiaalpedagoog

0,5

Järelõpperühma õpetaja

0,5

Parandusõppe õpetaja

0,25

1,5

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
27. august 2010 nr 58
Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006 määruse nr 85 “MA Viimsi Muuseumid rendi- ja teenuste
hinnakirja kinnitamine” kehtetuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, “Viimsi valla põhimääruse” § 10 lõike 2 alusel ning arvestades asjaolu, et asjassepuutuvate rendi- ja teenuste hindade
kehtestamine on Sihtasutuse Rannarahva Muuseum juhatuse pädevuses:
§ 1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006 määruse nr 85 „MA Viimsi Muuseumid
rendi- ja teenuste hinnakirja kinnitamine“.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
27. august 2010 nr 59
Koolieelse eralasteasutuse toetamise finantseerimislepingu vormi kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkti 2 ja Viimsi
Vallavolikogu 11.03.2003. a määrusega nr 11 kinnitatud “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
korra” alusel.
§ 1. Kinnitada koolieelse eralasteasutuse finantseerimislepingu vorm vastavalt lisale.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 29.08.2008.a määruse nr 45 lisa 1.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Määruse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

10. september 2010 nr 60
Tee nimetuse määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 6, § 5 lõike 1 punkti 3, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja
Nele Tambaur’i 09.08.2010.a avalduse alusel:
§ 1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis algab Aiaotsa teelt ja lõpeb tupikuga, nimetuseks
Aiaotsa põik, vastavalt lisatud joonisele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
10. september 2010 nr 61
Aadresside muutmine Randvere külas
Aadresside muutmine on tingitud asjaolust, et teele, mille ääres asuvad kinnistud, määratakse tee nimetus, Aiaotsa põik. Sellest tulenevalt on vajadus muuta Viimsi Vallavalitsuse 18.08.1999.a määrust
nr 23 ja Viimsi Vallavalitsuse 28.08.2009.a määrust nr 24.
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 6, § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti
2.2 ja Nele Tambaur’i 09.08.2010.a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Muuta Veeringu tee 26 aadress (katastritunnus 89008:003:0029) ja määrata uueks aadressiks
Aiaotsa põik 1, vastavalt lisatud joonisele.
§ 2. Muuta Veeringu tee 24 aadress (katastritunnus 89008:003:0003) ja määrata uueks aadressiks
Aiaotsa põik 3, vastavalt lisatud joonisele.
§ 3. Muuta Mündi põik 5 aadress (katastritunnus 89008:003:0005) ja määrata uueks aadressiks Aiaotsa põik 5, vastavalt lisatud joonisele.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
10. september 2010 nr 62
Aadressi määramine Viimsi alevikus
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 alusel:
§ 1. Määrata katastriüksusele Asalea tee 5 (katastritunnusega 89001:010:2280) aadressiks Nelgi tee
26, vastavalt lisatud joonisele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
10. september 2010 nr 63
Aadressi määramine Viimsi alevikus
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti
2.2 ja Andre Veemaa 03.09.2009 esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata maaüksusele Telli VI (katastritunnusega 89001:010:3193) aadressiks Asalea tee 5,
vastavalt lisatud joonisele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUS
3. september 2010 nr 658
Viimsi vallas asuvate katastriüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside muutmine
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” alusel tuleb katastriüksusele sotsiaalmaa sihtotstarbe määramisel määrata ka
sihtotstarbe alaliik. Maa-amet on 27. novembri 2008. a kirjaga nr 12.1/12010 esitanud Viimsi Vallavalitsusele nimekirja katastriüksuste kohta, mille sihtotstarbed on vajalik viia kooskõlla nimetatud
määrusega ning koha-aadressid viia vastavusse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega
nr 251 “Aadressiandmete süsteemi” kehtestatud nõuetega.
Tulenevalt eeltoodust ning võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 4 ning kooskõlas Vabariigi
Valitsuse 23 oktoobri 2008. a määrusega nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord”, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 251 “Aadressiandmete süsteem”
ning Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000. a otsusega nr 1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringuga:
1. Muuta katastriüksuste sihtotstarbed ja koha-aadressid vastavalt korralduse lisale.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

AMETLIKUD TEADAANDED
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
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Sügise tervitamine
Viimsi looduskeskuses
26. septembril
Sügis on käes – lehed kollendavad ja lapsed käivad taas kooliteed.
Tule sinagi looduskeskusesse sügisele tere ütlema, meisterdama ja uusi teadmisi
omandama!
Kavas on järgmised tegevused:

Lehetrükk. Kastad puulehe parafiini, lased kuivada, pintseldad lehe
meelepärase värviga üle ja surud selle paberi või kanga vastu. Nii saad ilusa
sügisese pildi või mustri näiteks postkaardi näol. Soovi korral võta kaasa mõni
vana pluus, särk, sall või seelik ning anna sellele uus elu!
Kastaniloomad. Meisterdame loomi kastanitest ja tammetõrudest.
Just nagu lapsepõlves!

Õueõpe. Lihtne ja lõbus mäng paneb proovile su teadmised ning aitab
omandada uusi.

