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Vald otsib tunnuslauset >> Loe lk 2

Sünnipäeva erileht Viimsi 
Kool 30. Loe lk 9–12

Kellele on 
kohalik uudis 
oluline?
Eestielu.ee on nüüdseks tegutsenud 
juba aasta aega, sellest poole oleme 
olnud uudisteportaali Delfi kesk-
konnas. 

Võrreldes eelnevaga tähendas Delfisse tule-
mine meile ühtlasi seda, et meie lugejate arv 
kasvas mõnelt tuhandelt ligi 70 000-le näda-
las. Ka liitunud omavalitsuste arv on kasva-
nud 55-lt 150-ni. Näha on, et kohalikul tasan-
dil tehtav läheb korda lisaks oma inimestele 
ka teistele. See oli üks meie eesmärk – tuua 
toredad tegemised ja inimesed Eesti eri pai-
gust ühte kohta kokku ning jagada erinevaid 
kogemusi.

Eesti on väike riik ning meil kõigil on li-
saks oma kodukohale olulisi paiku mujalgi. 
Põlise pealinlasena on minu südames erineva-
tel põhjustel Raasiku vallas asuv Aruküla, Ida-
Virumaal paiknevad Toila ja Tudulinna ning 
õpingupaik Tartu. Sündmused neis kohtades 
lähevad mulle korda siiani, sest olen neis pai-
kades palju viibinud. 

Usun, et samasuguseid inimesi on veel, kel 
kas lapsepõlvekodu, vanaema-vanaisa, sõbrad, 
sugulased või suvila asuvad mõnes teises lin-
nas-vallas. See tähendab, et kohalikel uudistel 
on tarbijaid enam kui valla-linna enda püsiela-
nikud. Kui lisame siia uudishimulikud naa-
beromavalitsuse inimesed ja välismaale siirdu-
nud, saame juba päris suure hulga inimesi, kel 
on potentsiaalne huvi teie kodukohas toimuva 
vastu.

Lugejale läheb korda ka positiivne
Igapäevased krimiuudised ja muu negatiivne, 
mis üle Eesti toimub, on nii või naa meie mee-
diapildis, kuid eestielu.ee portaal püüab lugeja-
ni tuua kilde ka positiivsest ning ei saa öelda, et 
lugeja seda ei hindaks. Igasugused arendused, 
ehitused, renoveerimised, head ideed, toredad 
retseptid, huvitavad persoonid ja muu selline 
on saanud tihti ühe artikli kohta tuhandeid lu-
gejaid ja kümneid positiivseid kommentaare. 
Osadel teemadel on tekkinud pikem arutelu, 
millest on omakorda ainest saanud uued artik-
lid.

Julge teada anda, mis kodukohas 
toimub
Eestielu.ee portaalis ilmub praeguse seisuga 
umbes 400 lugu nädalas, neist valdav osa on 
sellised, mis pakuvad huvi kohalikele, ülejäänu 
aga on huvitav lugemine laiemale seltskonna-
le. Mõni toimetajate arvates kohalik artikkel 
saab vahel ootamatult populaarseks. Meil ei 
ole vahet, kas meie kätte jõuab kooli kokkutu-
leku üleskutse või kohaliku mõisahoone reno-
veerimise artikkel – üks on kohalik, teine võib 
huvitada laiemat ringi – meie portaalist leiab 
mõlemad.

Kutsume siinkohal inimesi üles kohalikku 
lehte kirjutama, vihjeid andma, arvamust aval-
dama. Kirjutada ja fotosid saata võib ka otse 
meile, lähetades materjalid e-posti aadressile 
rahvahaal@eestielu.ee.

Tanel Saarmann 
eestielu.ee toimetaja

Konsultatsiooni- ja koolitus-
keskus Geomedia koostas 
tänavu kolmandat korda 
kohaliku omavalitsuse võime-
kuse indeksi, mida tutvustas 
Viimsi vallas Rannarahva 
Muuseumis. Kohal oli ka 
regionaalminister Siim Kiisler.

Kohaliku omavalitsuse (KOV) 
seekordne indeks hõlmab perioo-
di 2007–2010. Indeksi koostamise 
eesmärk on võimaluse loomine 
kohaliku omavalitsuse haldussuut-
likkuse tasemete hindamiseks. 

“See on valik, mis kirjeldab 
kohalike omavalitsuste võimekust 
objektiivselt,” ütles regionaalmi-
nister Kiisler. “See võrdlus annab 
võimaluse hinnata, missugused 
omavalitsused on tõusjad ja mis-
sugused langejad.” Geomedia uu-
rimusest selgus, et omavalitsuse 
võimekus on seotud elanike arvu-
ga ja võimekuse piir on 5000 ela-
niku juures.

Kui palju peaks olema oma-
valitsusi, kui 226 on palju? Selle 
küsimuse esitas regionaalminister 
ja vastas ise: “Me ei peaks selles-
se takerduma, vaid vaatama, kas 
omavalitsused suudavad aidata 
ettevõtjatel luua töökohti, sest ini-
mesed liiguvad töökohtade järgi.” 

Indeks pole võrdlus, kes on pa-
rem või halvem omavalitsus, vaid 

võrdlus sellest, millised problee-
mid kellelgi on, rõhutas regionaal-
minister. 

Paremusjärjestuses üksikute 
näitajate pooles on esikohal Viim-
si vald 85,8 punktiga, teisel kohal 
Rae vald 85,1 ja kolmandal Tallin-
na linn 81,4 punktiga. 

Alla 5000 elanikuga omavalit-
suste seas on esikohal Otepää vald, 
teine Tõrva linn ja kolmas Põltsa-
maa linn. Alla 2000 elanikuga oma-
valitsused reastuvad järgmiselt: 1. 
Padise vald, 2. Emmaste vald ja 3. 
Imavere vald. Võimekuselt viima-
ne on Õru vald, sellest eespool on 
Peipsiääre ja Meeksi vald. 

Harjumaal elab 43% rahvasti-
kust ja Harjumaa annab 68% SKT-
st. “See olukord on Eestile halb,” 
sõnas Geomedia juhatuse esimees 
Rivo Noorkõiv, “sest oleme liiga 
keskendunud ühele piirkonnale.” 
Kogu Lõuna-Eesti ja Peipsi-äärse 
piirkonna puhul tuleks tema arva-
tes mõelda, kuidas riigi abi muuta 
seal kättesaadavaks. 

Oma kohta võimekuse pinge-
reas on parandanud need omava-
litsused, kus on elanikke alla 2000. 
Paranenud on ka ääremaalised ja 
ääremaastumise riskiga omavalit-
sused. Suuremad tõusjad on üle 
20 000 elanikuga omavalitsused 
põhiliselt kahe linna – Kohtla-Jär-
ve ja Narva – arvelt. Harjumaa, 

Tartu, Pärnu, Kuresaare ja Haap-
salu ümbrus on rahvastiku kasvu 
keskused. 

Uurimusest selgus ka, et mida 
väiksem on omavalitsus, seda roh-
kem on sealt lahkunud noori, kuid 
üldiselt on noorte arv kahanenud 
kõigis maakondades. 

Maakondade võrdlus näitab, et 
Harjumaa kasvab iibe ja rände mõ-
jul, Tartumaal on positiivne iive, 
kuid negatiivne ränne. Pärnu-, Rap-
la- ja Saaremaal on nii ränne kui 
ka iive tasakaalus. Harju- ja Tar-
tumaa on ka ainsad maakonnad, 
kus töökohtade arv on kasvanud, 
mujal on see kahanenud.

Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas keskendus oma sõnavõtus 
valla köögipoolele, esitades kõi-
gepealt arve: Viimsi on territooriu-
milt väike, pindala vaid 72,9 km2, 
millest maismaad on 47 km2. Kui 
1. jaanuaril 2001 oli vallas elanik-
ke 5758, siis 1. oktoobril 2011 oli 
elanikke 17 228. Tallinnas elas 
sama palju rahvast 1830ndatel, 
tõi vallavanem võrdluseks. Ela-
nike arvult oleme omavalitsuste 
seas 7. kohal, Rakverest eespool ja 
Viljandi järel. Sisserände kiirus on 
kahanenud alates 2006. aastast.

Vallavanema nimetas prob-
leemiks pendelrännet tipptundide 
ajal, kui linna sõidab 8000 autot, 
ja töökohtade loomist. 

Mis on KOV võimekuse 
indeks? 
KOV võimekuse indeks mõõdab 
kahte kohaliku omavalitsuse dimen-
siooni: 1) KOV üksused kui territo-
riaalsed korporatsioonid, kus toimub 
kohalik elu korraldamine ning mis 
ühendavad territoriaalse printsiibil 
selle elanikke, aga ka nende poolt 
loodud organisatsioone, ühendusi 
ja võrgustikke; 2) KOV-üksused kui 
valitsemis- ja haldamisstruktuurid, 
mille võimekus väljendub kõige 
olulisemalt autonoomses esindus-
demokraatias, kohaliku elu korral-
damise võimes ja avalike teenuste 
osutamises. Võimekuse all mõiste-
takse seega mõõtu, mis näitab oma-
valitsusüksuste võimete summat 
(potentsiaali) midagi ära teha, kuid 
see ei sisalda kohaliku omavalitse-
mise ning kohalike teenuste kva-
liteedi ning efektiivsuse näitajaid. 
Samuti ei hinda see võimekuse ja 
vajaduse omavahelist suhet.

Elanike arvu muutus 
(2005–2010) 
Suurimad tõusjad elanike arvu poo-
lest on 2007. ja 2011. aasta võrdlu-
ses Rae (28%), Harku (23%), Luun-
ja (22%), Vormsi (20%), Viimsi 
(20%), Kiili (19%) vald. Suurimad 
langejad: Tudulinna (–17%), Püssi 
(–17%).

Annika Poldre 

Viimsi on võimekaim vald
Viimsi vallavanem Haldo Oravas, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht Arno Kannike ja regionaalminister Siim-Valmar Kiisler vestlushoos Rannarahva 
Muuseumis. Foto Aime Estna.
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VALLAVANEMA VEERG

Tänasest algab Viimsis võistlus pari-
ma tunnuslause leidmiseks. Millisena 
näed Viimsit sina? Ootame kõigilt 
viimsilastelt oma nägemust koduval-
last, oma tunnuslauset, mis iseloo-
mustaks Viimsit nii omadele kui ka 
külalistele kõige stiilsemalt, kõige 
paremini. Kampaania kestab 11. det-
sembrini. Viimsi parima tunnuslause 
autor saab auhinna, mis antakse üle 
Viimsi valla aastapäeva pidulikul 
üritusel 20. detsembril.

Samuti algab ka sel aastal uuesti Viimsi ela-
nikuks registreerumise jõulueelne kampaa-
nia “Jõuluks koju Viimsisse”. See üleskutse 
on mõeldud neile Viimsi  inimestele, kes 
elavad siin, kuid pole valla elanikuks regist-
reerimise toimingut veel ette võtnud. Vald 
teeb kingituse kõigile neile, kes kampaania 
ajal enda ja oma pereliikme elukohaks re-
gistreerivad Viimsi valla. Lisaks kingitusele 
loositakse valla aastapäeva pidulikul üritu-
sel  kõikide kampaania ajal registreerunute 
vahel välja iPad.

Kuid miks peaksime tahtma olla viimsi-
lased? Miks peaksime selle üle uhkust tund-
ma?

Esiteks: Viimsi on üks elujõulisemaid 
kogukondi Eestis. Viimsi on noorem kui 
Eesti, ta on noorem kui Euroopa tervikuna. 
Just sellepärast on ta edukas ja elujõuline. 
Noortes peitub meie tulevik ja see on loo-
dusseadus.

Teiseks: Viimsi panustab haridusse. Kui 
Eesti on jõudnud sellisele arengutasemele, 
kus edasiliikumisel hakkab innovaatilisus ja 
inimkapital omandama suurimat kaalu, siis 
on vaid üks kindel lahendus – teha jõukoha-
selt õppimine kõigile võimalikuks ning teha 
seda taskukohaselt. Viimsi panustab juba 
mitmendat aastat haridusse enam kui poo-
le oma eelarve kuludest. Üks 2008. aastal 
USA-s läbi viidud uuring näitab, et iga koo-
lis käidud aasta tõstab IQ-d keskmiselt 2–2,5 
palli võrra. Tundub, et paljuski hariduse kät-
tesaadavuses on peidus lahendus eesti inim-
vara defitsiidile, innovaatilisuse puudumise-
le ning tehnoloogilise arengu erivajadusele.

Kolmandaks: Viimsi on üks võimeka-
maid omavalitsusi Eestis. Nädal tagasi, 10. 
oktoobril esitlesin regionaalministrile ning 
Viimsisse kutsutud Eesti kohalikele oma-
valitsuste esindajatele valla hetkeolukorda 
ning tulevikuväljavaateid. Viimsis on 17 228 
elanikku,  töövõimeline elanikkond moodus-
tab sellest 10 700, lapsi on ca 4200, pensio-
näre 2200. Töötute protsent on vähenenud 
3,7%-ni. Maksumaksjate arv ei ole rasketel 

aastatel kordagi vähenenud ning on prae-
gu tõusutrendis. Keskmine brutosissetulek 
maksumaksja kohta on 1257 €, mis on juba 
aastaid kõrgeim Eestis. Need on olulised sot-
siaalmajanduslikud näitajad, mis määravad 
Viimsi tulevikuvõimalusi.

Viimsile vähendab jõuliselt aastaid ta-
gasi tekkinud laenukoormust. Seisuga sep-
tember 2011 on meil rahalisi kohustusi 23 
miljonit eurot, mis moodustab 120% 2011. 
aasta eelarve mahust, täpsemalt põhitegevu-
se tuludest. Kohalike omavalitsuste finants-
juhtimise seaduse järgi, mille mõned sätted 
jõustuvad alles 2013 jaanuarist, on lubatav 
laenukoormus kuni 100% ühe aasta eelarve 
(põhitegevuse tulude) mahust.

Juba 2009. aasta detsembris koostas 
Viimsi finantsplaani ning asus liigseid ko-
hustusi jõudsalt vähendama. Suurema lae-
nukoormusega omavalitsustest on Viimsi 
ainus, kellel on netovõlakoormuse vähenda-
mine läbi laenude põhiosa tagasimaksmine 
olnud nii efektiivne. Kui jaanuaris 2010 oli 
Viimsi valla võetud laenukohustuste maht 
161% eelarve mahust, siis 2011 septembris 
on see juba vähenenud 112%-ni – pooleteise 
aastaga on võlakohustuste protsenti vähen-
datud pea 1/3 võrra. 2011. aasta eelarves on 
laenude (põhiosa) tagasimaksmiseks 4 mil-
jonit eurot (ehk ca 60 miljonit krooni), seega 
peaaegu 20% aasta eelarvest. 

Seadust peab aga täitma ja sellise rut-
tamisega jõuame oma laenukohustustega  
järgmise,  2012. aasta teiseks pooleks alla-
poole seaduses sätestatud 100% piiri.  

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem

Viimsi otsib tunnuslauset

Statistikaamet on välja 
kuulutanud värbamiskon-
kursid üle 2400 inimese 
leidmiseks aasta lõpus al-
gava rahva ja eluruumide 
loenduse läbiviimiseks. 

“Rahvaloenduse läbiviimiseks 
plaanime järk-järgult palgata 
üle 2400 inimese ja Eesti olu-
des on tegemist väga suurema-
hulise värbamisega. Selleks, 
et igasse kodusse jõuaksid 
parimad rahvaloendajad, asu-
sid augusti alguses üle Eesti 
tööle ka 25 personalitöötajat,” 
rääkis 2011. aasta rahva ja elu-
ruumide loenduse (REL 2011) 
personalijuht Palmi Lindjärv.

Esimene konkurss algas 
16. septembril, kui hakati ot-
sima 132 piirkonnajuhti. Piir-
konnajuhi ülesanne on juhtida 
15–17 rahvaloendajat ja taga-
da, et tööplaan saaks täidetud. 
Piirkonnajuhid värvatakse 
ajavahemikuks 05.12.2011–
23.04.2012.

23. septembril avati konkurss 
90 andmetöötluse operaatori vär-
bamiseks, kes asuvad tööle Tal-
linnasse ning kelle tööülesanne 
on korrastada ja töödelda loen-
dusel kogutud andmeid. Operaa-
torid värvatakse ajavahemikuks 
15.12.2011–04.04.2012.

Alanud on rahvaloendus-
töötajate värbamine

Kõige suurem töökonkurss 
2200 rahvaloendaja leidmi-
seks kuulutati välja 3. oktoob-
ril. Rahvaloendaja töö algab 6. 
veebruaril koolitusega ja ko-
dudesse inimesi küsitlema lä-
hevad nad alates 16. veebrua-
rist. Rahvaloendaja töö lõpeb 
2. aprillil 2012. 

“Rahvaloenduse töökohad 
on väga atraktiivsed juba ai-
nuüksi niivõrd suures projek-
tis kaasalöömise võimaluse, 
saadava kogemuse ja ka koo-
lituste pärast, mille iga rah-
valoenduse töötaja läbib oma 
tööperioodi hakul. Meie ees-
märk on leida igasse kodusse 
parim rahvaloendaja,” rääkis 
Palmi Lindjärv.