Nunnu konkurss. Võta kaasa oma aia ilusaim sügisand ja esita ta Nunnu
konkursile. Anniks võib olla kõik, mis koduaias kasvanud – olgu see siis puu-,
juur- või köögivili või mõni ilus sügislill.
Juhendatud matkad Tädu loodusõpperajal. Matkad toimuvad kell 12 ja
kell 15. Matka orienteeruv kestvusaeg on 2,5 h ja pikkus 4 km. Kuna kohtade arv
on piiratud, siis on matkal osalemiseks vajalik eelregistreerimine!
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Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:
Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid
Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid
TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD
SOODSAD
Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.144
Tel. 60 66 863
E-mail info@viimsiarendus.ee

Tubased tegevused. Looduskeskuse saalis on taas võimalik vaadata erinevaid
loodusfilme meie filmikogust. Lisandunud on eelmisel aastal Matsalu loodusfilmide festivalil peaauhinna võitnud “Vanamees ja põder”, režissöör Joosep Matjus.
Samuti on võimalik mängida tubaseid mänge – kõik ikka looduseteemalised
ja natuke harivad.
Kuna tegutsedes võib kõht tühjaks minna, siis pakume kõigile väikese magusa
ampsu. Ja et sügisilmad võivad heitlikud olla, siis saab end üles soojendada
maitsva teega.

Ootame kõiki loodusesõpru!

Ürituse parema kordamineku huvides palume võimalusel oma tulekust ette teatada.

Kohalesõidu juhend. Sõita Tallinnast Viimsisse ning Viimsi ringteel sõita

Rohuneeme suunas. Looduskeskus asub linna poolt tulles vasakut kätt (aadress:
Rohuneeme tee 29). Ühistranspordiga tulijad peaksid sõitma linnaliinibussiga nr
1A lõpp-peatusesse Viimsi haigla ja istuma ümber Viimsi bussile V1, peatus väljumiseks on “Metskonna” (bussiaegu vaata www.viimsi.ee -> ühistransport).

Ajakava. Üritus toimub kell 11–17, juhendatud matkad Tädu rajal kell 12 ja 15.
Telefon 53 407 513, e-post viimsi.looduskeskus@rmk.ee

Viimsi
Vabaõhumuuseum

Rohuneeme tee 51/
Muuseumi tee 1
Pringi küla, Viimsi vald

Rannarahva
Muuseum

Nurme tee 3
Pringi küla, Viimsi vald

Pakume suurepäraseid võimalusi miljööväärtuslikus keskkonnas nii suurtele kui
väikestele seltskondadele koolituste,
nõupidamiste, perekondlike tähtpäevade ja
paljude muude sündmuste läbiviimiseks.
Aitame ürituste korraldamisel ja programmi
koostamisel ning toitlustamisel.
Tellimused:
Eha-Kai Mesipuu / Turundusjuht
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
telefon 6066931 ja 5100281
www.rannarahvamuuseum.ee
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ZUP – selle sügise
Hip-hop on popp
KOHUSTUSLIK
ekstreemspordiüritus!
Alates septembrist
tegutseb Viimsi Kooli
spordikeskuses tantsukool Semiir.

BMX ratas või rula või muu
värvikas sõiduvahend, mis
võiks üritusel ära kuluda.
Tegevust on kõigile, isegi
neile, kel ägedat spordivarustust endal varnast võtta pole.
Tule kohale ja naudi päeva!

25. septembril k 10–22
toimub Viimsi mõisa kõrval parklas ekstreempäev
ZUP.

Võta osa õpitubadest, näita
teistele, mis trikke sina oskad,
kuula head muusikat, saa osa
OKEIKO fantaasiamaailmast,
veeda aega WELAPY mängude seltsis ja mugista kohvikus
kooki.

Mis toimub?

Kohal on professionaalsed
treenerid ja trikiässad, kes
näitavad oma oskusi ning annavad oma kõikehõlmavaid
ja kuninglikke teadmisi edasi
trampliinidel, ruladel, rulluiskudel, BMX Flatland ratastel
ja paljudel muudel aladel. Positiivset silmailu ja oskuslikku
valmimisprotsessi
pakuvad
grafitikunstnikud, kellel on
üles pandud spetsiaalne sein.
Kohal on ka obstaaklid, ääredservad jm konstruktsioonid,
kus tegutseda saavad nii parkuuriaustajad kui ka ratastel

trikitajad. Lisaks on eriti vihatele lihastele üles pandud ka
ronisein.

Muusika

Terve päeva mängivad taustaks dubstep-hiphop-technoreggae-segused DJ-d. Tapecut,
Chill, Rans, Skiso, SimKares
ja Erik Kuldkepp ning üles astub ka aasta parim MC J.O.C
ning uuema põlvkonna räpimees Fast K. Kuidas sellist
võimalust neid mehi tasuta
kuulata saab üldse mööda lasta? Jalg tatsuma ja Viimsi poole teele!

See kõik on tasuta!

Kohapeal saab tasuta kasutada
rulluiske. Endal tuleb soovi ja
võimaluse korral tasku pista

Õpitoad

Parkuur. Trikirulluisutajad. Ronisein. Graffiti. BMX. Rula. Xpark batuut.
Üritust korraldab Viimis
Noortekeskus. Raha korraldamiseks on saadud projektiga
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt.

Viimsi Noortekeskus
teadaanne
Viimsi Noortekeskus korraldab 25. septembril
Viimsi mõisa kõrval parklas (Mõisa tee 1) ekstreempäeva ZUP. Seoses
üritusega palume ümber
parkida autod ürituse toimumise ajaks k 15–22.

Kuressaares tegutsev tantsukool Semiir on kahekordne
maailmameister hip-hop tantsus – kõlab uskumatult?!
12 aastat tagasi alustas Kuressaares tegevust tantsukool
Semiir, mille juhendajad on
Iiri Roomets ja Sergei Morgun
(tuttavatele lihtsalt Semy, ühtlasi Soul Militia ansambli liige). Just nii kaua on väsimatud
Iiri ja Semy koolitanud-õpetanud tantsuhimulisi noori ning
tänu neile on toodud Eestile au
ja kuulsust mitmetelt hip-hopi
tantsuvõistlustelt üle maailma.
Semiiri võistlusalane edulugu sai alguse 2005. aastal
Poolas toimunud Supadance’i
võistluselt, kust Semiiri tublid
noored tantsijad tõid koju esikoha karika.
Eriti edukas oli Semiiri
jaoks 2006. aasta. Jaanuaris
toimus Kaunases rahvusvaheline hip-hopi võistlus. Sealt
tõi Semiir Eestisse Best Baltic
Team 2006 tiitli. Samal aastal maikuus toimusid Soomes
Espoos Euroopa meistrivõistlused EUROPEAN STREET-

Semiiri tantsijad – kahekordsed maailmameistrid.

DANCE CHAMPIONSHIPS
2006, kus võideti hinnaline
Euroopa meistri tiitel. Sama
aasta september tõi aga endaga kaasa treenerite ja tantsijate suurte pingutuste vilja
– Saksamaal, Bremenis Hip
Hop Days nimeliselt maailmameistri tiitli võistlustelt toodi
koju mitte üks, vaid kaks esikohta, tänu millele võibki Semiir end kutsuda kahekordseks
maailmameistriks.
Tantsukooli Semiir eesmärk on kvaliteetselt sisustada noorte vaba aega, õpetades
tantsu põhialuseid, erinevaid

tantsustiile ja samas pakkuda
võimalust osaleda erinevates
meelelahutusprogrammides ja
rahvusvahelistel tantsuvõistlustel.
Tänaseks on tantsukoolis
Semiir Kuressaares erinevas
vanuses liigi 250 õpilast, kellest kõige väiksemad on 5-aastased. Kaks aastat tagasi avas
tantsukool Semiir oma filiaali
Tallinnas. Sel aastal alustame
tegevust ka Viimsi Koolis. Oodatud on kõik huvilised alates
7. eluaastast.
Lisainfo: www.semiir.ee.

VT
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Viimsi valla kultuurikalender

24. september – 17. oktoober
Püsiekspositsioonid
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
“Põgenemine kodumaalt
1942–1944“
Harjumaa Muuseumi näitus
Avatud K–L k 11–18, giid tel
621 7410
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“
Näitus “Võrgu ilu“
(Väikese Muuseumiroti
auhinna laureaat)
Püsiekspositsioonid Rannarahva elust-olust muinasajast
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood
avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu. Tõsilood ja
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseum, näitused ja käsitööpood avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste
elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare
militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt 24h
Naissaare Muuseumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
UUS näitus
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 30. septembrini
Kirik avatud teeliste kirikuna
T ja N k 10–18 ja P k 10–13
Tiina Tammetalu isikunäitus
EXODUS (Moosese II Raamat)

EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 30. september
Raamatunäitus lastele
“Tahan saada targaks“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 19. oktoobrini
Raamatunäitus “Õppimise ja
õpetamise rõõm“
Lastele: 30. september –
19. oktoober “Hea lapse
kombed“
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti k 10–14
Müügisoovidest palume
teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Igal neljapäeval k 10
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
Kunstiaida töötuba muuseumis
Erinevad põnevad töötoad
käsitööhuvilistele
Registreerimine ja lisainfo:
Maris Viires, tel 55 565 210,
marisviires@gmail.com
24. september k 14
Hooaja avamine eakatele
Viimsi Päevakeskuses
25. september k 10–15
Viimsi Taluturu teemapäev:
Suur ubinapäev!
Harukordne mahlapressimisvõimalus kõigile!
Õuntega kauplemiseks
palume registreeruda: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Tegevusi kogu perele, üritus
tasuta!
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
25. september k 11 – 17
Merelhukkunute mälestusrännak

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 20.09.2010

l Katrin Leolal ja Marko Auseril sündis 5. juulil poeg
Kenneth.
l Kristel Haiba-Rillol ja Marti Rillol sündis 16. augustil tütar
Johanna.
l Merje Vasaral ja Toomas Kalevil sündis 23. augustil poeg
Enriko.
l Kaidi Viitalil ja Tarvo Jammeril sündis 28. augustil tütar
Kirke.
l Marge ja Margus Kõival sündis 30. augustil tütar Miina.
l Kerly Orulaidil ja Risto Pullatil sündis 31. augustil tütar
Barbara.
l Piret Velistel ja Hardo Reinikesel sündis 6. septembril tütar
Mirtel.
l Helena ja Heinar Ojalal sündis 9. septembril tütar Ida.
l Olga ja Sergei Melnikovil sündis 9. septembril tütar Marii.