Kõikidelt kandideerijalt 
oodatakse head eesti (olene-
valt piirkonnast ka vene) kee-
le oskust kõnes ja kirjas, head 
suhtlemisoskust, arvutikasu-
tusoskust, ausust ja usaldus-
väärsust. Kandideerimise täp-

semad tingimused leiab www.
REL2011.ee rubriigist “Vabad 
töökohad”. 

Eestis toimub rahvaloendus 
tänavu 31. detsembrist järgmise 
aasta 31. märtsini. Esimese kuu
jooksul (31.12.2011–31.01.2012)
toimub elektrooniline rahva-
loendus ehk e-loendus, kus 
Eesti alalised elanikud saavad 
vastata küsimustikule interne-
tis. Neid, kes e-loendusel ei 
osale, külastavad perioodil 16. 
veebruar kuni 31. märts 2012 
rahvaloendajad.

2011. aastal toimub rah-
valoendus Eesti alal üheteist-
kümnendat korda. Varasemad 
loendused on toimunud 1881., 
1897., 1922., 1934., 1941., 
1959., 1970., 1979., 1989. ja 
2000. aastal. Aastatel 2010 ja 
2011 toimuvad rahva ja elu-
ruumide loendused enamikes 
maailma riikides.

Statistikaamet
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Leaderi projektitoetus on 
toodud PRIA poolt ellu 
selleks, et toetada maa-
piirkondades kohalikku 
initsiatiivi ja edendada 
elu kohaliku koostöö 
kaudu, milles erinevad 
osapooled suunavad 
oma ühised jõupingutu-
sed piirkonna vajaduste 
kindlaksmääramiseks, 
nende elluviimiseks ning 
piirkonna võimaluste 
kasutamiseks. 

Nii sai 2010. aastal Leaderi pro-
jektifondist toetust ka Prangli 
saar, kus korrastati käesoleva 
projekti raames iidset tradit-
sioonilist kiviaeda. 

Prangli kiviaedade ladumis-
viise võib lugeda haruldasteks, 
neil kiviaedadel on märgitud 
kolme eri ladumisviisi, milleks 
on külaaed, pinnasega toetatud 
külaaed/kirikuaed ja topeltlaiu-
sega külaaed. Tänasel hetkel on 
Prangli kiviaia traditsioonilised 
ladumisviisid kadumas, mistõt-
tu on hävimisohus meie Prangli 
saare üks olulisemaid iidseid 
pärimuskultuuri sümboleid. 
Kuid selliste vajalike projekti-
de raames me saame taastada ja 
säilitada neid tradistioone üha 
uuesti ja uuesti.

Kiviaedade taastamine 
Prangli saarel on üks olulisi 
prioriteete, kuna avalike teede 
äärsed aiad on seisnud mahajäe-
tuna juba aastakümneid, mida 
ei saa öelda aga Prangli saarel 
paiknevate, põliselanike kodu 
ümbritsevate aedade kohta, 
mis on üldjuhul alati väga hästi 
hooldatud. On teada, et varase-

Leaderi projektifond – 
maaelu edendaja

matel aegadel korrastati saarel 
ühiskondlikke objekte talgute 
korras, niideti, lõigati võsa ja 
tõsteti üles kiviaedu kõik koos 
ühiselt, kuid sellised traditsioo-
nid on kadumas ning mida ei 
korrastata, kipub ka tasapisi la-
gunema. Selleks saigi antud pro-
jekt ellu viidud. Projekti algataja 
oli MTÜ Prangli saarte küla-
ühing ning projekti teostaja oli 
Semtex Grupp OÜ, kes kasutas 
antud tööde teostamiseks vaid 
kohalikku Prangli saare töö-
jõudu, mis oli väga tänuväärne. 
Kindlasti on kavandatud jätkata 
ka antud projekti teise etapiga.

2010. aastal vahetati Lea-
deri projekti raames ka MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse halduses 
oleva Prangli rahvamaja esifas-
saadi aknad. Prangli rahvamaja 

on olnud alates 1954. aastast 
Prangli saare üks suurim kul-
tuuri- ja külastuskeskus. Esi-
fassaadi aknad olid rahvamajal 
vahetamata hoone ehituse aas-
tast 1954 alates. Kuna Prangli 
rahvamaja külastab aastas üle 
4000 külastaja, siis oli antud 
akende vahetus rahvamajale 
ülioluline. Olen veendunud, 
et antud projekt tõstis oluliselt 
rahvamaja väärtust.

Prangli rahvamaja akende 
vahetuse töö sai tellitud ette-
võttest Plussystem OÜ, mis 
asub Viimsis – antud ettevõt-
tega oli meil väga meeldiv 
koostöö ning võime seda soo-
vitada ka teistele. Kogu omafi-
nantseeringu osaga eelnevatele 
projektidele toetas Viimsi Val-
lavalitsus.

Kõigile teadmiseks, et just 
nüüd on avanemas Leader-
programmi taotlusvoor Põhja-
Harju Koostöökogus.

Eesti maaelu arengukava 
2007–2013 Leader-program-
mi raames võtab Põhja-Harju 
Koostöökogu vastu projekti-
toetuste taotlusi alates 18. kuni 
25. oktoobrini 2011, seekord 
avaneb PHKK strateegia ko-
haselt 2 meedet – Meede 2: 
Ettevõtlus ja puhkemajandus; 
Meede 3: Koostöökogu tege-
vuspiirkonna noored. Kuid 
peagi, tuleva aasta algul, on 
tulemas uus taotlusvoor – pa-
lume jälgida infot www.le-
aderph.eu.

Carmen Ott
Prangli saar

Kiviaiad on Prangli pärimuskultuuri üks olulisemaid sümboleid.

Kala ja juurviljad sobivad imehästi kokku.

Rannarahva Muuseumi 
köögitoimkond korraldab 
pereemadele kolmel ok-
toobrikuu päeval – 20, 29. 
ja 30. oktoobril – tervisli-
ku toidu õpituba teemal 
“Juurikad ja kala“, kus 
õpetatakse valmistama 
lihtsatest, taskupärastest 
ja kõigile kättesaadava-
test kodumaistest toidu-
ainetest vitamiinirikkaid, 
täisväärtuslikke ja samas 
väga maitsvaid rannarah-
vapäraseid roogasid. 

Koolituse käigus õpetatakse 
valmistama kalaroogasid, mida 
serveeritakse koos maitsvate ko-
dumaiste köögiviljalisanditega. 
Selgitatakse, et kalapuhastamist 
pole tarvis karta ning et kalast ja 
juurviljadest toiduvalmistamine 
on lihtne, rahaliselt soodne ning 
need road on tõepoolest maits-
vad ja tervislikud. Vaadatakse 
ühiselt, milliseid põnevaid juur- 
ja köögivilju taluturul talunikud 
pakuvad, mis on saada kalaletis, 
mida ostetud kraamiga peale ha-
kata ning kuidas valmistada pe-

Juurikad ja kala Rannarahva Muuseumis

rele väikese eelarve juures mait-
sev söök nii pidulikuks puhuks 
kui ka argipäevaks.

Ajalehe ilmumise ajaks on 
üks koolitus juba aset leidnud, 
ees seisavad kaks õpituba: 

Laupäeval, 29. oktoobril 
algusega kell 12. Viimsi Va-
baõhumuuseumis “Kalafilee-
rimise ja kalasupikeetmise 
koolitus”. Viimsi Taluturul 
valitakse talunike lettidelt 
juur- ja köögivilju, kalaletist 
värsket kala, õpitakse koge-

nud spetsialisti juhendamisel 
kala fileerimist, keedetakse 
suures lõkkepajas kalasuppi, 
röstitakse kala ning grillitakse 
erinevaid köögivilju. Kalasupi 
keetmine ning räimede rösti-
mine ja juurviljade grillimine 
grillsütel annab võimaluse 
pereemale pere sünnipäevaüri-
tusel vahva teemakohase tege-
vuse ja samas soodsa külakosti 
pakkumiseks. Pühapäeval, 30. 
oktoobril algusega kell 14 toi-
mub Rannarahva Muuseumis. 

“Lestakala, räim, kilu – kalade 
rookimine, kalaroogade val-
mistamine”. 

Õpetatakse lastele maitsva 
kalaburgeri valmistamist, prae-
takse lestakala. Lisandiks õpe-
tatakse valmistama erinevaid 
juurviljalisandeid ning kast-
meid, mis maitsestatud kodu-
maiste ürtidega (till, petersell, 
küüslauk jne).  

Kokandusõpitubades osa-
lemine on tasuta. Kuna osa-
lejate arv on piiratud, palume 
eelnevalt registreeruda e-posti 
aadressil ehakai@rannarahva-
muuseum.ee või telefonil 51 
00 281. Eelisjärjekorras regist-
reeritakse õpituppa vähekind-
lustatud ning paljulapseliste 
perede tööealised pereemad. 

Kõikide kokandusõpituba-
des osalejate kontaktid edas-
tame Harju Maavalitsusse, kus 
loositakse kõigi kokandusõh-
tutel osalejate vahel välja ter-
vislikud auhinnad.

Teeme üheskoos juurika-
test väärika kalakõrvase!

Eha-Kai Mesipuu
Rannarahva Muuseum

Otse koolist 
suusaradadele!
Kui ka sel aastal tuleb korraliku lumega talv, siis 
saab juba sel hooajal Püünsi Kooli juurest suus-
kadel otse Rohuneeme suusaradadele. 

Kooli kõrvalt ida suunas läheb umbes 700-meetrine met-
sasiht, kus veel selle sügise hakul olid vanad elektri õhu-
liinid ning betoonist elektripostid. Tänaseks on Fortum 
Elekter elektriliinid likvideerinud ning metsasiht on edas-
pidi ideaalne kasutamiseks loodusliku liikumirajana nii 
suvel kui ka talvel. Hetkel korraldab Viimsi Vallavalitsus 
pinnasetöid, et juba sel talvel oleks võimalik Püünsi Kooli 
õuest otse Rohuneeme radadele suusatada.    

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti juhataja

KUTSE kutsub 
õpinguid jätkama
Programm KUTSE on teinud läbi uuenduskuuri 
ning lisaks katkestanutele on programmi raames 
võimalik õppida ka täiskasvanutel eraldi õppe-
rühmades.

Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutu-
ses ning tahaksid need nüüd lõpetada, siis on programm 
KUTSE just sinule! 

Kas ka sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tun-
dus töötamine mõistlikum kui õppimine ning praktikalt 
tagasi kooli sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord 
tööturul hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski 
ära? See programm on suunatud sulle, kui oled õppinud 
kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.2000–01.09.2010 selle 
pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole olulised. Huvi 
korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne, või teise kut-
sekooli, kus on sama või sarnane  eriala. 

Või ehk soovid hoopis omandada uut elukutset omaea-
liste, elukogenud inimeste grupis? Ka siin on sulle abiks 
programm KUTSE!

Sinu hariduse omandamine jäi aastate taha ning on 
minetanud oma funktsiooni, kuid nüüd oled motiveeritud 
leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omanda-
mise, aga sa ei soovi asuda tavaõppesse koos noortega. 
Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega ühes grupis 
oleks meelepärasem? Antud programm pakub sulle sellise 
võimaluse. Programmi alusel õppimisele ei ole eelduseks 
varasem sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötu 
staatus. Oluline on vaid tahe õppimiseks.

Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on 
sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, 
sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!

Kooli kontaktandmed leiad veebiaadressilt www.hm.ee/
kutse. Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja 
e-posti aadressil aivi.virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee. 

Aivi Virma
Programmi KUTSE juht

Päästeamet ootab 
ideekavandeid
Päästeamet kuulutab üheteistkümnendat korda 
välja ideekavandite konkursi õnnetuste enneta-
miseks.

Konkursiga soovib Päästeamet kaasata aktiivseid koda-
nikke, et leida uusi tulemuslikke lahendusi õnnetuste ära-
hoidmiseks. Tegevus peab olema suunatud tulekahjude 
ja põlenguohvrite, veeõnnetuste ja uppumissurmade ära-
hoidmiseks, aga ka tuletõrjespordi populariseerimiseks. 

Lisaks ootab Päästeamet ideekavandeid hädaabinumb-
ri 112 teavitamiseks ja numbrit meeldetuletavate leidlike 
abivahendite väljatöötamiseks eakatele. 

Ühe ideekavandi elluviimiseks on võimalik toetust 
taotleda veidi üle 5100 euro, kokku jagab Päästeamet en-
netustöö toetuseks 22 000 eurot.

Täpsem info veebiaadressilt www.rescue.ee/projekti-
konkurss. Lisainformatsioon: tiina.laube@rescue.ee.

Tiina Laube 
projektikonkursi koordinaator
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Õpetajate meeleolukas pidupäev. Foto Aime Estna. Rohkem fotosid vt www.fotograafid.ee

Vald tähistas õpetajate 
päeva neile vastuvõtu 
korraldamise ja tänukirja-
de üleandmisega. Esma-
kordselt andsid sel päeval 
tunde ka vallaametnikud. 

“Head õpetajad maksavad 
palju, aga kehvemad lähevad 
tunduvalt rohkem maksma,” 
– sellise välismaa klassiku tsi-
taadiga lõpetas abivallavanem 
Endel Lepik oma tervitussõna-
võtu õpetajate päeva vastuvõ-
tul, mille vallavalitsus korral-
das valla koolide ja lasteaedade 
õpetajatele 5. oktoobril Viimsi 
Huvikeskuses. 

Viimsi hariduselu
Abivallavanem Endel Lepik 
loetles oma sõnavõtus fakte 
valla hariduselu ajaloost: esi-
mene koolimaja valmis vallas 
1866. aastal. 1926 valmis koo-
lihoone, kus praegu asub Ran-
narahva Muuseum. 50 aastat 
hiljem õppis samas koolimajas 
kahes vahetuses üle 300 õpilase 
ja maja jäi neile kitsaks. 1981. 
aastal valmis Kirovi kalurikol-
hoosis koolimaja, kus õpinguid 
alustas 452 õpilast 26 õpeta-
ja juhendamisel. 1993 valmis 
koolimaja Püünsi külas – see 
oli esimene uus koolimaja taas-
iseseisvunud Eestis, kus hakkas 
õppima 36 õpilast, samas ava-
tud lasteaeda läks 32 last. 

2003. aastal avati esimene 
eralasteaed. 2006. aastal val-
mis uus koolimaja Randvere 
teel, kus on ruumi 1300 õpila-
sele. 2009 avati uus Karulaugu 
koolimaja. 

Sel sügisel läks Viimsis 
kooli kokku 1700 last. Meie 
vallas on maailma suurim ees-
tikeelne kool ja maailma suu-
rim eestikeelne lasteaed. 

Uus lasteaed kerkib Lille 
teele, uus koolimaja ehitatakse 
Randvere külla. “Unistame koo-
limajast Miidurannas,” ütles En-

Hea õpetaja on kallis

del Lepik hariduselu tutvustuse 
lõpetuseks. 

Vallavolikogu esimees Aar-
ne Jõgimaa ja abivallavanemad 
Margus Talsi ning Endel Lepik 
andsid 11 pedagoogile üle tänu-
kirjad koos roosiõitega.   

Vallaametnikud koolis
5. oktoobril, õpetajate päeval 
andsid esmakordselt Viimsi 
Koolis lisaks abiturientidele 
tunde ka vallavalitsuse ametni-
kud. Õpetajarollis olid Katrin 
Markii, kes andis kunstiõpetu-
se tundi, Tiina Põder, kes õpe-
tas bioloogiat, Alar Mik, kes 
õpetas ajalugu, Kristi Tomin-
gas, kes samuti valis ajaloo-
tunni, ja Oliver Alver, kes viis 
läbi kehalise kasvatuse tunni. 

VT 

VALLA TäNUKIRJAD SAID 
l Aili Siimann tänuväärse töö eest eralasteaias Lillelapsed. 
l Merike Angerjärv suure panuse eest eralasteaia Pääsupoeg 
arengus ning lastele rõõmsameelse ja sõbraliku keskkonna loo-
misel.
l Jelena Tops pühendunud õpetaja töö eest laste arendamisel 
(Viimsi Lasteaiad).
l Kersti Koster suurepärase töö eest lasteaia õpetajana (Viim-
si Lasteaiad). 
l Kristi Leppmets pühendunud ja laste huvisid ning indivi-
duaalsust arvestava ja arendava pikaajalise tegevuse eest 
Püünsi Kooli lasteaias.
l Valdur Aksim tennisetraditsiooni arendamise ja hoidmise 
eest Püünsi Koolis.
l Ain Pinnonen on Viimsi Koolis 10 aastat lapsi õpetanud.
l Tiina Pukk on 10 aastat Viimsi Koolis lapsi õpetanud ja nad 
ka tantsupeole viinud.
l Kersti Randmer on 30 aastat Viimsi Koolis lapsi õpetanud.
l Aime Veikesaar on 10 aastat Viimsi Koolis lapsi õpetanud. 
l Leelo Tiisvelt on 30 aastat Viimsi Kooli õpetajana, huvijuhi-
na, kooliteatri projektijuhina ja direktorina Viimsi Kooli hoid-
nud, armastanud, õpetanud, kasvatanud ja juhtinud. 

10. oktoobril, juba alates 
varasest pealelõunast oli 
Viimsi lasteaia Päikese-
ratta hoov siginat-saginat 
täis. Meil olid sügistalgud! 

Talgupäevad on lasteaia hoo-
lekogu algatatud tore tradit-
sioon, mille käigus on rajatud 
lillepeenraid, külvatud sibullil-
li, korrastatud muru ja katuse-
aluseid, täidetud liivakaste uue 
liivaga. Eriti uudne algatus oli 
aga energiapajust onnide istu-
tamine-meisterdamine. Nüüd-
seks on onnid juba juurdunud 
ning annavad peagi mõnusat 
päikesevarju ja põnevust uute-
le mängudele.

Aga täna on nii lapsed kui 
ka lapsevanemad nõuks võt-
nud vedada killustikku maja 
piirdealadele. Veetakse kõik-
võimalike vahenditega: isad 
suurte kärudega, lapsed oma 
väikeste kärude ja ämbritega, 

Loome ise kodutunnet!

ka emad löövad hoogsalt kaa-
sa. Lillepeenrad saavad usina-
te käte abil puhtaks umbrohust 
ja närtsinud suvelilledest. Ase-
mele istutatakse pilkupüüdvad 
kanarbikutaimed. Eriti heaks-
kiitvat uudistamist pakub las-
tele uute liiklusmärkide pai-
galdamine lasteaia õuealale. 

“Need on ju täitsa päris,“ üt-
levad lapsed tunnustavalt ning 
teed on nüüd märksa ohutum 
ületada. 

Lisaks lastele on meie hoo-
vil tegutsemas ka varesepar-
ved, kes hoolega muru üles 
katkuvad, et rohukamara alt 
toidupoolist leida. Nende no-
katöö tuleb nüüd mullaga täita 
ning uus muru külvata.

Tööd jätkub kuni pime-
da saabumiseni. Siis lähevad 
määrdunud ja ülirõõmsad lap-
sed koos emade-isadega talgu-
liste hernesuppi sööma – küll 
see maitseb täna eriliselt hästi.

Jääme ootama uut kevadist 
talgupäeva, sest koostehtud 
töö ning -söödud supp kan-
navad endas midagi märksa 
enamat – kodutunnet, mis las-
teaiapere ühte liidab.

Eve Sillaots
Päikeseratta õpetaja

talgulineTööd jätkus kõigile.

Suured ja väikesed tööhoos.

Rahvatants laste-
aias Väike Päike
Veel enam  kihab  reedeti  saal meie lasteaias, 
sest algas uus tantsuring!

Alates 7. oktoobrist on lasteaias Väike Päike võimalus las-
tel vanuses 5–7 eluaastat osa võtta rahvatantsuringist.

Miks valisime rahvatantsu? Selleks, et äratada eelkooli-
ealistes lastes huvi meie rahvatantsu vastu nii palju, kui see 
on võimalik. Loodame Viimsis rahvatantsuga  suuremat tä-
helepanu äratada just eelkooliealiste laste hulgas, kuna sel-
line võimalus siiani puudus. Lisaks Väikese Päikese lastele 
hakkavad Viimsis rahvatantsuga tegelema ka Astri tee las-
teaia lapsed. Ootame põnevusega meie ühiseid esinemisi! 
Kui lastel on kindel eesmärk, mille poole püüelda, siis tee-
vad nad seda sihikindlalt. Meie suureks ühiseks eesmärgiks 
on osa võtta eelkooliealiste laste rahvatanstupeost.

Laps tunneb liikumisest rõõmu.
Tantsu kaudu on läbi aegade väljendatud oma tundeid. 

Rahvatantsule on soovitatud läheneda loovalt, kohanda-
des teda vastavaks ajale. Kindlasti õpitakse selles ringis ka 
vanu traditsioonilisi tantse. Tantsutundides õpivad lapsed 
suhtlemis- ja koostöövõimet, arendatakse oskusi tegutseda 
koos teistega ja ka üksi.

Lisaks rahvatantsule tutvustame lastele ka Eesti rahva-
riideid.

Kristi 
lasteaia Väike Päike õpetaja

Kolm põrsakest ja 
hea hunt
Kõik Viimsi Lasteaedade mudilased liikusid nel-
japäeval, 29. septembril kollastes turvavestides 
Viimsi Huvikeskuse suunas nagu “voolaksid” 
kollased jõekesed mere poole. 

Tunne oli ülev – sarnanes laulupeole minemisega ühises 
rongkäigus. Viimsisse oli külla tulnud Pärnu teater Endla 
Mati Undi lavastusega “Kolm põrsakest ja hea hunt” prog-
rammi “Teater maale” raames.

Pargi maja lapsed nägid etendust peale lõunat. Hom-
mik oli olnud kõigile ootusärev. Etendus oli väga vahva – 
moodsa kujundusega, täiesti uudse käsitlusega, eriti laheda 
lavastuse ja muusikaga lõbus kogupere etendus. 

Võilille rühma lapsed mäletasid seda vahvat etendust 
veel mitmeid päevi hiljemgi.

Triinu: “Mulle meeldis, kui hunt mängis lammast põr-
sakestele.”

Martin Ilmar: “Mulle meeldis, kui põrsad hakkasid pei-
tu pugema hundi eest.”

Egert: ”Mulle meeldis, et naljakas oli.”
Markus ja Gregor: “Meile meeldis, kui hunt valas vett 

majja.”
Sofia: “Mulle meeldis tüdruk-põrsas.”
Helerin: “Mulle meeldis, kui hunt tuli korstnast sisse ja 

põrsad tegid tantsu.”
Mia: “Hunt meeldis, et ei lubanud Naf-Nafil sisse tulla…”
Laura Marii: “Hunt meeldis, et oli lahke ja sõbralik.”
Liisi: ”Meeldis, kuidas põrsakesed kartsid hunti.”
Hunt oli lemmiktegelane ka Albertole, Emiliale, Helini-

le, Arturile ja Emma Biankale.
Oleme õnnelikud ja tänulikud sellise etenduse eest, sest 

see haakus väga hästi meie õppeaasta teemaga “Seiklused 
Muinasjutumaal koos Tarkuseterade aabitsaga”.

Võilille rühma lapsed ja õpetaja Eva

Lapsed tunnevad liikumisest rõõmu.
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Viimsi vallas viibis 
7. oktoobril külas Taani 
delegatsioon – Rödovre 
valla kultuuri- ja vaba aja 
juhid. 

Taanlaste külaskäik algas koh-
tumisega vallavalitsuses, kus 
abivallavanem Endel Lepik, 
kultuuri- ja spordiameti juha-
taja Ott Kask ning noorsoo- ja 
haridusameti juhataja Kadi 
Bruus andsid ülevaate vallast, 
tutvustades oma valdkondi. 

Seejärel näidati külalistele 
valla huvikeskust, Randvere 
lasteaeda, Viimsi Kooli ja Viim-
si Tervis SPA hotelli. Pärast 
lõunasööki suundusid taanlased 
Rannapere pansionaati, vaatasid 
päevakeskust ja raamatukogu. 
Sealt mindi vabaõhumuuseu-
misse. Ringsõit lõppes Ranna-
rahva Muuseumis. 

Külalisi saatis Taani Ins-
tituudi juhataja Silvi Teesalu, 
kes oli selle kohtumise eestve-
daja. Kuna Rödovre vald asub 
Kopenhageni külje all, oli Tee-
salu arvates Viimsi vald Ees-
tiga tutvumiseks igati sobiv. 
Ka taanlased leidsid, et kahel 
vallal on palju sarnast. Ran-
narahva Muuseumis jagasid 
külalised Viimsi Teatajale oma 
muljeid.

Ühesugused vallad, 
sarnased probleemid
“Huvitav oli näha Eestis väi-
kest omavalitsust nagu meie 
ise,” ütles Jette Tielgard Eg-
holm, kes juhib Rödovre valla 
laste- ja kultuuriosakonda. 

“Meil on sarnased problee-
mid,” lisas Kim Drejer Niel-
sen, Rödovre kultuuri- ja vaba 
aja komisjoni liige. “Meil ei 
jätku lastele lasteaias koh-
ti, koolikohti on juurde vaja, 

Taanlased käisid Viimsi vallas külas

probleeme on eelarvega,” loet-
les ta. Nielsen ütles, et teda 
üllatasid meie uued kooli- ja 
lasteaiahooned, eelkõige nen-
de kaunis arhitektuur. Egholm 
lisas, et meie kool ja lasteaed 
olid silmapaistvalt puhtad. 

Kim Hammer pani tähe-
le, et meie lasteaias on lapse 
kohta väga palju ruutmeetreid 
isegi Taani standardeid arves-
tades. 

Kui Taanis on õpilased 
kogu päeva ühes ja samas klas-
siruumis, siis Eestis rändavad 
koolilapsed ühest aineklassist 
teise. Kim Hammer pidas seda 
erinevust eeskujuväärivaks. 
Jette Tielgard Egholm rääkis, 
et neil ongi plaanis muuta oma 
koolides ruumikasutust. Ka 
Kim Drejer Nielsen oli seda 
meelt, et õigem on viia lapsi 
vastava õppeaine jaoks sisus-
tatud klassiruumidesse, mis 

lapsed õppeainele ligemale 
suunab. 

Erinev hoolekanne
Taanlasi üllatas aga meie hoo-
lekanne, kus vanurite hoolde-
kodu koha eest peavad nad ise 
või nende sugulased maksma. 
Taanis maksavad inimesed sel-
le teenuse eest kaudselt, tasu-
des riigimakse. 

“Meil maksab valitsus va-
nainimeste hoolduse eest,” rää-
kis Kim Hammer. “Sugulasel 
või järeltulijal ei pruugi selleks 
raha ollagi,” lisas Jette Tielgard 
Egholm. “Seepärast on see 
maksudega korraldatud.” 

Taanlased toonitasid seda, 
et neid võeti kõikjal vastu väga 
külalislahkelt ning nad tund-
sid ennast siin oodatud küla-
listena. Väga meeldejääv oli 
Viimsi Päevakeskuses Rand-
vere tantsurühma Kobarake 

entusiastlik esinemine. “Meil 
käivad ka eakad daamid koos 
ja liigutavad ennast veidi, aga 
rohkem on see põhjus kokku-
tulemiseks, kohvijoomiseks ja 
jutuajamiseks. Siin me nägime 
tõsist tantsuhuvi ja -lusti,” üt-
les Jette Tielgard Egholm.

7-liikmelisest delegatsioo-
nist oli vaid üks taanlane korra 
varem käinud Eestis. Seega an-
dis Viimsi valla külastus neile 
ka laiema mulje Eestist ja eest-
lastest. “Eestlased on väga uh-
ked, te hoolite oma maast,“ ütles 
Kim Hammer. “Mulle tundub, 
et te olete oma tuleviku pärast 
mures,” lausus Ahmed Huseen 
Dhagane, rahvuselt somaallane 
ja kultuuri- ning vaba aja komis-
joni majanduskonsulent.

Ajaloolised sarnasused
Kim Drejer Nielsen tõi välja 
ka meie ja taanlaste ajaloolise 

sarnasuse: “Me mõlemad ole-
me väiksed rahvad mere ääres 
ja meil on olnud probleeme 
suure naabriga. Täna on meil 
head suhted Saksamaaga, sest 
sakslaste mõtteviis on muutu-
nud.” Ta arvas, et Euroopa Liit 
ja NATO on need organisat-
sioonid, kellele väiksed rahvad 
saavad ka tulevikus loota. 

Peter Rysz Jensen, kes juhib 
Rödovre valla kultuuriosakon-
da, rääkis, et neil on sõprusval-
lad Rootsis, Norras ja Soomes, 

RöDOVRE VALD
l Elanikke 36 228.
l Pindala 12 km2.
l Aastal 2001 sai vald 100-aastaseks. 
l Vallas on 6 kooli (kuni 9 kl) ja 1 kool, kus on 10 klassi, 1 güm-
naasium ja Kopenhageni tehnikakool, mõned õhtukoolid ja 
täiskasvanute hariduskeskus.
l Lasteaedades ja lastepäevakodudes on kohti 2200 lapse 
jaoks, lisaks 2300 kohta lastele tegevuseks pärast kooli.
l Vallas elab 6780 vanemat inimest.
l Vallas on raamatukogu, kultuurikeskus, kultuuri- ja teatri-
ühing, kohalik ajaloomuuseum ja kunstnik Henry Heerupi muu-
seum. Vallas on ujula, kaks staadioni, 5 spordihalli, tennisehall, 
2 jalgpalliväljakut, motokrossirada ja jäähall.

VIIMSI VALD
l Elanikke 17 228.
l Pindala 73 km2.
l Aastal 2009 sai vald 90-aastseks.
l Vallas on 3 kooli laste muusikakool ja kunstikool ning täiskas-
vanute keeltekool. 
l Lasteaiaealisi lapsi on Viimsi vallas kokku 1844. 2011/2012 õp-
peaastal saab Viimsi Lasteaiad lasteaedades (7 majas) ja Püünsi 
Kooli lasteaias alusharidust 796 last, 6 eralasteaias 290 last. 
l Vallas elab 2788 pensionäri.
l Vallas on raamatukogu ja selle haruraamatukogu Pranglis, 
on huvikeskus, 2 noortekeskust, vabaõhumuuseum ja Ranna-
rahva Muuseum. On harrastusteater. Vallas on spordihall, 2 
tenniseväljakut ja jalgpalliväljak, Viimsi kooli spordikompleks 
(spordisaalid, aeroobika-, jõu- ja võimlemissaal koos ujula ja 
välisväljakuga), Püünsi Kooli spordisaal ja välisväljakud, vallas 
on veel on pallimänguväljak, korvpalliväljakud, tänavakorv-
palliväljak, rannavõrkpalliväljak, jalgrattarada, kergliiklusrada 
ja terviserada, rularamp, Prangli saarel võrk- ja korvpalliväljak 
ning rannavõrkpalliväljak, on matka- ja loodusõpperajad Tädus 
ja Naissaarel ning 725 m valgustatud terviserada. 

ent nad otsivad uusi sõpruslin-
nu ja -valdu koostööks nii spor-
dis kui ka poliitikas. Jette Tiel-
gard Egholm kutsus viimsilasi 
külla tutvuma nende raamatu-
koguga, kus on suurepärane di-
gisüsteem, ning sportima koos 
Rödovre käsipalli- ja jäähoki-
meeskonnaga. 

Silvi Teesalu avaldas loo-
tust, et Taani Instituudi algatu-
sel loodud sidemed kahe valla 
vahel jätkuvad tulevikus. 

Annika Poldre

Kõigepealt said külalised ülevaate vallast.

5. oktoobril tähistasime 
Püünsi Koolis õpetajate 
päeva. 

Õpetajate üllatuseks ja ühtlasi 
ka ehmatuseks ilutses hommi-
kul kooli uksel Püünsi Kooli 
direktori asetäitja Kaspar Her-
mani (9. klass) teadaanne, et 
õpetajad on selleks päevaks 
töölt kõrvaldatud. Asendajateks 
on 8. ja 9. klassi õpilased, õpe-
tajad on aga suunatud ümber-
õppele. Meeleolu tõstmiseks 
peale rusuvat teadeannet sei-
sis direktori asetäitja isiklikult 
koos oma kolleegidega uksel ja 
kinkis kõigile õpetajatele lille-
õie, mida saatsid soojad tervitu-
sed õpetajate päevaks.

Tunnikell helises ja suun-
duti klassidesse – noored 
õpetajad õpilastega läksid tun-
didesse ja endised õpetajad 
ümberõppesse, et pärast töö-
kaotust oleks lihtsam uut te-
gevust leida. Õpilased ootasid 
elevusega uusi õpetajaid tun-
didesse – igasuguseid vahvaid 
riukaid oli juba noorte õpeta-

Püünsi Kooli õpetajate päev

jate proovilepanekuks valmis 
pandud. 

Ümberõppeklassis ootas 
käsitöölisi Kristiina Puudersell 
Viimsi Noortekeskusest, kes 
hakkas oma uute õpilastega 
valmistama vahvaid värvilisi 
siidisalle. Õpetajate fantaasial 
polnud piire.

Edasi suunduti tutvuma 
kokk-kondiitri tööga – Viimsi 
Rannarahva Muuseumist oli 
kohal kursuse juhendaja Eha-

Kai Mesipuu, kelle eestveda-
misel valmistati ülimaitsvaid 
roogasid.  

Fantaasiarikas siidimaalimise tund. 

Noored õpetajad.  

Töö- ja ümberõppepäeva 
lõpetas tasavägine võrkpalli-
turniir 9. klassi õpilaste ja õpe-
tajate vahel ning ühine mul-
jetevahetamine kohvilauas. 
Noored õpetajad tõdesid, et 
ega õpetamine nii kerge ole-
gi kui õpilastele paistab. Eriti 
raske töö pidi olema väikes-
te õpetamine ja klassiruumis 
korra hoidmine. Pärisõpetajad 
meenutasid oma kooliaega ja 
sel ajal tehtut. Oli vahva ja te-
gus päev nii õpilastele kui ka 
õpetajatele. Püünsi Kool tänab 
noori õpetajaid, Eha-Kai Me-
sipuud ja Kristiina Puuderselli, 
kes tegid meie päeva meelde-
jäävaks!

Püünsi Kool

Kokad-kondiitrid.

Kinnisvaraturg
Majasid ja majaosasid on Viimsis septembri 
keskpaiga seisuga sel aastal müüdud kokku 109. 
Hinnad jäävad 100 000–300 000 euro vahemikku. 