Korraldab EELK Viimsi Püha
Jaakobi kogudus
Teekond: Tallinn (Estonia
mälestusmärk “Katkenud liin“)
– Viimsi (Püha Jaakobi kirik)
25. september k 11–14
Kindral Johan Laidoneri
XI olümpiateatejooks
Viimsi mõisa pargis
25. september k 15–20
Ekstreemspordi üritus ZUP!
Kohal rulluuisu-rula-BMX
profid, trampliiniässad,
tänavakorvpalli kuningad ja
palju teisi. Mussi teevad
house-dubstep-techno-dnbreggae DJ’d ja häält tuleb
tegema ka J.O.C!
Osavõtt tasuta!
Tule ise ja võta sõber kaasa!
Viimsi Rampi juures
25. september k 18
Kirikukontsert
Esineb Tartu Kolgata Koguduse
kammerkoor
Kontsert on tasuta!
Viimsi Vabakoguduse kirikus
25. september k 21
Esineb Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
26. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. september k 11
Pühapäevakooli algus,
perejumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
26. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õpetaja Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus

kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
29. september k 13
Hooaja avamine eakatele
Maie Martini maalinäitus
“Enese avastamine“
(29.09–10.11.2010)
Randvere Päevakeskuses,
Kibuvitsa tee 1
30. september k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
30.september k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. oktoober k 11
“Ülemaailmne eakate inimeste
päev 2010“
Viimsi Pensionäride Ühenduse
bowlingu auhinnavõistlus
Kuulsaalis, Mere pst. 6, Tallinn
1. oktoober k 18
Tüdrukute õhtu
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
2. oktoober k 12
Küladevaheline mälumäng
Randvere Päevakeskuses
3. oktoober k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd
Randvere külas
Matkajuht Vladimir Kallion
Kogunemine Randvere
Päevakeskuses

27. september k 17
Vaatame filmi!
Viimsi Noortekeskuses

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

27. september k 17–20
Kitarriõpingud
Registreerimine:

3. oktoober k 11
Jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus

Palju õnne!
l Salme Rahula ..................................................................... 96
l Pärja Räägel ....................................................................... 93
l Leida Täpsi .......................................................................... 92
l Selma-Floreida Aasma ...................................................... 90
l Hans Gross .......................................................................... 85
l Aksel Peetsalu .................................................................... 85
l Virve Kiisa ........................................................................... 80
l Vaike Luhtsalu .................................................................... 80
l Karl Sorts ............................................................................. 80
l Elvi Kuul .............................................................................. 80
l Lemme Martin .................................................................... 75
l Luule Valks .......................................................................... 75
l Elvi Põldsam ....................................................................... 75
l Miraldiine Kaljuste ............................................................ 75
l Linda Belova ....................................................................... 75
l Urve Jõema ......................................................................... 75
l Maivi Mühlberg .................................................................. 75
l Ants Mühlberg .................................................................... 75
l Helve Mallene .................................................................... 75
l Helju Saarepere ................................................................. 75
l Urve Susi ............................................................................. 75
l Peeter Jakobi ...................................................................... 70
l Irene Lään ........................................................................... 70
l Rein Nurmik ....................................................................... 70
l Aldo-Hillar Kala .................................................................. 70
l Milvi Kuusik ........................................................................ 70
l Lea-Margot Auksmann ..................................................... 70

3. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
5. oktoober k 17
Rahvusvahelise Õpetajatepäeva tähistamine
Viimsi Huvikeskuses
7. oktoober k 10
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
7. oktoober k 12.30
Kirjanduskriitik Maire Liivametsa loengusarja I loeng
“Kirjanduselu uuenemine
1990ndatel. Postmodernism
ja proosa”
Üritus on tasuta!
Korraldab Viimsi Raamatukogu:
www.viimsiraamatukogu.ee,
registreerimine
kristiina@viimsivald.ee või
tel 606 6934
Viimsi Päevakeskuse saalis
7. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik
8. oktoober k 19
Koguperemuusikal “Seesama
Horton – kogu lugu“
Pääse 50 krooni, perepääse
150 krooni müügil enne
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

10. oktoober k 19
Koguperemuusikal
“Seesama Horton – kogu lugu“
Pääse 50 krooni, perepääse
150 krooni müügil enne
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
14. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
16. oktoober k 11–15
Sügisene kribu-krabu turg
Talveriiete, jalanõude ja
mänguasjade eri!
Info ja registreerimine:
heidi@huvikeskus.ee,
tel 56 676 335 / Heidi,
itariina@huvikeskus.ee,
tel 51 03 458 / Ita-Riina
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
16. oktoober k 12
Eesti sõjaajalugu tutvustav
nuputamismäng “Eesti ja sõda“
NB!vajalik eelregistreerimine
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
17. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. oktoober k 11
Jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
17. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