Pakkumisi on aga City24 andmetel septembri keskel Viim-
sis majadele 260 ning sellele lisandub veel 95 majaosa 
pakkumist. Majaosade pakkumishinnad jäävad valdavalt 
100 000–300 000 euro vahemikku ning majapakkumiste 
hinnavahemik on 100 000–1 000 000 eurot. Sellest hinna-
vahemikust võib leida nii remontivajavaid maju kui ka ilu-
said ja eksklusiivseid villasid. Võrreldes 2010. aastaga on 
sel aastal tehingute arv mõnevõrra kasvanud ning kerkinud 
on ka mediaanhind, mis näitab seda, et sel aastal on rohkem 
müüdud ka keskmisest kallimaid maju ja majaosasid.

Vaadates toimunud tehinguid võib väita, et kruntide 
hinnatase on võrreldes eelmise aastaga püsinud suhteliselt 
stabiilne ning olulisi hinnaerinevusi leida pole võimalik. 
Endiselt jääb Viimsi hoonestamata elamumaa hind suu-
rusjärku 30–50 eurot/m2 ning eksklusiivsemate ja mere-
äärsete kinnistute hinnad püsivad Pirita kruntidega samal 
hinnatasemel ehk siis suurusjärgus 60–100 eurot/m2. Küll 
aga võib näha mõningast erinevust tehingute arvus, sest 
võrreldes eelmise aasta sama ajaga on Viimsis toimunud 
neljandiku võrra rohkem tehinguid. Pakkumiste osa vaa-
dates on näha, et endiselt on Viimsis ca 185 elamumaa 
müügipakkumist hindadega 10–180 eurot/m2.  

Hardi Alliksaar
Uus Maa Kinnisvarabüroo kutseline maakler



Novembrikuu kolmandal päeval avatakse Ranna-
rahva Muuseumis tore kaksiknäitus Kadri Jäätma 
kalateemalisest keraamikast ning Birgit Püve ja 
Annika Haasi fotodest vene vanausuliste kogu-
konnast Peipsi ääres. 

Läänemeri on olnud läbi ae-
gade rannarahvale leiva laua-
le tooja, samas ühendaja ja 
lahutaja.

Ajalooliselt seostub paik-
kond muinasaegse Põhja-Eesti 
rannakultuuri ning Lääne-
mere laevateedega. Kala on 
olnud väga olulisel kohal nii

rannarahva toidulaual kui ka sümbolites. Näituse tööd on 
edasised vormiotsingud kalade teemal. Suurt tähelepanu 
on pööratud puupõletusele ja selles tehnikas võimalikele 
katsetustele. 

Puupõletus on iidne keraamikavalmistamise meetod, 
mida tänapäeva kunstnikud jälle avastavad selle looduslä-
heduse ja loomingulisuse tõttu. Oma sisemuses 1300° C 
juures mühiseva tuleleegiga meenutab ahi põletuse lõpp-
faasis mingit suurt müstilist olendit. Hiinlased kutsusid 
oma vanu puupõletusahje draakoniahjudeks.

Põletusprotsess moodustab puupõletuses olulise osa 
taiese valmimisest. Tuleleek maalib skulptuure, jättes ese-
metele erinevaid värvivarjundeid. Suures kuumuses sula-
nud tuhk ja sool moodustavad glasuurikihi. Puupõletusest 
ei tule kunagi kaht ühesugust taiest.

Peipsiäärses Kasepää külas (vana kirjapildi järgi Kasze-
pehe) on vene vanausuliste palvela pidevalt tegutsenud alates 
XVIII sajandist. Vanausulised ise jõudsid Peipsi äärde veelgi 
varem, selle põhjuseks oli patriarh Nikoni võimuletulek Ve-
nemaal ning sellega alanud õigeusu kiriku reformimine. 

On hämmastav, millise järjepidevusega on see rahva-
kild Eestis oma traditsioone hoidnud ning kandnud. Siiani 
võib Peipsi-äärsetes külades näha vanausuliste kombestik-
ku kuuluva maslenitsa-nuku ehtimist ning selle põletamist. 
Maslenitsaga alanud pika paastu lõpetab pashapüha – vene 
lihavõtted, mis on meie omadest veelgi kirevamad. Sellel 
lihavõttenädalavahetusel muutuvad vanausuliste kalmistud 
omamoodi uhketeks, värvilisteks kogunemispaikadeks. Hil-
jem kaetakse kodudes pidulik pashalaud, meeleolu on ülev.

Nõukogude ajal olid Peipsi venelased, ka siinsed va-
nausulised väga heal elujärjel: kasvatati sibulaid, kurke ja 
tomateid, põhitulu tuli Vene turgudelt, kus käidi aiasaa-
dusi müümas. Ehitati uusi maju, üha uusi kasvuhooneid. 
Püüti hoogsalt kala. Eesti taasiseseisvumine mõjus Peipsi 
vanausuliste elujärjele omamoodi vastupidiselt. Sellal, kui 
eestlaste elu paranes, kadus venelastel nende põhiline tee-
nistus – Vene turul pärast piiride sulgemist enam käia pol-
nud võimalik, aiapidamised tõmmati koomale. Kiratseti. 

Praegu on Peipsi-äärne saamas vaikselt uut hoogu. 
Seda on välismaalaste kõrval (kes vahest alati kohalikku 
kultuuritausta ei tea ning tunneta) avastamas ka eestlased. 

Näitus “Keraamilised kalad ja vene vanausulised” on 
Rannarahva Muuseumis üleval 3. novembrist kuni 10. det-
sembrini 2011.

Rannarahva Muuseum
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Rannarahva Muuseum 
üllitas oma esimese 
raamatu – esindusliku 
kogumiku Aksi saarest 
ja selle elanikest, mille 
esitlusele saabusid ka en-
dised aksilased ja nende 
järeltulijad nii Eestist kui 
ka Rootsist. 

Raamatu kokkupanija, autor 
ja ristiema, muuseumi teadur-
kuraator Külvi Kuusk sõnastas 
raamatu koostamise ajendi: 
“Meie ülesanne on avastada 
rannas valgeid laike. Neid on 
kõige rohkem saartel.” 

Külvi Kuusk rääkis, et 
mõte uurida sügavuti ranna-
rahva elu tekkis tal ühest loe-
tud loost, kus oli juttu sellest, 
kuidas mehed paadiga, milles 
oli ka harmoonium ja viiul, 
merel olles neid pille mängisid 
ja hüljeste koor paadi ümber 
kogunes. “Sain aru, et see oli 
elu, millest meil pole aimugi 
ja et eesti rahvas on vaesem 
sellevõrra, et me ei tea ei ran-
narahva elust ega Aksi saa-
rest.” Sellest loost kasvas välja 
uurimustöö, millest kultuurka-
pitali toel sai kokku kaunilt 
kujundatud ja fotode poolest 
rikkalik raamat.

Allveearheoloog Vello 
Mäss meenutas oma pikaaeg-
set kirjasõprust hingesugulase 
Harald Aksbergiga, hea paa-
diehitajaga, kellega tal tekkis 
tihe ja inforohke kirjavahetus 
pärast seda, kui meremuu-
seum oli leidnud Muhu väinast 
keskaegse laevavraki. “Harald 

Esinduslik raamat 
vähetuntud saarest

Aksberg pakkus oma abi lae-
vaehituse tehnoloogia lahti-
mõtestamisel,” jutustas Mäss. 
Meestel tekkis kaheksa aastat 
kestnud kirjavahetus, kus ava-
nes vana paadiehitaja lai eru-
ditsioon.

Järgmisena sõna saanud 
Harald Aksbergi poeg Uno, kes 
koos sugulaste ja teiste Aksi 
perede esindajatega saabus sel-
leks puhuks Rootsist Viimsisse, 
jutustas oma isast ja tema ven-
dadest ning elust kodusaarel, 
põgenemisest Rootsi ja aksi-
laste paadiehitusest ka Root-
sis. “See on suur au, et meist 
on tehtud raamat,” sõnas Uno 
Aksberg. “Vanal ajal oli see au 
vaid kuningatel.”

Viie perega Aksi oli eriline: 
saarel oli 6-klassiline kodu-
kool, naabritel Pranglis oli sa-
mal ajal vaid 4-klassiline kool. 
Saarel mängiti palju muusikat, 

lauldi koorilaule, meisterdati 
oreleid ja harmooniume. Ees-
ti esimene mootorpaat osteti 
Aksile. 

Rannarahva Muuseumis 
asub 1890ndatel Aleksander 
Aksbergi tehtud harmoonium, 
mille on restaureerinud Too-
mas Mäeväli. Selle pilli kõla 

said kokkutulnud kuulda, kui 
harmooniumil mängis organist 
Tiit Kiik Aksi saarelt pärit vai-
mulikke laule, mille autoriks 
on Oskar Luusmann. Laule 
esitas Mart Jürgens Oleviste 
koorist.

Toomas Mäeväli, kes on 
palju vanu pille taastanud, kiitis 
harmooniumi ehitanud Alek-
sander Aksbergi oskusi, kes 
16-aastaselt seda pilli meister-
dades oli juba kuldsete kätega. 
“Kui pill sai lahti võetud, siis 
nägin igasugust puitu,” rääkis 
Mäeväli. “Noorel poisil lubati 
pilli jaoks kasutada vaid seda 
materjali, mis laevaehituseks ei 
kõlvanud.”

Aksil on nüüdsel ajal üheks 
maaomanikuks Jaanus Lem-
ber, kes käib saarel igal suvel. 
Tema andis ülevaate saare 
praegusest seisukorrast. Saare 
keskosa on soostunud ja mets 
kuivanud. Ühes talus on veel 
kahe puithoone seinad püsti 
ning säilinud on ka paadiehi-
tuskuuri kivimüürid. Kõige 
paremini on säilinud vanad 
keldrid. 

“Tore, kui viiest talukohast 
mõni ellu ärkaks, kas või su-
veks,” avaldas Lember lootust. 

Kui sõnavõtud lõppesid, 
jätkus rahval juttu veel pikaks 
ajaks, sest raamatu esitlusele 
oli väga palju huvilisi kokku 
tulnud ja eriliseks tegi selle 
kohtumise suur seltskond kau-
gelt saabunud aksilasi.

Raamat on müügil Ranna-
rahva Muuseumis. 

VT

Raamatu koostaja Külvi Kuusk ja muuseumi tegevjuht Riina Aasma 
rääkisid raamatu saamisloost.

Raamat ootab lugejaid.

Rannarahva Muuseum 
on Naissaare mineviku 
ja oleviku, asustusloo 
ja looduse joonistanud 
kaardile. Aga see  pole 
tavaline maakaart, vaid 
informatiivne kunstiteos. 
Kauni kujunduse ja foto-
dega kaart on nii kaunis 
sisekujunduselement kui 
ka praktiline abimees 
matkamarsruutide pla-
neerimisel.  

Kaardi saab soetada nii Ranna-
rahva Muuseumi kui ka Viimsi 
Vabaõhumuuseumi poodidest, 
tänu LEADER meetme toetu-
sele on sellel ka väga sõbralik 
hind – 5,23 eurot.

Naissaart teatakse kui Põh-
ja-Eesti suurimat saart, millest 
iga meritsi Tallinnale läheneja 
alati mööda sõidab. Kuid pal-
judele on see rohetava viiru-
na silmapiirile kerkiv metsa-
ne kõrgendik seniajani päris 
tundmatu paik. Saare uuem ja 
vanem ajalugu jääb tõepoolest 
tiheda  saladuskatte alla – vii-
mase poole sajandi jooksul oli 
Naissaar Nõukogude piirival-
ve pärusmaa, vanemast ajast 

Mängu- ja meisterdamistuba
30. oktoobril ootame Rannarahva Muuseumisse külla kõi-
ki väikeseid sõpru. Tõmbame selga meremehekostüümid 
ja täpselt kell 12.00 heiskame muuseumi mängutoas lap-
si ootaval paadil purjed – alguse saab reis mängude ja 
meisterduste maale. 

Seiklusrikka teekonna jooksul peatume erinevatel saar-
tel ja sadamates. Kõige pisemad pereliikmed koos emme-
de-issidega seilavad otse kunstisaarele ja seavad seal sisse 
“kunstiköögi“. Kellel sõrmed juba suuremad, purjetavad me-
remehesõlmi ja meretarkusi õppima. Tüdrukud tüürivad kalt-
sunukke ja lillekesi meisterdama. Lõbusa merereisi käigus 
valmivad õnged ja paadid, “püüame“ värsket kala ning keha-
kinnituseks küpsetame üheskoos maitsvaid ja tervislikke räi-
meburgereid. Magustoiduks sõidame pannkoogisaarele. 

Ühes sadamas avame mänguasjade turu, kus kõik lapsed 
saavad õppida kauplemiskunsti. Võta kodust endale igavaks 
muutunud mängukannid kaasa, sest laadal võid kohata mõnd 
väikest ostjat, kes kogu elu on unistanud just sinu lelust.

Seiklusrikas merereis kestab kella 12.00-st 16.00-ni. 

Naissaar on jäädvustatud retrokaardile
räägivad vaid värvikad legen-
did, saare kohanimed ja mere-
röövlijutud.

Naissaarel elasid aga ka 
täiesti tavalised inimesed, kes 
erinesid mandriinimestest selle 
poolest, et liikusid merd mööda 
ja sõitsid oma paatidega nii Tal-
linna, Stockholmi, Helsingi kui 
ka Peterburi suunas. Saarel olid 
kalurite, lootside ja hülgekütti-
de külad, räägiti rootsi ja eesti 
keelt, rahvas oli vaba ja kesk-
miselt jõukas. Ent oma asukoha 
tõttu on Naissaart väga palju ka 
sõjalistel eesmärkidel kasuta-
tud – paik on ikka ja jälle olnud 
mitmete riikide huvide kokku-
põrkekohaks ning elanikkond 
on pidanud kodud maha jätma 
ja saarelt lahkuma.  

Kaardil on näidatud kõrvuti 
ajalugu ja kaasaega. Näeme saa-
re kunagisi elanikke oma võr-
gumajade ja paatidega, samuti 
rannapatareisid, miiniladusid ja 
raudteed. Leiame ajaloolisi ja 
uuemaid kohanimesid, eesti ja 
rootsi keelt. Jälgime looduspargi 
neljajalgseid ja tiivulisi asukaid 
ning kaasaegseid matkaradasid.

Anu Valing 
Rannarahva muuseum

 

Naissaare kaart – informatiivne kunstiteos.

Keraamilised kalad 
ja vanausulised

Kalateemaline keraamika.
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Viimsi Kooli näitering 
Eksperiment sai esimese 
rahvusvahelise teatrifes-
tivali kogemuse.

16.–18. septembril toimus Läti 
Vabariigi väikeses linnake-
ses Limbažis rahvusvaheline 
noorte teatrifestival Speles-
prieks. Osalejateks olid trupid 
Prantsusmaalt, Lätist, Leedust 
ja Venemaalt. Eestit esindas 
kaks truppi: Tartu Vilde Tea-
ter ja Viimsi Kooli näitering 
Eksperiment. 13 trupi peale 
anti välja neli näitlejapreemiat, 
millest kaks pälvisid meie 
Raul Gross ja Nora Laukse.

Töine september
Kui kevadel sellele festivalile 
kandideerida otsustasime ja 
etendus “Oluline on otsustami-
ne ehk mitte ainult “Libahun-
dist”” Spelesprieksi program-
mi valiti, oli rõõm suur. Suvi 
tuli küll kohe pika puhkusega 
vahele, aga see-eest algas sep-
tember väga töiselt. Lisaks 
oma lavastusele, millelt oodati 
ka seda, et see võiks osaliselt 
inglise keeles olla, tuli igal tru-
pil ette valmistada ka kümne-
minutine lavastus ühe koomik-
si põhjal. Kuna selleaastane 
festival oli pühendatud Herlup 
Bidstrupile, siis tema joonis-
tustest tehtigi loosiga valik. 

Põhiproovid läksid ikka 
peamise etenduse lihvimisele 
ja seega jäi koomiksietendu-
se tegemiseks väga vähe aega 
ning miskipärast ei tahtnud ka 
ideed alguses kuidagi tulla.

Raul: “Proovid olid emot-
sionaalsed, sest kolme päeva-
ga tuli asi valmis saada. Aga 
esineda oli lahe, sest kõigil 
teistel tulid ikka väga sarnased 
lood, meie saime lavale tulla ja 
hoopis midagi teistsugust teha. 
Hea, et meie näiteringil on 
oma stiil, millega mängida.”

Kaisa: “Mulle meeldis, et 
kiirelt läks. Ei tulnud sellist 
tunnet, et tegime proove meele-

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones on ava-
tud näitus “Silmapilkline ülessewõte. Eesti foto 
1850–1912”.

Näitus kuulub Tallinna fotokuu raames Euroopa kultuuri-
pealinna Tallinn 2011 põhiprogrammi. Näitus annab üle-
vaate Eesti fotograafia kujunemisloost alates esimestest, 
1850. aastatest säilinud fotodest kuni Eesti filmikunsti 
sünnini 1912. aastal. 

Tolle aja olulisemate päevapiltnike tööd kajastavad il-
mekalt 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse tormilisi 
muutusi Eesti ühiskonnas ja elukeskkonnas. Olulisel kohal 
on Tallinna pildistused alates esimestest fotograafilistest 
linnavaadetest kuni arvukate piltpostkaardiseeriateni. 

Näitus põhineb peamiselt Eesti Ajaloomuuseumi rik-
kalikul fotokogul, näha saab ka fotograafilisi haruldusi 
Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumi, Eesti Rahva 
Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi, Järvamaa Muuseumi, Tartu Ülikooli 
Ajaloo Muuseumi ning Eesti Ajalooarhiivi kogudest.

Näituse veebikataloogi leiab aadressilt silmapilkline.
virtuaalmuuseum.ee.

Näitlejapreemiad Viimsi Kooli õpilastele

tult palju, vaid pigem piisavalt. 
Kuna esinemine tuli hästi välja, 
siis olen igal juhul rahul.”

Nora: “Proovid olid väga 
imelikud. Kõik pakkusid su-
valisi ideid ja enamik nendest 
läkski käiku, sest midagi tuli 
valmis teha. Tulemus oli aga 
väga meeldiv. Nautisime laval 
lihtsalt mängu. Ja tagasiside 
oli üllatav, publikule läks see 
nii peale ja meid pandi lõpu-
numbriks esinema. Kuna meil 
oli lõpus tobenaljakas laul jää-
tisest, siis korraldajad leidsid, 
et seda võiks kõikide osaleja-
tega laval koos laulda. See oli 
hästi armas.” 

Lätis palju omamoodi
Oma lavastused saime val-
mis ja 16. septembri hommi-
kul alustasime Limbaži poole 
sõitu. Lätis võttis meid vastu 
ilus soe sügis ja meie grupile 
määratud juht Agris, kes os-
kas inglise keelt minimaalselt. 
Aga kui väga vaja, saab asjad 
aetud küll, seda tõdesime kõi-
gi nende kolme päeva jooksul. 

Samuti saime aimu organisee-
rimise segadusest ja teisiti tõl-
gendamistest. Tahes tahtmata 
võrdlesime seda Eestis korral-
datavaga.

Greta Liisa: “Mulle üllatu-
seks ei olnud see festival Eesti 
omadega lihtsalt võrreldav. 
Spelesprieksil osalemine pani 
mind väga kõrgelt hindama 
Eesti festivalide taset, õhkkon-
da ja eelkõige korraldust.

Läti-poolsed organiseeri-
jad olid siiski väga tubli töö 
teinud, et üldse sellises pisike-
ses linnakeses midagi rahvus-
vahelist korraldada.”

Raul: “Kui Eestis on festi-
valid mõeldud peamiselt esine-
jatele endile, et vaadata, kuidas 
teised esinevad, uusi ideid saa-
da, siis Lätis oli kogu korraldus 
suunatud pigem linnaelanikele 
ja teistele huvilistele.”

Etendused kestsid hommi-
kust õhtuni, vaatamas üritasi-
me käia võimalikult paljusid, 
et oleks võrdlusmomente. Pea-
mine mulje jäi sellest, et ena-
mik etendusi kestis 1–1,5 tundi 
ja olid ilma igasuguse tõlketa. 
Ega muud ei jäänud üle, kui 
vapralt vastu pidada. 

Enne oma etendust oli närv 
küll sees, kuid ka viimased 
pingelised vaidlused vaibusid 
ja näidend sai hea energiaga 
etendatud. Leedu trupp imes-
tas hiljem, kui hästi nii noored 
inglise keeles esineda oskasid.

Mis jäi kõige enam 
meelde?
Carl: “Kuna me oleme seda 
lavastust juba pikka aega män-
ginud, siis see on oma uudsuse 
kaotanud ja raske on leida alg-
set energiat.”

Taavi: “Enda jaoks ei ole 
need naljad enam naljakad, 
aga hea tunne on ikka, kui rah-
vas naerab.”

Kristin: “Mulle meeldis, et 
Tiina ja Marguse stseenis Raul 
oma tegelast seekord rohkem 
teadvustas. See aitas ka mind 
kui lavapartnerit ja  usun, et ta 
jäi ka žüriile sellega silma.”

Kiidusõnad
Kui etenduste tagasisidet käi-
sime saamas, siis žürii hindas-
ki seda, kuivõrd arusaadav on 
näidend, mille kasutuskeelt ei 
mõisteta, milliseid vahendeid 
kasutama peaks.

Meie etenduse kohta jätkus 
tagasisidetunnis vaid kiidusõ-
nu. Eriti tunnustati meie trupi 
meeskonnatööd ja põnevat 
stiili. Loo juures meeldis nei-
le selle kihilisus ja sümbolid. 
Lisaks peeti tähtsaks seda, et 
püüdsime eestlastele olulist 
teost “Libahunt” noortele hu-
vitavamaks muuta. 

Vaba aja sisustamisega olid 
festivali korraldajad tegelenud 
minimaalselt, aga sellest, mis 
tehti, võtsid kõik aktiivselt 

osa. Teisel õhtul oli märgata 
truppide omavahelist suhtle-
mist rohkem, sest toimus n-ö 
tantsu- ja mänguõhtu, kus kõik 
grupid pidid läbi viima ühe 
mängu ja jalga keerutada sai 
loomulikult ka. Korraldajate 
poolt pakuti torti ja morssi. 
Kuna meie majutuskoht oli 
linna servas ja sinna viis meid 
buss, siis lahkusime peolt veidi 
varem, et oma bussijuhti mitte 
päris öösel üles ajada. Natuke 
kahju oli ära minna.

Kuidas hinnata saadud 
kogemust?
Ott: “Väga huvitav oli näha näi-
teks seda, mida teiste riikide näi-
teringides tehakse, mis tase seal 
on. Ja alati on pärast julgem.”

Carl: “Olukord, kus sinu 
emakeelt ei mõisteta, teeb esi-
tamise teistsuguseks. Etenduse 
puhul tuleb välja mõelda uued 
vahendid, kuidas mõtet eda-
si anda – rõhuda liigutustele, 
näoilmetele rohkem. Muidugi 
on alati tore uusi sõpru saada.”

Greta Liisa: “Kuna me 
esindasime oma riiki välismaal, 
siis tekkis kohe selline eestlase 
tunne, mida oma riigis tähelegi 
ei pane. Ma usun, et tundmatu 
keskkond muudab truppi ka lä-
hedasemaks.”

Üheskoos arvame, et iga 
kogemus on väärt ja oleme tä-
nulikud, et meile anti võimalus 
osaleda. Täname oma kooli 
toetuse eest ja jääme järgmisi 
eksperimenteerimisi ootama!

Lätis käisid: 9. klassist 
Kristin Västra, Nora Laukse, 
Kaisa Junninen, Hanna-Sti-
na Lepik, Oliver Keller, Raul 
Gross, Carl Mattias Räägel, 
Greta Liisa Grünberg; 7. klas-
sist Taavi Pleiats, Hans-Joosep 
Hanson, Elis Marii Viltsin; 6. 
klassist Ott Salla, Rhett Küt-
sen (K.O.K.K), Liis Saarepe-
re (K.O.K.K), Laura Sauga 
(K.O.K.K).

Külli Täht
juhendaja

Südamlik norra lugu 
“Elling“ Vanemuise esitu-
ses Viimsi Huvikeskuses.

Ingvar Ambjørnsen ja Axel 
Hellsteniuse draama “Elling” 
on koomiline ja südamlik lugu 
kahest mehest, kes pärast hool-
dusasutuses veedetud pikki 
aastaid lülituvad tavaliste ini-
meste igapäevasesse ellu. See 
tundub hirmutav, sest kumbki 
varases keskeas meestest pole 
iial varem oma elu ise pidanud 
korraldama. Kes kodu koris-
tab, kes käib poes? Mismoodi 
saadakse tuttavaks naistega? 

“Kahe täiskasvanud mehe 
suured võidud väikeste asja-
de üle tuletavad vaatajatele 
meelde, kui ainukordsetest as-
jadest koosneb õnn,” selgitas 
lavastaja Ain Mäeots. Lavale 
astuvad Riho Kütsar, Margus 

“Elling” – südamlik lugu kahest mehest

Jaanovits, Markus Luik ja Lii-
sa Pulk.

Ingvar Ambjørnseni on üks 
tuntuimaid kaasaegseid Norra 
kirjanikke, kes on kirjutanud 
neli Ellingu-teemalist romaani 
(1993–1999). Seda sarja peetak-

se 1990. aastate norra kirjanduse 
tippteoseks. Oma teostes käsit-
leb Ambjørnsen sageli tõrjutute 
olukorda ühiskonnas.

Axel Hellstenius dramati-
seeris “Ellingu” 1999. aastal. 
Näidend esietendus samal aas-
tal Oslos ning sai tohutu publi-
kumenu osaliseks. Peter Næss, 
kes oli näidendi esmalavastaja, 
tegi sama materjali põhjal mõ-
ned aastad hiljem filmi, mida 
on ka PÖFFi raames näidatud.

Vanemuise teater mängis 
“Ellingut” 2006. aasta det-
sembrist kuni 2009. aasta mai-
kuuni Tartu Saksa Kultuuri Ins-
tituudis pea poolsada korda. 18. 
jaanuaril 2011 leidis publiku-
menuk pooleteiseaastase pausi 
järel taas tee vaatajate ette. 

“2009. aasta kevadel tundus, 
et Saksa Kultuuri Instituudis on 
“Elling” ennast ammendanud, 

samas avaldas näitetrupp soo-
vi seda südamlikku lugu mõne 
aja pärast edasi mängida. Kuna 
tegu on suhteliselt väikse koos-
seisu, nelja näitleja tükiga, ida-
nes idee vormistada “Ellingust” 
lavavariant, mida saaks viia ka 
väiksematesse Eesti kohtades-
se, kuhu vanemuislasi on ikka 
kutsutud, kuid takistuseks on 
saanud asjaolu, et meie statsio-
naari lavastused kipuvad olema 
tehniliselt liiga keerulised,” 
rääkis Vanemuise dramaturg 
Sven Karja. 

Piletid hinnaga 11 € ja 8 € 
(õpilased ja pensionärid) on 
müügil Viimsi Huvikeskuse 
kontoris, Piletilevis ja Pileti-
maailmas. Info ja broneerimi-
ne telefonil 606 6838 ja e-posti 
aadressil viimsi@huvikeskus.ee.

Ave-Marleen Rei
Vanemuise pressiesindaja

Etenduse kohta jätkus tagasiside tunnis vaid kiidusõnu.

Näitetrupil on oma stiil, millega mängida.

Mehed tagasi tavaelus.

Fotopärandi näitus
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Detailplaneeringutest
Viimsi Vallavolikogu 26. juuni 2007. a. otsusega 
nr 66 on algatatud Viimsi vallas, Prangli saarel, 
Kelnase külas, Liiva maaüksuse osalise detail-
planeeringu menetlus (OÜ Viimsi Valla Arendus-
keskus töö nr 11–10, Tallinn, juuli 2011). 

Liiva maaüksuse osalise detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta Prangli kehtivat üldpla-
neeringut ja üldplaneeringu teemaplaneeringut 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. 
Elamuehituse põhimõtted“ määrates sihtotstarbe-
ta maa osas elamumaa sihtotstarve ning esitades 
ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepane-
ku. Detailplaneeringu eesmärk on väljakujunenud 
elamupiirkonna laiendamine suvilakruntide ees-
märgil. Detailplaneeringuga kavandatakse kolme 
elamumaa, ühte transpordimaa ja ühte maatulun-
dusmaa krunti. 

Võttes arvesse, et detailplaneeringu kontakt-
vööndis, mere ja planeeritava ala vahelisel alal, 
on juba ehituskeeluvööndit vähendatud (Tiitovi 
detailplaneering), siis ei ole väljakujunenenud 
olukorras täiendavate ehitiste kavandamisel olu-
list mõju rannakooslustele. 

Kuigi olemasolevat elamuala laiendatakse 
üldplaneeringu kohasele sihtotastarbeta liiva-
ku alale, siis ei kaasne elamuala laiendamisega 

3500 m2 võrra olulist keskkonnamõju keskkon-
namõju hindamise ja keskkonnajuhtimisüsteemi 
seaduse (KeHJS) mõistes.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eel-
datavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustiku ala-
dele.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-
mise otsuse osas ei ole peetud vajalikuks küsida 
seisukohta KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud asutus-
telt, kuid Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla re-
gioon on andnud detailplaneeringu lahendusele 
tingimusliku kooskõlastava seisukoha.

KeHJS § 33 lõike 2 punkti 1, KeHJS § 33 lõigete 
3, 4, 5 ja 6 ja KeHJS § 35 lõike 5 ning Keskkon-
naameti Harju-Järva-Rapla regiooni 18.08.2011 
kirja nr HJR 6-5/11/20614-2 alusel on Viimsi Val-
lavalitsus 7. oktoobril 2011. a. andnud korralduse 
nr 720 jätta algatamata Liiva maaüksuse osalise-
le detailplaneeringule keskkonnamõju strateegi-
line hindamine.

Viimsi Vallavalitsuse 7. oktoobri 2011. a. korral-
dusega nr 720 on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalit-
suses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa).

01.11.2011 algusega kell 15.00 toimub Viim-
si vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Haab-
neeme aleviku kinnistute Rohuneeme tee 1, 
Kivila tee 3 ja Kivila tee 5 detailplaneeringu es-

kiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik 
arutelu.

Detailplaneeringu eesmärk on Kivila teele 
avaliku kasutusega tee- ja tänavamaa sihtotstar-
bega krundi moodustamine. Moodustatav ava-
liku kasutusega Kivila tee lõik annab täiendava 
pääsu kinnistutele Haabneeme ranna-ala 1, Puh-
teks ja Laivi ning tagab juurdepääsu ranna-alale.

31.10–13.11.2011 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 
16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul Lubja küla, Salumetsa III ja Sa-
lumetsa IV detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 5,35 ha ja piirneb 
Panga, Loo, Heinamaa, Alajaama tee 10, 11, 13, 
Kangru II, IV, Karulaugu tee 3, Paenurme tee 25/
Salumetsa, Ringi tee, Ringi tee 15, Kaare tee, Kaa-
re tee 13 kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis 
oleva maaga. Planeeringu koostamise eesmärk 
on tervikliku elamuala kujundamine koos vastava 
teede- ja tehnovõrgustiku, kruntimise ja hoones-
tustingimustega. Maaüksustest moodustatakse 
üks kaitsehaljastuse sihtotstarbega katastriüksus 
(avaliku kasutusega haljasala, millel kulgeb tervi-
sespordirada ja paiknevad lastemänguväljakud), 
üks ärimaa sihtotstarbega katastriüksus (kauban-
dus-, toitlustus- ja teenindushoone), neli trans-

pordimaa sihtotstarbega katastriüksust (avaliku 
kasutusega teed), üks ridaelamukrunt (5 boksi-
ga ridaelamu maksimaalse ehitusaluse pindalaga 
800 m2 ning maksimaalse kõrgusega 8,5 meetrit) 
ning üheksateist pereelamukrunti (planeeritava-
te pereelamute ja abihoonete ehitusalune pind 
kokku ühel krundil on maksimaalselt 250 m2 ning 
maksimaalne kõrgus üksikelamul on 8,5 meetrit 
ja abihoonel 5 meetrit).

Lisaks on detailplaneeringud tutvumiseks väl-
ja pandud valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgneva 
detailplaneeringu algatamise korralduse: Laiakü-
la küla, Pähklimänni tee 16 ja Pähklimänni tee 
18 (planeeritava ala suurus on ca 0,35 ha ja asub 
Pähklimänni tee ääres ning piirneb Pähklimänni tee 
8, 14, 20, Seedermänni tee 9, 11 kinnistutega, pla-
neeringu eesmärk on kinnistutel kehtiva detailpla-
neeringuga määratud ehitusõiguse muutmine).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärg-
neva detailplaneeringu kehtestamise korralduse: 
Püünsi küla, Ohaka maaüksus (detailplanee-
ringuga planeeritakse viis elamukrunti, kõikidele 
elamukruntidele määratakse ehitusõigus üksike-
lamu (kuni 8,5 meetrit kõrge) ja abihoone (kuni 
4,5 meetrit kõrge) ehitamiseks, suurima lubatud 
ehitusaluse pindalaga 250 m2).

1) Kirjutasin tööandja 
survel lahkumisaval-
duse, olen töötu aga 
miks ma ei saa töötu-
kassalt toetust? 
Töötukassast toetuse saamise 
eelduseks on sunnitud, mitte 
vabatahtlik töötus. Sunnitud 
töötus tekib tööandja algatu-
sel, olgu selleks töö ümberkor-
raldamisest või lõppemisest 
tingitud koondamine, ettevõtte 
pankrot või töölepingu era-
korraline ülesütlemine mõnel 
muul põhjusel. Silmas tuleb 
pidada seda, et kui töötaja 
lahkub pahandusega, näiteks 
usalduse kaotuse või varguse 
tõttu, siis ei ole töötukassast 
midagi loota. 

2) Pärast euro tulekut 
makstakse vähem pal-
ka – kas nii võib? 
Euro käibeletulek ei muuda 
töölepingut ega saa olla ette-
käändeks töölepingu (töö ta-
sustamise aluste) muutmiseks. 
Töölepingus kokku lepitud 
kroonipalka tuleb edasi maks-
ta, ainult valuuta on vahepeal 
muutunud – nüüd makstakse 
seda eurodes. Veelgi enam – 
seni, kuni kroonipalk on eu-
rodesse ümber arvestatud kur-
siga 15,6466, ei ole vaja isegi 
töölepingut muuta ega sinna 
europalka sisse kirjutada. Ju-
hul, kui eurole üleminekuga 
on tehtud ümberarvestamise 
tagajärjel ümardamisi, peaks 
selle kohta tehtama töölepingu 
muudatus, mida saab loomuli-
kult teha ainult poolte kokku-
leppel. 