10. oktoober k 11
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Info

10. oktoober k 11
Jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus
10. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumala-

teenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

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

MTÜ Viimsi Huvikeskus

ViiKerKoor
KUTSUB LAULMA
Pakume
- meeleolukat muusikat
- toredat seltskonda
- vaheldust töödele ja tegemistele
Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 18:30
Viimsi Huvikeskuse saalis
Uute liikmete vastuvõtmine toimub 27. septembril 17:30
Liituda võib ka hiljem!
Info telefonil 56 680 995 või e-mailil age@viimsi.edu.ee
www.huvikeskus.ee
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Beebid võimlema!
Viimsi Huvikeskuses alustab oktoobrist beebide
võimlemise ja energeetilise massaazi ring.

Emade
efektiivsustreening –
aita lapsel
kasvada
võitjaks!

v

Oma lapse heale tervisele saab
panuse anda iga lapsevanem
juba beebi esimestest elupäevadest. Kõige alus on teadmised
sellest, kuidas lapsevanema kui
lapsele kõige lähedasema isiku
käitumine, mõtted ja tunded
mõjutavad lapse tervist ning
heaolu. Vaimsed praktikad aitavad neid teadmisi veelgi avardada ja väiksemadki oskused
mõnest teraapiast tulevad igati
kasuks.
Viimased neli aastat olen
enese arendamiseks õppinud
mitmeid huvitavaid tervist
toetavaid ja parandavaid praktikaid, nagu kinesioloogia,
energeetiline psühholoogia,
metameditsiin, leebe bioenergeetika. Omandatud teadmised aitavad mõista, miks meie
lapsed haigestuvad või me ise
haigestume ning kuidas on
võimalik terveneda kiiresti ja
sageli ka ravimeid tarvitamata.
Ühel hetkel tundsin valmidust
ja vajadust neid arusaamu teistega jagada.
Hetkel omandamisel olev
laste massööri-terapeudi väljaõpe ja kõik senini õpitud huvitavad praktikad ongi andnud
tõuke luua omanäoline beebide

Alustame 6. oktoobril
Viimsi Koolis. Kuidas ja
mida treeningul õpid?
l Saad kaasa oskused
kasutada kolme põhitehnikat: aktiivset kuulamist, mina-sõnumeid ja
kaotajateta konflikti lahendamise meetodit.
l Vaatleme samm-sammult, kuidas lahendada
igapäevaseid tülisid.
l Rollimängudes on võimalus kogeda lapse olukorda, grupitööde käigus
näed erinevaid lahendusi, aruteludes on igaühel
võimalus kogemusi jagada.

www.erkstuudio.
edicypages.com

Igasugune tegelemine lapsega on tema arengule hea. Foto Matton

energeetilise massaaži ja võimlemise ring. Selle eesmärk on
pakkuda emadele-isadele võimalust õppida tegema lapse
arengut toetavaid harjutusi ja
leebet bioenergeetilist liblikmassaaži. Viimane on õrn kogukehamassaaž, mis aktiveerib

lapse eluenergiat. Blokeeringuteta energiavool ongi tegelikult lapse hea tervise esmane
eeldus. Liblikmassaaž aitab
luua parema sideme beebi ja
vanema vahel ning on heaks
abivahendiks gaasivalude vastu. Õrnad puudutused ja seeläbi

aktiveeritud energiavool aitavad tervendada ka emotsionaalseid ja füüsilisi traumasid, nagu
võimalikud sünnieelsed üleelamised, raske sünd, sünnišokk,
nabanöör ümber kaela, eraldatus emast pärast sündi, süstid
vm protseduurid haiglas jne.

Igasugune tegelemine lapsega on tema arengule igati
hea, sihipärane ja mõtestatud
tegelemine aga veelgi parem.
Tule ja õpi midagi uut ning
huvitavat, et aidata oma lapsel
kasvada terve, rõõmsa ja rahulolevana!

Tunnid toimuvad Viimsi
Huvikeskuse trennisaalis neljapäeviti k 10.00. Registreerimine ja info tel 51 69 790 või
vahikas@gmail.com.

Marina Bachmann
massöör ja tervisenõustaja

TANTSUKLUBI VIIRA
OOTAB UUSI TANTSULAPSI!
Vastuvõtu eelduseks on tahe tantsida. Tundides ei puudu mängulisus ning eakohane
üldarendav tegevus. Tulemuseks on hea rüht, rütmitunne, loovus, plastilisus ja
esinemisjulgus.
Tantsuklubi tüdrukud on õpinguid jätkanud Tallinna Balletikoolis, E.T.A. stuudios,
võimlemisklubis “Piruett“ ja Tallinna Ülikoolis.
Rühmad on igal aastal võistelnud vabariiklikul tantsufestivalil „Koolitants“ ja
ääsenud alati poolfinaali – mõne tantsuga ka finaali. Välisesinemised on viinud
Soome, Rootsi, Norra ja Taani.
4-5 aastased: TEISIPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL 18.15-19.45
6-7 aastased: ESMASPÄEVAL 17:45-18:45 ja KOLMAPÄEVAL 18:45-19:45
8-10 aastased: ESMASPÄEVAL 18:45-19:45 ja KOLMAPÄEVAL 17:45-18:45
11-13 aastased: ESMASPÄEVAL ja KOLMAPÄEVAL 16.00-17.45
Treeningud toimuvad Huvikeskuse treeningsaalis (I korrus) 2 korda nädalas.
Tantsuklubi “Viira” ringitasud:
Kuutasu MTÜ Viimsi Huvikeskus mitteliikmele: 4-10 a. 300 kr; 11-13 a. 350 kr
MTÜ Viimsi Huvikeskus liikmetele soodushinnad!!!
Liikmeks astumist vaata meie kodulehelt www.huvikeskus.ee