3) Firma omanikud ja 
nimi muutus, kas mi-
nuga sõlmitakse nüüd 
uus tööleping?
Vastavalt töölepingu seaduse-
le omanike vahetus, ettevõtte 
üleminek või jagunemine ei 
muuda kehtivat töölepingut. 
Uus omanik võtab kehtivad 
lepingud muutmata kujul üle. 

Seitse töösuhete nõuannet

Uuel omanikul võib küll olla 
soov teha ümberkorraldusi, 
kuid midagi ei muutu enne, 
kui töötaja millelegi alla kir-
jutab (nõustub). Ka siis, kui 
töötaja on olude sunnil valmis 
kehvemate töötingimustega 
uue omaniku juures, tuleks 
nõuda olemasoleva lepingu 
muudatust, mitte nõustuda 
uue lepingu sõlmimisega, sest 
võimaliku koondamise korral 
tulevikus sõltub töötukassast 
saadava koondamishüvitise 
suurus tööstaažist tööandja 
juures. Uue töölepingu sõlmi-
mise korral hakkab tööstaaž 
nullist lugema ja vana lepingu 
alusel varem töötatud aastaid 
koondamishüvitise määramise 
juures ei arvestata. 

4) Kas puhkusetasu 
makstakse ette? 
See on tõesti tööandja seadu-
sejärgne õigus. Puhkus, mille 
pikkus on üldjuhul 28 kalendri-
päeva, antakse jooksva kalend-
riaasta eest. Kui seda ei anta just 
aasta viimasel kuul, siis parata-
matult osa puhkusest on töötaja 
saanud avansina ette. Töölt ära 
minnes tuleb aga võlg tagastada 
ehk ettepuhatud osa tööandjale 
tagasi maksta. Toome näiteks, 
et töötaja puhkas maikuus 28 
päeva ja soovib 30. juunil töölt 
ära minna. Sellisel juhul peab 
tööandja töötaja lõpparvest II 
poolaasta ettepuhatud 14 päeva 
tasu kinni. 

Samamoodi on tööandjal 
kohustus lahkuvale töötajale 

hüvitada väljateenitud, kuid 
veel kasutamata puhkus. 

5) Firma kolib tehase 
linnast välja – kas 
pean seal hakkama 
tööl käima?
Siinkohal aitab töölepingu lu-
gemine, kus peab olema kirjas 
töötegemise koht. Tavaliselt 
on see määratletud kohaliku 
omavalitsuse täpsusega ja kui 
uus asukoht jääb samasse piir-
konda, siis tuleb töötajal tööle-
pingut täita. Praktikas on vaid-
luste korral siiski arvestatud, 
kas asukohavahetus põhjustab 
töötajale ebaproportsionaal-
selt liiga suuri logistilisi eba-
mugavusi. Näiteks võib tuua 
olukorra, kus tööpäev teises 

linna servas algab varem, kui 
avatakse lasteaed, kuhu töötaja 
peab oma lapse viima. 

Teisalt on mul siiralt kahju 
tööandjast, kes kirjutab tööle-
pingusse töö tegemise koha sis-
se aadressi täpsusega ja otsus-
tab siis kõrvaltänavasse kolida. 

6) Ületundide eest 
soovin saada lisatasu, 
kuid selle eest antak-
se hoopis puhkepäevi 
– kas nii võib? 
Tegelikult käitub tööandja iga-
ti seaduskuulekalt. Meie tööle-
pingu seadus on oma mõttelt 
Eesti tänasest elatustasemest 
natukene ees. Nimelt eeldab 
seadus euroliidu heaoluühis-
konna vaimus, et inimese vaba 

aeg on rahast tähtsam ja see-
tõttu on tööandjal kohustus 
ületunnid eelkõige vaba ajaga 
hüvitada. Kui see võimalik ei 
ole ja töötaja nõustub, siis võib 
ületunnid 1,5-kordselt hüvita-
da. Paraku on meie elatustase 
veel selline, et enamasti vaja-
me raha rohkem kui vaba aega. 

7) Töötasin 2 kuud, 
kirjalikku töölepingut 
ei ole, raha ei ole seni 
saanud – mida teha? 
Kuni kahenädalase töösuhtega 
ei ole kirjalik tööleping nõutav, 
samas kirjaliku lepingu korral 
on lihtsam töösuhet tõendada 
ning see annab kindlustunde 
kokkulepitud tasu ja töötingi-
muste suhtes. Juhul, kui kahest 
nädalast pikema töötamise kor-
ral puudub kirjalik tööleping, 
ei tee selle vorminõude rikku-
mine töölepingut olematuks. 
Kui tööandja hakkab töösuhet 
eitama, võib töötaja pöördu-
da töövaidluskomisjoni, kuid 
enne peab ta koguma ja esitama 
tõendeid oma töötamise kohta 
tööandja juures. Selleks võivad 
olla tunnistajate ütlused, mei-
livahetus tööandja meiliaad-
ressilt, töökäsud, sõidulehed, 
tööajagraafikud jne. Kui töö-
suhe on tõestatud, tekib töötasu 
maksmise küsimus, sest ka see 
võib vajada tõestamist. Samas 
tuleb siin jällegi appi töölepin-
gu seadus, mis määrab, et töö-
tasu tõendamata jätmise korral 
arvestatakse töötasuks summa, 
mis harilikult selle töö eest sel-
les piirkonnas makstakse. 

Soovime kõigile “võit-
võit“ lahendusi töösuhetes! 

Kokkuvõte on koostatud 
nõuandekeskuses www.vastu-
sed.ee 250 tööõiguse küsimu-
se-vastuse alusel. Sealt saab 
lugeda arvukalt tööõigusala-
seid nõuandeid. Probleemide 
korral tasub uurida kodulehe-
külge www.metiabi.eu. 

Merike Mihkelson
Tiit Kruusalu

Paraku on meie elatustase veel selline, et enamasti vajame raha rohkem kui vaba aega. Foto Matton
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Kõigi võimaluste kool
Haridus on see vägev jõud, mis arendab 
ja kasvatab inimeses peituvaid vaimli-
si võimeid ja kujundab inimese iseseis-
vaks, teguvõimsaks ühiskonnaliikmeks, 
ütles Johannes Käis 1928. aastal. Viimsi 
Kooli missioon on pakkuda harmoonilist 
õpi- ja arengukeskkonda, et luua pari-
mad eeldused tubli ühiskonnaliikme 
kujunemiseks. 

Me kõnnime mööda sama rada, mille 
rajasid Käisi mõttekaaslased esimeses Ees-
ti Vabariigis, kanname sama sõnumit, ju-
hindume samadest väärtustest, hoolimata 
sellest, et naksuva põranda ja kääksuvate 
uksehingedega väikese ahjuküttega klas-
sitoa asemel on meil kasutada klaasist ja 
betoonist ning tammeparketist põrandate-
ga uhke arhitektuuripärl. Teises Eesti Vaba-
riigis me enam rajast ei räägi. 30-aastane 
Viimsi Kool on kindlasti üks, kui mitte ainus 
kool Eestis, kes on sattunud otse kiirteele.

1981. aastal marssis 300 last rongkäi-
gus Pringi küla puidust koolimajast Män-
ni tee talveaiaga keskkoolihoonesse. See 
maja ühes oma sülemiga nägi Nõukogu-
de võimu kokkuvarisemist, laulvat revo-
lutsiooni ja Eesti Vabariigi taassündi. 1988. 
aasta lõpetajad marssisid aktusele sini-
mustvalge lipuga, oluliselt varem kui pal-
jud teised seda teha söandasid. 

1990ndatel võitles riik riigis toimeta-
nud kalurikolhoosi kool ennast Eesti Vaba-
riigi hariduskaardile ja kinnitas seal kanda. 
Tehti teatrit, käidi välismaal, peeti balle, 
eriti usinalt õpiti inglise keelt. Valmistuti 
vallutama maailma.

Nullindad tõid nullseisu. Koolilt võeti 
ära tema maja. Kõigest 25 aastat tegut-
senud ja 17 lendu ellu saatnud hoone jäi 
nukralt lagunema, sest nii tahtsid ärimees-
test omanikud. 

2006. aastal marssis 900-pealine rong-
käik Männi  teelt otse Haabneeme sü-
damesse. Hüvasti, kollane maja! Tere, 
roostekarva tempel! Vana maja juurest 
lahkuti pisarais ja uue juurde jõuti naerul-
sui. Häving tõi kaasa uue võimsa alguse.

2009. aastal marsiti jälle rongkäigus, 
õnneks mitte küll kogu kool, vaid osa väik-
sematest. Märkamatult sai kolme aastaga 
17 000 ruutmeetrit ülerahvastatud! 

Kooli 30. aastapäeval on koolipere üle-
tanud 1500 piiri. Vaatame lootusrikkalt 
tulevikku. Millal tulevad viimased rong-
käigud, kas paistab lahendus, mis tagaks 
Viimsi Koolile lõpuks ometi stabiilsuse? Nii 
paljud inimesed on andnud oma hinge ja 
jõu, et luua tugev innovaatiline baas kõigi 
võimaluste koolile. See baas on nüüd val-
mis...

Leelo Tiisvelt
Viimsi Keskkooli direktor

Viimsis on lapsed koolihari-
dust saanud 145 aastat, sel-
lest 30 aastat Viimsi Koolis. 
Sellised aastatähised pane-
vad tagasi, aga veel rohkem 
ettepoole vaatama. 

145 aastat on Viimsis kooliha-
ridust antud, aga mitu korda on 
seda haridust juurte pealt maha 
võetud ning seejärel kool nagu 
puu uuesti kasvama pandud. 
Ometi, sellele vaatamata saab 
Viimsi koolihariduse puhul rääki-
da järjepidevusest ja sellest, kui-
das iga uus koolimaja annab kogu 
koolile uut hingamist. 

Kirovi kalurikolhoosi aegset 
Viimsi Kooli meenutades räägi-
vad õpetajad tublidest direktoritest 
Rein Sakkist, Harald Roosveest ja 
Eino Einerist, kes koolile oma näo 
andsid. Teist sellis kooli tookord 
vabariigis polnud, Kirovi kolhoosi 
aegne kool oli näidiskool, kus suur 
rõhk oli esteetikal, kooli seintel 
rippusid Kunstihoonest deponee-
ritud maalid ja koolimaja ise oli 
õpetajate sõnul selles ajastus nagu 
muinasjutt. Kuigi Viimsis pole ku-
nagi olnud koolikonkurssi, alusta-
ti eriklassidega juba 1980ndatel, 
eraldati kaks õppesuunda – hu-
manitaar- ja reaalklassid –, osaleti 
järjepidevalt olümpiaadidel, tehti 
tublisti sporti ja tegeldi õpilastea-
dusega. Koolijuhtidena seisid koo-
li käekäigu eest head Riho Uulma 

Kuhu püüdleb Viimsi Kool?
ja alates 2000. aastast kuni tänase-
ni Leelo Tiisvelt. Selles muinas-
jutulises majas Männi teel algas 
8-klassilise kooli kasvamine kesk-
kooliks ja kestis seal 25 aastat.  

Kolm suunda, esikohal 
õppeprotsess
Uude, Eesti ühte kaunimasse ja 
suuremasse koolihoonesse kolis 
Viimsi Kool 2006. aastal ja väike 
maja ehk Karulaugu õppehoone 
avas uksed 2009. aastal. Tänaseks 
on Viimsi Koolil juba kujunemas 
oma nägu. 

Nüüd on Viimsi Koolil kolm 
suunda: keelte-, matemaatika- ja 
loodusteaduste ning majandus- 
ja sotsiaalteaduste suund. Kooli 
püüdlustes on selgelt esikohal õp-
pekvaliteedi paremaks muutmine. 

Keskendutakse õpetajate ja 
õpilaste töö efektiivsusele: kuidas 
muuta tõhusamaks aeg klassitun-
nis, kuidas motiveerida õpilasi õp-
pima. Sellega haakub teine oluline 
teema: kuidas tegelda andekate 
lastega, kellele peab rohkem tä-
helepanu pöörama, keda peab os-
kama samuti kaasata nii, et neilgi 
oleks koolis huvitav. 

Õpetaja ei seisa enam klassi 
ees, kriit peos. Ta peab tänapäeval 
rohkem vaeva nägema, et kõiki 
õppima aktiveerida, et õppimine 
oleks kõikidele lastele jõukohane. 
On kõige tähtsam, et õpilane ise 
võtaks vastutuse õppimise eest. 

Koostöö ülikoolidega ja 
teadustegevus
Koostöö ülikoolidega on väga 
väärt algatus, mida teistelegi koo-
lidele eeskujuks võib seada. Viim-
si Koolil on koostöölepingud pea 
kõigi Eesti kõrgkoolidega. Koos-
töö annab võimaluse andekatele 
laiendada silmaringi, süveneda 
kõigesse huvipakkuvasse. Ees-
märk on õpetada lapsi uurima ja 
tegema uurimustöid, et seeläbi 
avastada enda jaoks uut ja tegelda 
endale huvitavate asjadega. Kool 
on leidnud võimaluse kokku viia 
lapsed ja inimesed, kes laste heaks 
midagi teha võiksid. Nii on koolis 
juba algkooliõpilastele Taiburing, 
kus tehakse keemia-, füüsika- ja 
mehhaanikakatseid, on robootika- 
ja matemaatikaring, mille täituvu-
sega sügiseti pole mingit problee-
mi. See näitab, et koolis on palju 
võimekaid ja huvidega lapsi ning 
kool hoolitseb nende arengu eest. 

Mitmekülgsed võimalu-
sed ka kultuuri- ja huvi-
tegevuseks
Viimsi Koolis on ajalooliselt väl-
ja kujunenud tugev rõhuasetus 
ka kultuurile ja huvitegevusele. 
Kooliteatri ja erinevate näitetrup-
pide tegemised on alati suurt huvi 
ja tunnustust pälvinud ning mitte 
ainult meie oma valla vaatajate-
kuulajate hulgas. Õpilased osale-
vad väga erinevates huviringides 

ja -koolides, võtavad osa palju-
dest konkurssidest ja festivalidest 
nii muusika- kui ka näite- ja sõ-
nakunsti alal. Tegeldakse kõrgel 
tasemel erinevate spordialadega, 
rahvatantsu ja kujutava kunstiga.

Viimsi Koolis on alati kõrgelt 
hinnatud ja säilitatud võimalikult 
palju õpilaste loomingut, jäädvus-
tatud seda kooli nelja almanahhi 
ja juubelipidustuste ajaks ilmu-
vasse Viimsi Kooli raamatusse, 
kust kõik 28 kooli lõpetanud len-
du leiavad midagi, mis neile hinge 
poeb ja äratundmisrõõmu kingib.  

Sisu on paigas, suunad 
selged. Aga vorm?
Viimsi Koolis õpib sel aastal 1520 
õpilast. Kahe maja peale kokku 
on koolis ametis 160 täiskasva-
nut-kolleegi, kes omavahel kõik 
ei tunnegi. Kool on kasvanud juba 
väga  suureks. Ja kooliealisi lapsi 
tuleb aina juurde, sest Viimsi vald 
on populaarne elupaik. Kui ideaal-
seks kooliks on alla 800 õpilasega 
kool, siis kuidas edasi? Järgmise 
viie koolisügise lapsed on juba 
sündinud ja ette on teada, et esi-
mese klassi õpilaste arv jätkab 
kasvamist. Kuidas kool ja Viimsi 
valla haridusvõrgustik peaks jät-
kama, seda tõsiasja arvestades, 
sellele annab tõenäoliselt vastuse 
kooli juubeliürituste raames toi-
muv visioonikonverents. 

Annika Poldre

Viimsi Keskkooli õpetajate pere suure maja fuajees.
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Kolmapäeval, 26. oktoobril kell 16.00–22.00 
SPORDIPÄEV. Viimsi kooli suure ja väikese maja võimlates 
l Korvpall (õpilased ja vilistlased)
l Võrkpall (vilistlased, Viimsi lasteaiad, Viimsi Kool, Püünsi 
Kool, Viimsi Vallavalitsus ja lapsevanemad)
l Teateujumine (vilistlased versus õpilased)

Kõik on oodatud nii võistlema kui kaasa elama! Huvilistel 
võtta kontakti peakorraldaja Peeter Sipelgaga, peeter@viim-
si.edu.ee.

Reedel, 28. oktoobril kell 11.00 
VISIOONIKONVERENTS. Tulipunktis  muutused Viimsi valla ha-
riduselus, oodatud on kõik hariduse käekäigust huvitatud val-
lakodanikud.

Osalevad vallavanem Haldo Oravas, abivallavanem Jan 
Trei, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Kalle Küttis, 
Viimsi valla  kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aarne Sa-
luveer, Lastevanemate Liidu esindaja Aivar Haller, Harju Maa-
valitsuse esindaja Maris Liiders, riigikogu liige Liisa Pakosta, 
Rahvusvahelise Kooli esindaja Kathleen Naglee. 

Peakorraldaja Karmen Paul, karmen@viimsi.edu.ee.

Laupäeval, 29. oktoobril kell 18.00 
AKTUS JA VILISTLASTE PIDU
l 18.00 Aktus ja kooli kantaadi esiettekanne
l 19.00 Iga lennu klassijuhatajatund
l 20.00 Rock Hotel, vilistlaste ja õpetajate etteasted

Vilistlaste osalustasu 15 eurot kanda Viimsi Keskkoo-
li Fondi kontole. Tasumise info: SA Viimsi Keskkooli Fond, 
221017683118. Summa: 15 eurot. Selgitus: Vilistlaste pidu, 
Eesnimi Perekonnanimi (Koolipõlvenimi), 50. lend

Peakorraldaja Merike Hindreus, merike.hindreus@viimsi.
edu.ee.