Juhendaja Kati Pedanik / Tel. 50 34302 / pedanik1@hotmail.com
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sport
Tennise pereturniir Viimsis
Esimene turniir tõi kokku
6 paari. I koht – Tiina Saat &
Arvo Saat (isa/tütar); II koht
– Katrin Kuura & Mark Mägi
(ema/poeg); III koht – Kristina
Randveer & Aleksander Pajuri
(vanaisa/lapselaps). Osalesid
veel Valdo Kreegimäe & Karolina Kreegimäe (isa/tütar), Christin Liis Krass & Allan Krass
(isa/tütar), Teini Vaher & Peep
Kallaste (mees/naine).

Viimsi välisväljakutel toimus peretennise turniir.
Peretennise turniire korraldatakse Eestis üsna vähe, seega
otsustasin selle huvitava võistlusformaadi ka Viimsisse tuua.
Osaleda võivad nii lapsed kui
ka täiskasvanud, harrastajad
kui ka edasijõudnud – peamine, et paarilised on sugulussidemeis. Kindlasti tahaks ka
selle turniiri muuta traditsiooniks.

Kristjan Pakk
Viimsi peretennise turniiril osales 6 paari.

VIIMSI PARGI TENNISEVÄLJAKUTEL
TOIMUB
2. oktoobril
“IGAMEHE PAARISMÄNG”

VÄLISHOOAJA
LÕPETAMINE
1. Koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud
2. Aeg: Laupäev, 2. oktoober, algusega kell 10
3. Registreerimine: Ainult eelregistreerimine
(tel 56 226 004 või kristjanpakk@gmail.com,
1. okt. kella 19-ni)
4. Kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk, tel 56 226 004
5. Osavõtjad: Oodatud on kõik täisealised
tennisesõbrad
6. Paaripanek: Korraldaja paneb mängijad eeldatava
mängutugevuse järgi pingeritta ja paarid moodustavad
esimene + viimane, teine + eelviimane jne.
7. Võistlussüsteem: Selgub pärast registreerimist
8. Osavõtumaks: 250 krooni mängijalt
9. Autasustamine: Karikad kolmele parimale paarile
NB! Mängude ajal on kaetud laud suupistete ja
karastava joogiga.
Vihmase ilma korral lükkub turniir edasi!

Võrkpallihuvilised Viimsi
mehed!
Alanud hooajal toimuvad võrkpallitreeningud Pirita Majandusgümnaasiumis teisipäeviti kell 18.30 ja neljapäeviti kell 20.00.
Kel huvi liituda, võib ühendust võtta Margus Saarega, tel
51 65 035 või margussaar@hot.ee.
Hooaja (september 2010 – mai 2011) kulu ühe mängija
kohta on ca 1900 krooni, sõltuvalt osalejate arvust.
Saalis näeme!

Peakohtunik

Spordiüritustest tulemas
25. september k 12.00 XI Kindral Laidoneri OLÜMPIATEATEJOOKS / Viimsi mõisa park / Korraldajad: Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevägi, Eesti Spordiselts Kalev, Kaitseliit
27. september – 8. oktoober Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused KORVPALLIS (poisid, tüdrukud 10.–12. kl) /
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
2. oktoober k 10.00 “Igamehe paarismäng” – TENNISE VÄLISHOOAJA LÕPETAMINE / Viimsi Mõisa pargi väljakud / Korraldaja: Kristjan Pakk (kristjanpakk@gmail.com või 56 226 004)
9.–10. oktoober Harjumaa meistrivõistlused JALGPALLIS (mehed) / Laagri / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
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ERAKUULUTUSED

l Õpetaja üürib 1-toalise korteri Viimsis. Kiire!

l Töötan välja, dokumenteerin ja rakendan Teie

Tel 53 424 979.

ettevõttes ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 standarditele vastava juhtimissüsteemi, kindlustan
sertifitseerimisauditi edukuse. Pakun kvaliteedijuhi
ja töökeskkonnaspetsialisti püsiteenust.
Tel 53 444 025, e-mail hain.heinla@mail.ee.

l Pikaajalise kogemusega (sh auditeerimiskogemusega) raamatupidaja pakub raamatupidamisteenust. Hind kokkuleppel vastavalt dokumentide
mahule. Tel 51 00 055, email kadriniinemaa@hot.ee.

l Annan eratunde reaalainetes. Hind 110 kr/45 min.
l Mahlapressid al. 2790 kr ja õunapurustajad al.

Avatud
õmblussalong
Haabneeme
Heki tee 6- 61
tel: 529 8020
609 1490
õmblusteenused
parandustööd

Aeroobikatreeningud
Püünsi koolis
esmaspäeval ja
kolmapäeval
k 19.00 - 20.00.
Alustame
6. septembril.
Tiina Rebane
Tel 56 908 100.

Tel 51 49 154, Andrus.

990 kr. www.cidermill.ee, tel 53 516 054, Pärnu.
l Lastega pere vahetab 2-toalise korteri Kaluri

teel 4-toalise korteri vastu Haabneemes. Olaf,
tel 55 77 475, olafipost@gmail.com.

l 46-aastane aus ja korralik naine otsib koristmistööd korterites ja eramajades. Tel 53 915 426,
Olga.

Viimsi Pensionäride
Ühenduse matkaklubi

l Langetame Teile ohtlikud puud, puhastame ter-

Alustame uut hooaega “Tunne oma koduvalda”! Hooaja esimene jalgsimatk
toimub 3. oktoobril.

l KEELEÕPE – INGLISE, SOOME, EESTI! Eesti keel
vene või inglise keele baasil. Koolitame Tallinna
kesklinna piirkonnas, Kadriorus. Individuaaltundide
paketid: 20 ak t (20x45min), 30 ak t (30x4 min),
40 ak t (40x45min). 1 ak t (45min) al. 260.-. Proovitund soodushinnaga 2 ak t (2x45min)/2x220.-.
Parim individuaaltundide hind Tallinnas! Minigruppide info leiate kodulehelt. www.kajavahikoolitus.ee,
e-post kajavahi@hot.ee, tel +372 55 30 122.

ritooriumeid võsast ja puidujäätmetest. Teostame
raietöid. Kontakt: tel 52 50 893 või 56 260 344,
e-mail info@vahergrupp.ee.

l Kogenud matemaatikaõpetaja pakub täiendavat
õpet matemaatikas neile 8.–9. klassi lastele, kelle
sooviks on edukalt sooritada põhikooli lõpueksam
ning mina edasi õppima gümnaasiumisse. Olemas
palju lisamaterjale. Asukoht Viimsi vallamaja
juures. Tel 609 1084 ja 53 891 356.

l Professionaalne massaaz 1,5 h alates 280 kr
Viimsis, Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0 korrusel).
Info ja broneerimine tel 55 587 538.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni
(ca 8 m³). Must kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning
ilma kivideta. Hind 1500 kr. mullavedu@hot.ee,
tel 52 52 632.

l Kodude koristus ja akende pesu, tel 58 098 230.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli

kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Teostan erinevaid tehnilisi ning 3D jooniseid.

puude langetamist. Tel 55 637 666.
l Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike
puude- ja oksteraiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga.

Teen metalli- ja keevitustöid. Tel 50 92 595.
l Firma LandArt pakub aednikuteenust eraisiku-

tele ja firmadele. Sõlmi meiega leping ning meie
hoolitseme sinu aia eest. Veel pakume haljastustöid ja haljastusprojektide koostamist. Tel 51 40
524, Julika Korv (Lillefestivalil osaleja), e-mail landart@live.com, http://landart.edicypages.com.
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad!
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

l Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
tasuta. Tel 56 169 864.

Ootame kõiki seenepäevale!
Prangli Rahvamajas
1. oktoober kell 13.00
l Avatud on näitus
Prangli saarel leiduvatest seentest
l Külla tuleb
Eesti Loodusmuuseumi bioloog
Uve Ramst
l Üritus on kõigile tasuta!

Tule ja tutvu oma kodukoha seentega
ning omandad uued teadmised, millised
seened on söödavad, millised mitte!
Teadmiseks mandrilt tulijatele: saare ja mandri
vaheline liinilaev Vesta väljub reedel 1. oktoobril
Leppneeme sadamast kell 9.00 ja tuleb tagasi
mandrile kell 16.00.

Alustame kl 11.00 Randvere Päevakeskuse juurest ja suundume Randvere kiriku
eest mööda Muuga lahe kaunist kallasrada
Eesti suurima kivini ja tagasi Randverre, kus
pakume teed ja võileibu. Matka kogupikkus
on ca 5,5 km. Matkajuht on Madis Kaasik.
Kepikõnnihuvilistel kepid kaasa!
Siseliini bussid väljuvad Viimsi Haigla
peatusest: V-2 kell 10.32, V-3 kell 10.12
Teavitused: Volli Kallion 601 2354.

l Otsime lahket ja rõõmsameelset lapsehoidjat
5,5-aastasele seltsivale ja toredale poisile ajaks,
kui ta on nohune-köhane ja lasteaias käimine pole
talle hea. Elame Pärnamäe külas, Suur-Kaare tänaval ja soovime, et hoidja tuleks meile koju. Bussipeatus on lähedal. Kui on soovi, võime ka järele
tulla ja pärast koju sõidutada. Telefon
50 28 080, Anneli.