VIIMSI KOOLI RAAMAT
Kolme almanahhi kõrvale ilmub esimene raamat
l Kooli ajalugu
l Viimsi Kooli lõpetanud 28 lennu oma lugu
l Valik õpilaste loomingut
l Lisaks DVD paljude õpilaste töödega, mis raamatukaante 
vahele ei mahtunud

Tee koolile juubelikingitus ja osta raamat! Hind 20 eurot, 
raamatut saab osta alates 26. oktoobrist kooli kantseleist, 
võimalik teha ka ülekanne Viimsi Keskkooli Fondile. Tasumise 
info: SA Viimsi Keskkooli Fond, 221017683118. Summa: 20 
eurot. Selgitus: Raamat, Eesnimi Perekonnanimi

Projektijuht Kadri Kastehein, kadri@viimsi.edu.ee.

Viimsi haridus 145
Viimsi Keskkool 30
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Raamatu lugu sai alguse 
1993. aastal. Nimelt siis 
otsustas Leelo Tiisvelt 
kokku panna Viimsi Kesk-
kooli esimese almanahhi. 

Kuidas idee tekkis, on jäänud 
unustuse hõlma, küll aga mäle-
tan ma hetke, mil Viimsi Kooli 
almanahh sai oma nime. Oli 
kevadine aeg, õhus oli tõelist 
kevade hõngu ning ilmselt oli 
suurem osa almanahhi teksti-
dest ka arvutisse jõudnud. Siis 
tekkis küsimus, mis võiks meie 
esimese almanahhi nimeks 
saada. Kuna Viimsit ümbritseb 
meri, siis jõudis meie mõtte-
rännak nende asjade juurde, 
mis võiksid olla seotud mere-
ga. Ja nii saigi uuele traditsioo-
nile alguse loonud kollase vi-
hikukese kaanele kirja “Briis”. 

Järgmine almanahh “Briis 
2” ilmus kooli 15. aastapäe-
vaks ja siis sai alguse ka tra-
ditsioon, et almanahhi antakse 
välja kooli aastapäevaks. Ja 
nii järgnesid viie aasta pärast 
“Briis 3” ja kümne aasta pärast 
“Briis 4”. 

Kõik Viimsi Kooli alma-
nahhid on olnud paljude ini-
meste ning õigem oleks vist 
öelda, et oma ala fanaatikute 
töö. Kui esimeste almanahhide 
puhul oli loominguliste tööde 
valik ehk veidi juhuslikki ning 
piirdus väljaandmise aastale 
eelnenud õppeaastal kirjutatud 
töödega, mõnikord isegi päris 
konkreetselt almanahhi jaoks 
kirjutatud tekstidega, siis kahe 
viimase almanahhi puhul said 
üha olulisemaks kooli igaaas-

tased omaloomingukonkursid. 
Kui esimeses almanahhis oli 
esindatud ehk vaid 50 noort 
autorit, siis praegu väljaanta-
vasse raamatusse ja DVD-le 
on mahtunud juba 500 õpi-
lase tööd – kool on võrreldes 
1990ndatega 3 korda suure-
maks kasvanud.

Iga almanahh kannab 
oma ajastu hõngu. Almanah-
hide kaante vahele jõudnud 
autoreid ühendab erakordne 
loomingulisus, mida täiskas-
vanupõlv hiljem oma prob-
leemidega sageli alla surub. 
Nendes almanahhides on ka 
Viimsi Keskkooli lugu – noor-
te inimeste lugu, kes on taht-
nud endast maha jätta jälje, kes 

on soovinud midagi öelda ning 
kes ei ole kartnud avaldada 
oma mõtteid ja arvamusi.

Kooli raamatu kokkupa-
nemine sai alguse tegelikult 
kohe pärast seda, kui viis aas-
tat tagasi ilmus “Briis 4”. Juba 
2006. aasta sügisel algas jälle 
tööde kogumine järgmise al-
manahhi tarvis ning saabuvaks 
juubeliks oli talletatud nendegi 
õpilaste töid, kes on praegu-
seks juba ülikooli lõpetanud. 
Väiksemas õpetajate selts-
konnas, kelle eestvedajaks oli 
Kadri Kastehein, tekkis mõte 
kooli 30. juubeliks hoopis 
kooli raamat välja anda. Idee 
oli edasiarendamist väärt ning 
esialgu oli meid lisaks Kadrile 

***
Mu südamesse poed
Et mõttetusest mõttekusse ilmuda,
tulla tagasi, olla ja tunda.
Naerda, sest tegelikult ei igatsegi muud;
maailm täis on imelisi hetki.

Unistan üksinda, vaadates tähesadu;
soovin, et juhtuks üksainus ime.
Sest maailma serval seistes
tunnen, et sellel kõigel ei olnudki mõtet.

Päevane nukrus öösel saab rõõmuks
sest sel hetkel mu südamesse poed sa.

Liivi Kivimets 11.c

IgAVESED VALED
Valed –
väikesed ja suured,
mis katavad halli jääna merd:
ilus, puhas ja petlik.
Horisondil paistab tunnustus,
aga see ei jõua kätte,
ei puutu seda eal.
Näen sind seal kaugel silmapiiril,
lumehelbed tantsivad su juustes,
oled põhjus, miks edasi rühin.

Miks kõik on nii habras?
Miks valetad sa mulle?
Maailm täis umbmääraseid küsimusi,
ta kardab tõde ja selgitusi.
See teeb haiget,
lõikab noana selga,
sa ei märka veritsevat haava,
kuna on mugav ja soe.

Õhk on rikastunud läppuvast pingest,
mis imeb svammina endasse soojust.

Ma pelgan sind, neid sõnumeid.
Aitab sellest mõttetusest,
hea ja kurja võitlusest.
Sooviks tagasi rännata minevikku:
su süda oli minu koda,
mängult oli päriselt.
Nüüd see sureb vaikselt, valutult,
aeg on peagi möödas,
varsti on meist järel
vaid valukarjatus hingedes.

Liisa Kams 8.a

***
Ma tahaksin olla pime,
Et mitte näha.
Ma tahaks olla kurt,
Et mitte kuulda.
Ma tahaksin olla tumm,
Et mitte vastata.
Aga ma ei tahaks olla südametu,
Et mitte hoolida, armastada ning mõista.

Merilin Kask 10.a

KUI KORD
qi sa vastad mulle kord
siis ytle ausalt, avameelselt
2ra veeri ymber m2gede
2ra karda yleeilset
mida m6tled sa qi p66ran selja
mida n2ed sa qi ma kaon
ytle mulle 
ytle mulle 
kas me n2eme
oma tulevikq
homses yleeilses?

Konstantin Jefimov 10.c

ELU SObIb MEILE
Elu väga sobib mulle
pole vaja midagi muud
kui lapselikult puhuda seebimulle
ja õhtuti vaadata kuud

vahest on kõige parem lesida vannis
unistada seal nii kaua, kuni vesi on jahe
mäletada seda aega, mil iPod oli me jaoks kallis
ja aega, kui vaatasid oma kallimat, kes purjetas üle lahe

hommikul ärgata virgana
olla täis elurõõmu ja -tahet
igaveseks on jõudu elada
pesta põrandaid ja oma toa akent

elu sobib sulle väga
sa oled õnnelik, sul on hea olla
seda on su silmist näha
sa oled rõõmus ja tahad elada

Mall Silm 9.c

TUULEHOOg
See õrn õhupuhang, mis puudutab mu nahka,
ma arvan, et selles pole midagi erilist, miks peaks ma seda kartma?
Ta küll hetkel võib olla nõrk, kuid äkki ta kuskil kaugel on tugev,
kihutab ning hävitab kõik, mis ette jääb, kuigi tal pole isegi juhilube.
Liigub nii, kuidas tahab,
neelab endasse inimesi, maju, jätab vaid kurbuse maha.
Ja oleks siis nii, et ainult ühest korrast piisaks. Ei.
Ta tuleb veel ja veel 
ning hävitab ka kõik allesjäänud pisiasjad oma teel.

Monika Himma 7.c

Viimsi Kooli raamatu lugu

Viimsi Kooli raamatu toimetus: Kirsi Rannaste, Hilja Hallaste, Vilve Roosioks ja Leelo Tiisvelt. 
Pildilt puuduvad Sirje Toomla ja Kadri Kastehein

veel ka Vilve Roosioks, Hilja 
Hallaste, Sirje Toomla ning al-
lakirjutanu. Varakevadel koo-
lis levitatud üleskutsele rea-

geerisid paljud kolleegid ning 
nii kogunes juba kevadeks 
aukartustäratav hulk erinevas 
vanuses õpilaste loomingut, li-
saks sellele pildistas Vilve üles 
õpilaste käsitöid ning skanee-
ris nende kunstiõpetuse tundi-
des valminud loomingut. 

Paralleelselt eelnevaga 
hakkasime Kadriga otsima ka 
Viimsi Kooli lõpetanud lendu-
de esindajate kontakte, et pa-
luda neilt kooli raamatu jaoks 
kaastööd. Kuigi esialgu tundus 
see tegevus veidi lootusetugi 
olevat, on lõpptulemus muljet-
avaldav – enamik lende oma 
lugudega on selles raamatus 
ka esindatud ning need lood 
on ilmselt kunagi tänuväärne 
materjal Viimsi kooli ajaloo 
uurijatele. Vilistlaste lood on 
väga eriilmelised, kuid moo-
dustavad kindlasti ühe olulise 
tahu Viimsi Kooli näost.

Uue hoo sai töö sisse jälle 
augusti alguses, kui oli vaja 
otsida illustreerivat pildima-
terjali ning hakata mõtlema 
raamatu kujunduse peale. Kõi-
ge viimaseks etapiks raamatu 
väljaandmisel kujunes tekstide 
toimetamine ning paranduste 
sisseviimine. Raamatu pealkir-
jaks sai üks tähendusrikkamaid 
ridu Viimsi Kooli hümnist. Ja 
nüüd ongi veel jäänud loetud 
päevad raamatu ilmumiseni.

Viimsi Kooli raamatus on 
väga paljude noorte inimeste 
loomingulist eneseväljendust 
– nii nende, kes selle uue koo-
limaja seinte vahelt juba läinud 
on, kui ka nende, kes tee siia 
äsja leidnud. Mõned tööd on 

algaja kirjamehe omad, teised 
aga juba visandatud kogenud 
kirjutaja käega. Viimsi Kooli 
õpilaste hulgas on uskumatult 
palju noori andekaid inimesi 
ning sellist energiat ei ole või-
malik mõõta millegagi – ainult 
ise lugedes võib mõista, kui tõ-
siselt võetav on noorte autorite 
looming. Kui paljud varjatud 
anded on selles raamatus esi-
mest korda ilmavalgust näi-
nud ja kui paljud veel ootavad 
avastamist. 

Raamatu koostajad püüd-
sid järgida põhimõtet, et selles 
oleksid esindatud võimalikult 
paljude õpilaste erinevates-
se žanritesse kuuluvad tööd. 
Inimesi on huvitav vaadelda 
nende arengus. Nende luule-
tuste, muistendite, muinas-
juttude, jutustuste, novellide, 
näidendite või siis lihtsalt lu-
gude jaoks ei ole oluline ainult 
praegune hetk, mil need trü-
kivalgust näevad, vaid ka see 
aeg, mil need valmisid. Põnev 
on see, mida noored inimesed 
on mõelnud ja tundnud aas-
ta-kaks-kolm tagasi. See, mis 
tundus eile oluline, ei pruugi 
seda enam olla täna ja homme 
kujuneb tähtsaks hoopis mida-
gi muud. 

Selle raamatu väljaandmise 
tegid võimalikuks head kollee-
gid, keda on kokku üle kolm-
ekümne ja kes on leidnud aega 
ning tahtmist koguda oma õpi-
laste töid. Ilma nendeta oleks 
raske seda raamatut Viimsi 
Kooli raamatuks nimetada. 

Mõnusat lugemist kõigile!
Kirsi Rannaste

Kooli raamatu esikaas.

LIIKUMINE
Me liigume...
Kuhu?
Kuhu ongi meil liikuda?

Vaarisade jalajälgedes,
lõbusalt, mõtlematult vargsi mängeldes.

Arusaamata, et liigume liikumatult.
võiksimegi jääda liikuma lõpmatult.

Nora Laukse 8.a

***
väsinud
kõik kostub
kui mullakamakate
kukkumine
puusängile
milles laman
igavesti
puhkan rahus
kuni
leian endas
taas jõudu
ärgata
alustada lühikest
teekonda
mis läbitud
juba kordi
otsast alata
kuni läbitud
saab see
iga kord
pisut
erinev rada
ilma
ühegi veata

Kaur Virkebau 11.a
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Viimsi Kooli hümn
Viis: Kalle Erm 
Sõnad: Meedi Neeme

1. Kui koolimajja tulen, uks on valla, 
see hetk on nõnda tähtis minule. 
Mu kool, heaks sõbraks oskad mulle olla 
ja mina olen sõber sinule.

2. Sa mulle tarkust, hingeheadust jagand 
ja armastust ja kindlust kooliteel. 
Sa kestad nõnda kaua üle aja, 
kui kõlab ilmas minu emakeel. 

Refrään:
Sa usu mind, mu armas Viimsi Kool, 
et kindlal sammul astun oma rada. 
Su üle uhke olen, minu Viimsi Kool 
sind luban hinges kanda, mäletada.

3. Ja kogu eluks ausaks jääb mu meel, 
sest kooli vaimsus minus vastu kajab. 
On minemises julgust, siis kui teed 
mind ühel päeval viivad sellest majast. 

Refrään: 
Sa usu mind, mu armas Viimsi Kool, 
et kindlal sammul astun oma rada. 
Su üle uhke olen, minu Viimsi Kool 
sind luban hinges kanda, mäletada. 
Su üle uhke olen, minu Viimsi Kool 
sind luban hinges kanda, mäletada. 

1) Männi tee koolimaja ehitus.

2) Viimsi Keskkooli õpetajad 
ja direktor Rein Sakk esimesel 
õppeaastal vastvalminud koolis.

3) Sõbrapäeva süda – I klassi 
õpilased 2011. aasta sõbra-
päeval. 

4) Õpetajad direktori kabinetis 
1980ndate keskel.

5) Vana armas Männi tee kooli-
maja. 

6) Teatritrupp Eksperiment ja 
juhendaja Külli Täht 2011. aasta 
kevadel.

7) Hanna-Liina Võsa ja Rünno 
Karna – õhtujuhid kooli 20. 
juubelil.

8) Viimsi Kooli endine direktor 
Riho Uulma 1999. aastal.

9) Mudilaskoor Iirimaal. 
Kontsert St Patricks Hospitalis, 
dirigent Age Toomsalu. 

10) Viimsi Kooli endine direktor 
Heino Einer kooli 20. juubelil.

11) Gerd Kanter 2009 Viimsi 
Kooli külastamas.

12) Lastevanemate ühendkoor 
põhikooli lõpuaktusel 2010.
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Tänavu detsembris saab 
25 aastat päevast, mil 
pidulikult avati Muuga 
sadam, toona tuntud veel 
Tallinna Uussadama nime 
all. 25 aastat hiljem on 
Muuga sadamast saanud 
mitte ainult Eesti ja Balti-
maade suurim, vaid kogu 
Läänemere üks olulise-
maid kaubasadamaid.

Muuga sadam on üks ülimalt 
oluline lüli kogu Eestiga seon-
duvas transpordiahelas, kuna 
läbi tema on loodud eeldused 
sujuvaks ja efektiivseks kau-
pade liikumiseks ennekõike 
lääne ja ida vahel.

Muuga sadamat ei saa vaa-
data kui ainult ühte eraldiseis-
vat sadamat ühel konkreetsel 
maalapil. Muuga sadam on te-
gelikult midagi palju enamat. 
Nagu öeldud, on Muuga sa-
dam üks äärmiselt oluline lüli 
transpordiahelas, mille kaudu 
saab üha rohkem kaupu trans-
portida suurte tootja- ja tar-
bijaturgude vahel nii idas kui 
ka läänes. Samuti on Muuga 
sadamal suur potentsiaal saada 
regiooni üheks peamiseks jao-
tuskeskuseks konteinerite osas. 
Muuga tööstuspargist võib saa-
da omamoodi eesliin Venemaa 
turule importivatele ettevõte-
tele, kes soovivad oma tooteid 
komplekteerida ja valmistada 
võimalikult lähedal lõpptarbi-
jale idapool, aga siiski veel Eu-
roopa Liidu piires. Seega omab 
Muuga sadama areng lisaks lo-
kaalsele mõjule ka märksa laie-
mat tähtsust kogu Eesti kaudu 
käiva transpordikanali arengus 
ja tulevikus. 