Kõigile kirjandushuvilistele
kirjanduskriitik Maire Liivametsa
loengusari
7. oktoober – Kirjanduselu uuenemine 1990ndatel.
Postmodernism ja proosa
21. oktoober – Rühmituste käekäik ja nende mõju 1990ndate
aastate luulele
11. november – Nullindate luule: võimas, paheline, ent elus!
25. november – Nullindate proosa: kas ainult seks ja
vägivald?
9. detsember – Eesti küla mälu ja mäletamine kirjanduses
Lektorist. Maire Liivamets on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning
juba aastakümneid kirjutanud arvustusi ja teinud kirjarahvaga erinevatele väljaannetele intervjuusid. Temalt on ilmunud pikemaid artikleid ja romaanide järelsõnu.
Maire Liivamets töötab Eesti Rahvusraamatukogus eesti kirjanduse referendina
ning on “Kirjanduse ja keele ajaveebi” üks autoritest (http://kirjandusjakeel.
blogspot.com/).

Algus igal loengul kl 12.30 Viimsi Päevakeskuse saalis
Osavõtt on tasuta.
www.viimsiraamatukogu.ee
Registreerimine kristiina@viimsivald.ee
või tel 6066 934

KRISSU KÄSITÖÖTUBA

l Keraamika - erinevad voolimistehnikad,

Tarbekunstiringid
Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1
Esmaspäeviti 16.30–17.30 250 EEK/15,97 EUR
kuus
Kolmapäeviti 16.30–17.30 250 EEK/15.97 EUR
kuus
Mõlemal päeval osaledes on maksumus 400
EEK / 25,56 EUR
Info ja registreerimine: 55 615 413 või
kristiina.puudersell@gmail.com

l Klaasimaal (vitraaz)- kasutades, erinevaid

2010/2011 õppeaasta teemad tarbekunstiringis:
Tunnid on enamasti praktilised, kuid iga uue
teema juurde käib ka kerge teoreetiline osa,
mis saab vormistatud paberile, siis on lapsel
võimalik hiljem õpitut meelde tuletada. Iga
teema lõpus saab lapsediplomi, mis näitab,
mida ta on õppinud ja selgeks saanud.

mad, mida saab kasutada nt. võtmehoidjateks.

voolime, põletame ja glasuurime
tehnikaid maalime klaasile ja meisterdame
klaasitükkidest vitraazi, sulatame klaasi.
l Siidimaal – erinevad tehnikad, kortsutamine,

sidumine, batika, maalimistehnikad jne.
l Viltimine – erinevad viltimisvõtted, teeme

nõelviltimist ja märgviltimist. Valmivad erinevad kaunistused, ehted ja tarbeesemed.
l Pärlitest meisterdamine – ehted ja pärlilool Tekstiil – tekstiili värvimistehnikad, valmivad

pluus, kott, pinal jne.
l Seebi valmistamine – valmistame seepe

seebikivist
l Küünalde valmistamine – vahaküünlad, geel-

küünlad, süüteroosid jne.
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Viimsi Autohooldus
AUTODE HOOLDUS, REMONT,
VARUOSAD, DIAGNOSTIKA
E-R 9.00-18.00

autoremont
ja keretööd

Aiandi tee 26, Viimsi
Tel 62 11 060, GSM: 52 22 844
e-post: vah@vah.ee
www.vah.ee

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

KORSTNAPÜHKIJA
Tel. 55 26 281
- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide
puhastust

Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa toas

DISAINIRING
teisipäeviti
16.15 – 17.45 koolilapsed
17.45 – 18.45 täiskasvanud
(alates oktoobrist)

Täpsem info ja registreerimine:
luulepakkas@hotmail.com või
helista 56 221 130, Luule Pakkas

www.huvikeskus.ee

PÜHAPÄEVA KUNSTIKLUBI
KRISSU
KÄSITÖÖTOA
LOOVUSRING
Kolmapäeviti 18.00-18.45 4-6
aastased lapsed 200 EEK kuus
Info ja registreerimine:
kerliroosi@gmail.com või
56 626 783

MUDILASTE LOOVUSRING
1,5-3 aastased, kell 10.00-10.40
3-6 aastased, kell 11.00-11.45
7-9 aastased, kell 12.00-13.00
Maalime, joonistame, voolime, meisterdame…
Täiskasvanute Kunstiklubi
15.00-17.00
Maalimine, tarbekunst.
Tutvumispäev 26. September!
Tunnid 1 kord nädalas pühapäeviti.
Juhendaja: Geitrud Toater, tel. 513 5310
registreerimine: geitrud@gmail.com

Loovusringid toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa toas I korrusel.

ALATES OKTOOBRIST
FOTOGRAAFIAKURSUS
VIIMSI HUVIKESKUSES
Juhendaja: Kristjan Rosin
Kursuse toimumise ajad:
Esmaspäeviti 18–19.30 koolinoored (14-18 a.)
Teisipäeviti 19–20.30 täiskasvanud
Kursuse kestvus: 4. oktoober – 23. november
Hind: 1000 kr.
Info ja registreerumine: heidi@huvikeskus.ee või telefonil 56 676 335.
Täpsem info meie kodulehel www.huvikeskus.ee.
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