Peale kaubamahtude järs-
ku langust mõned aastad ta-
gasi on Tallinna Sadama kau-
bamaht rühkinud tasahilju 
jälle ülespoole. Olulisematest 
kaubagruppidest teenindab 
Muuga sadam täna peamiselt 
ida-lääne suunalist naftatoo-
dete transiiti, sadama kaudu 
liigub aga ka vili, süsi, väetis, 
konteinerid ja üldkaup. Möö-
dunud aastal oli Tallinna Sada-
ma kaubamahu protsentuaalne 
kasv regiooni üks suurimaid. 
Ühtpidi on see võimaldanud 
Tallinna Sadamal investeerida 
uude infrastruktuuri ning uu-
tesse tehnoloogiatesse, et olla 
valmis tulevikus teenindama 
ka neid kaubavooge, mida sa-
dam täna ei käitle. Teisest kül-
jest on ka sadama praegused 
operaatorid pidanud tegema 
muudatusi oma strateegiates 
ning leidma uusi turge ja või-
malusi, et oma tegevust edu-
kalt jätkata. Sadama arengu 
osalt on olulised mõlemad. 
Seega on just täna oluline, et 
olemasolevad operaatorid suu-
daksid edasi eksisteerida tu-
ruvõimalustele ja -nõudlusele 
kohandades. 

Muuga sadam 25. juubeli lävel
Panustamine keskkonnasäästlikutesse arendustesse on olulisem 
kui kunagi varem

Olulisemad arendused
Siinkohal tooks välja kolm 
suuremat arendusplaani, mis 
hetkel on Muuga sadama lää-
neosas aktuaalsed selleks, et 
parandada sadama positsioo-
ni Läänemere sadamate tihe-
das konkurentsis ning luua 
terminalidele uusi võimalusi 
kaubavoogude taastamiseks, 
säilitamiseks ja ka tõstmiseks. 
Kiire kaubakäibe asendumine 
pikemajalise ladustamise vaja-
dusega on turu trend, millega 
operaatorid peavad konkurent-
sis püsimiseks kaasas käima 
ja millest tuleneb ka vajadus 
suurema terminali mahuga la-
dustamisteenuse järele.  

Lonessa ala arendus
Lonessa terminali kavanda-
mist alustati 1990ndate lõpus. 
Alale on kehtiva detailplanee-
ringuga  ette nähtud tooranafta 
terminal koos raudtee harutee, 
raudtee-estakaadide ja muu 
terminali taristuga. 

Vopak E.O.S. omandas 
käesoleva aasta kevadel õigu-
sed nn Lonessa terminali raja-
miseks. 

Terminali arendav Vopak 
E.O.S. on suurim ja ainus sõltu-
matu terminalioperaator Lääne-
mere kallastel. Ettevõte pakub 
oma klientidele laialdasi teenu-
seid alates naftatoodete käitle-
misest, ladustamisest, segami-
sest kuni nende transpordini. 
Vopak E.O.S. on ühisettevõte, 
mille asutajad on vastavalt 
Amsterdami ja Londoni börsil 
noteeritud ettevõtted Royal Vo-
pak ning Global Ports.

Lonessa terminali aren-
damise käigus soovib Vopak 
E.O.S. võrreldes kehtiva pla-
neeringuga muuta terminalis 
käideldavate naftasaaduste tüü-
pi – kui varasemalt oli kavas 
käidelda üksnes toornaftat, siis 
Vopak E.O.S. kavandab põhili-
selt masuudi käitlemist – ning 
vastavalt sellele kaasajastada 
terminali konfiguratsiooni ma-

hutipargi, raudtee-estakaadi ja 
muu taristu osas. 

Siinkohal tuleb rõhutada, 
et masuudi käitlemise ohu-
riskid ja keskkonnamõjud on 
oluliselt väiksemad kui sinna 
varasemalt toornafta käitlemi-
sel. Samuti vähendab riskita-
set ja keskkonnamõjusid uue 
kontseptsiooni kohane raud-
tee-estakaadi viimine Lonessa 
terminalialast välja, Lasti tee 
sadamapoolsesse külge, kus 
estakaad piiratakse täies ulatu-
ses ohutuse- ja müratõkkesei-
naga. Mahutipargi uus lahen-
dus arvestab keskkonnariske 
ja tänaseid keskkonnanõudeid 
ning rakendatavad leevendus-
meetmed võimaldavad oluliselt 
paremini hajutada ja vähendada 
võimalikke saasteallikate mõ-
jusid. Kogu terminali ala ümb-
ritsetakse ja piiratakse loodus-
likku kaitsevalli ja täiendava 
kohase müratõkkeseinaga, mis 
tihendab olemasolevat roheala 
ning piirab terminali võimalike 
mõjude kandumist elamualade 
suunas. Terminali võimaliku 
õhusaaste, sh lõhnasaaste eli-
mineerimiseks rajatakse ter-
minali mahutitele spetsiaalne 
filtersüsteem.

Muuga sadama ja elurajoo-
nide vaheline kõrghaljastatud 
rohekoridor laiusega ca 150 m 
säilib täies ulatuses.   

Vopak E.O.S. on seisuko-
hal, et kvaliteetsete termina-
liteenuste pakkumine eeldab 
kõrgeimate tehnoloogiastan-
dardite järgi rajatud terminale, 
millega kaasneb parima või-
maliku tehnika kasutamine, 
juhtimissüsteemide rakenda-
mine ning ohutuse ja keskkon-
nakaitse tagamine vastavalt 
kaasaja nõuetele. 

Vesta terminali ala 
laiendus
Vesta Terminal Tallinn OÜ 
koostöös Tallinna Sadam AS-iga 
soovivad rajada Muuga sadama 
lääneosa territooriumile nafta-

saaduste terminali eesmärgiga 
käidelda nii heledaid (bensiin, 
diisel) kui ka tumedaid (masuut) 
naftasaadusi. Terminali rajamise 
plaanid olid tehtud veel 2004. 
aastal ning käesoleval ajal ka-
vandatud arendust korrigeeri-
takse seoses uue turuolukorra-
ga. Vesta Terminal Tallinn OÜ 
ei planeeri seoses kavandatava 
täiendava mahutipargiga kauba-
koguste kasvu vaid soovib ole-
masolevatest mahutitest suunata 
osa kaupa uude, kavandatavasse 
terminali. Mõlemale kinnistu-
le rajatavad mahutid lülituvad 
olemasolevate Muuga sada-
mas paiknevate Vesta Terminal 
Tallinn OÜ terminalide võrku 
võimaldades mahutiparkide rist-
käitlust.

Vesta terminali mahutipar-
gi laiendamiseks koostatakse 
uus detailplaneering, mille raa-
mes koostatakse strateegiline 
keskkonnamõjude hindamise 
aruanne (KSH). Strateegilise 
keskkonnamõjude hindamisel 
koostatakse muuhulgas riski-
analüüs ja hinnatakse terminali 
koosmõju teiste Muuga sada-
ma terminalidega. Vesta termi-
nal Tallinn OÜ kuulub Mercu-
ria Energy Asset Management 
BV’le, kes kuulub maailma 
viie suurima sõltumatu ener-
geetika treidingu valdkonna 
ettevõtte hulka. 

Muuga Sojatehas
Vastavalt kehtivale detailpla-
neeringule ja ehitusloale on 
Muuga sadamasse võimalik 
rajada sojatehas võimsuse-
ga kuni 400 000 tonni aastas. 
Sojatehase rajamiseks Muuga 
sadamasse sõlmis Tallinna Sa-
dam lepingud arendajaga veel 
2002. aastal. Tehase rajamist 
alustati juba 2004. aastal, kuid 
seoses projekti omaniku vahe-
tusega ja majanduskriisiga ei 
ole tehase rajamine käesoleva 
ajani realiseerunud. Projekti 
omanik kavandab siiski teha-
se ehitustegevuse jätkamist 

käesoleval aastal. Arendaja 
kavandab investeerida Muuga 
sojatehase rajamisse kuni 50 
miljonit eurot ning kindlustab 
ettevõtte toorainega.  

Ohutus ja keskkonna-
kaitse
Sadama senise käitlemise ja 
ka edasiste arendusplaanide 
juures kerkib paratamatult üles 
küsimus sadama ohutusest, en-
nekõike ümberkaudsetele ela-
nikele, aga ka laiemalt. Muuga 
sadam on üks turvalisemaid 
sadamaid piirkonnas. See sa-
damakoht valiti omal ajal uue 
sadama rajamiseks just loodus-
liku sügavuse, heade navigat-
sioonitingimuste ja jäävabadu-
se tõttu. Selliste omadustega 
kohas olevas sadamas on lae-
vade vastuvõtu ja teenindamine 
turvaline ja kergesti hallatav. 
Muuga sadamas on rakendatud 
ka rahvusvahelised turvanõu-
ded, kuivõrd sadam on ju lisaks 
Eestile ka Euroopa Liidu piiri-
punktiks.  

Tallinna Sadam on kõi-
kidesse oma sadamatesse, sh 
loomulikult ka Muuga sada-
masse soetanud nii merele 
kui ka maale maailmatasemel 
pääste- ja reostustõrjetehnika. 
Sadama ohuolukorra lahen-
damise plaanides on täpselt 
kirjeldatud operaatorite poolt 
ohtliku kauba töötlemisel tek-
kida võivaid ohuolukordi ning 
kindlaks määratud tegutsemine 
ohuolukorras. Lisaks korraldab 
sadam koostöös operaatoritega 
koolitusi õnnetuste ennetami-
seks ning esmaste päästetööde 
teostamiseks. Koos Päästeame-
tiga viiakse läbi regulaarseid 
ühisõppusi.  

Muuga sadamas teostatak-
se ka pidevat atmosfääriõhu 
kvaliteedi seiret seoses nafta-
terminalide ja söeterminali te-
gevustega. Kokku on Muuga 
sadamas neli seirejaama. Kahes 
seirejaamas (lääneosas) mõõ-
detakse aromaatsete süsivesi-

nik, alifaatsete süsivesinike  ja 
vesiniksulfiidi (nn mädamuna 
hais) ning kahes seirejaamas 
(idaosas) peen- ja üldtolmu 
tunni- ning ööpäevakeskmiseid 
kontsentratsioone välisõhus, sa-
muti meteoparameetreid (tem-
peratuur, tuule kiirus ja suund 
ning õhuniiskus). Piirväärtuste 
ületuste korral käivitub Muuga 
sadama keskkonnajuhtimissüs-
teem alates e-kirjaga teavitami-
sest kuni vajadusel laadimise 
peatamiseni.  

Keskkonnakaitse on meie 
tegevuse ja arenguplaanide 
koostamise juures üheks selgelt 
prioriteetsemaks valdkonnaks. 
Omades kvaliteedi- ja keskkon-
najuhtimisalaseid rahvusvahe-
lisi sertifikaate ISO 9001:2008 
ja ISO 14001:2004 oleme ko-
hustatud oma arendustegevus-
te planeerimisel analüüsima 
juba eelnevalt kõiki võimalikke 
tekkida võivaid keskkonnamõ-
jusid ning järgima kõiki Eesti 
ja rahvusvahelisi keskkonnaal-
aseid ettekirjutusi ja õigusakte. 
Kõike seda võtame arvesse otse 
loomulikult ka kõikide uute 
arenduste puhul.

Arenduste majanduslik 
mõju 
Tuleva aasta Eesti riigieel-
arvesse on Tallinna Sadama 
poolt makstavat dividendi pla-
neeritud üle 45 miljoni euro. 
Sellele lisandub veel ettevõtte 
tulumaks, otsesed töökohad ja 
loomulikult ka kaudsed tööko-
had, mida sadamamajandusega 
seotud ettevõtluses on Eestis 
arvestuslikult ligi 25 000! See 
on aga täna kõik olemasoleva 
ressursi arvelt. Selleks, et see 
ressurss säiliks ja kasvaks, on 
aga sadamal vaja ise uueneda, 
areneda ja leida uusi võima-
lusi. 

Kõik eelpooltoodud aren-
dusplaanid on suunatud Muu-
ga sadama sõltumatuse suu-
rendamiseks seni peamiselt 
ühelaadsest kaubavoost ja 
transpordiviisist – naftakau-
pade transiidist, et tagada sa-
dama ja sadamas tegutsevate 
ettevõtete jätkusuutlikus. See 
omakorda võimaldab sadamal 
areneda ning anda oma panus 
Eesti transpordi- ja logistika-
sektori poolt seatud eemärgi  
– saada tõeliseks Läänemere 
keskseks ristteeks – saavuta-
miseks. Eesti olemine Lääne-
mere keskse ristteena omakor-
da toob kaasa investeeringute 
kasvu Eestisse, aitab meil tu-
gevdada oma majanduse alus-
talasid ning tõsta ka tootva 
tööstuse osakaalu Eesti SKP-s. 

Keskkonnasõbraliku, tur-
valise ja efektiivselt toimiva 
tänapäevase sadama tegevu-
sest võidavad lõpuks kõik!

Allan Kiil
ASi Tallinna Sadam 

juhatuse liige

Muuga sadama on üks ülimalt oluline lüli kogu Eestiga seonduvas transpordiahelas.
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Liisa on vahetusõpilane 
riigis, kus elustiil erineb 
väga palju meie omast. 
See teebki vahetusõpila-
se elu uudseks ja huvita-
vaks. 

Vahetusõpilaseks olemist saab 
kogeda vaid üks kord elus ning 
see on kahtlemata unustamatu. 
Vahetusaasta paneb proovile, 
annab iseseisvuse, kogemu-
sed ja mälestused. Samuti saab 
teises keelekeskkonnas elades 
selgeks ka sealne keel, mis 
minu puhul on hispaania keel. 

Kuid tee vahetusaastani ei 
ole kerge. Vaja on täita hun-
nikutes pabereid-dokumente, 
käia valimispäeval, küsida 
soovituskirju, käia arsti juurest 
arsti juurde jne. 

Teisel pool ekvaatorit
Mõte minna aastaks kusagi-
le kaugele tekkis mul juba 
8. klassis. Mõtlesin, kui tore 
oleks elada aasta mõnes teises 
riigis, käia sealses koolis ja 
õppida tundma kohalikku kul-
tuuri – minna aastakeseks ära 
kiire elutempoga maailmast ja 
veeta see mõnes päikeselises 
riigis. Ning siin ma nüüd olen, 
teisel pool ekvaatorit – Ecua-
doris.  

Minu uus kodulinn on Rio-
bamba. Linn on koloniaalstii-
lis, ent turistide poolt praktili-
selt avastamata. Riobamba on 
Chimborazo piirkonna pealinn 
ning üks olulisemaid transpor-
dikeskusi.

Raske algus
Algus, nagu ikka, oli üsna ras-
ke. Palju oli uusi asju, mida 
vaja meeles pidada, millega 
harjuda ning mis peamine – 
ma pidin päevapealt hakkama 
rääkima uut keelt. Kuna olin 
hispaania keelt Eestis aastake-

se õppinud, ei uskunud ma, et 
suhtlemine selles keeles mulle 
suuri raskusi valmistab, kuid 
kui ma jõudsin perre, jõudis 
kohale ka reaalsus. 

Esimene nädal peres oli 
suhteliselt imelik – ei teadnud, 
kuhu istuda või astuda. Kõike 
tuli üle küsida ja pidevalt oli 
teadmatus, et mis edasi saab. 
Nii palju oli uusi nägusid, keda 
meeles pidada ning kellele kõi-
gile oma kodumaast rääkida. 
Vahel tundus, et kõik juba tea-
vad, kust ma pärit olen, kus see 
imetilluke maa asub ning mis 
keelt seal räägitakse, kuid ikka 
ja jälle leidsin ma ennast kõike 
seda kellelegi selgitamas. 

Esimesed 3 nädalat, mil ma 
koolis ei käinud (kool algas 
alles 12. septembril), tutvu-
sin siinse eluga. Juba esimesel 
päeval sai mulle selgeks, et siin 
maal erilisi reegleid ei ole. Pari-
maks näiteks võib tuua liikluse, 
mis lühidalt öeldes on kaos. 

Sõbralik ja rõõmus 
rahvas
Võib-olla ongi reegliteta elu 
lihtsam, sest inimesed on siin 
väga sõbralikud ja abivalmid. 
Nad on rõõmsad väikeste as-
jade ja saavutuste üle ega mu-

retse ülearu. Nad elavad päev 
korraga ning nende motoks 
võiks olla “kes teab, mis hom-
me saab”. Nad hilinevad igale 
poole ja kogu aeg, kuid see ei 
häiri neid. 

Toidust rääkides on minu 
jaoks siiani uskumatu, et nen-
de traditsiooniline toit on me-
risiga, keda meie peame ko-
dudes väikese armsa loomana. 
Peale selle on natuke õõvastav, 
et nad söövad ära kõik, mida 
ühelt loomalt süüa annab, ala-

tes nahast ja lõpetades sisikon-
naga. Mina isiklikult merisiga 
ega ta sisikonda proovinud ei 
ole, kuid enamuse kohalike 
arvates on merisiga kõige hõr-
gum toit maailmas.

Kohustuslik koolivorm
Koolis käivad õpilased nagu 
Eestiski viis päeva nädalas. 
Kool algab septembris ning 
lõpeb juuni viimasel või juu-
li esimesel nädalal. Vaheaegu 
on küll rohkem kui Eestis, aga 
nad on lühemad (paar päeva). 
Iga päev on tundide keskel 
ainult 1 või 2 vahetundi, mis 
kestavad vastavalt 40 või 20 
minutit. Kõikides koolides 
on koolivorm, mis on kohus-
tuslik. Millegipärast on es-
maspäevad pidulikumad kui 
teised päevad. Minu koolis 
on esmaspäevadel lausa eraldi 
koolivorm ning igal esmaspäe-
val lauldakse hümni. Õpetajad 
on koolides äärmiselt toredad 
ja õpilased suhtlevad nendega 
kui sõpradega. Hindeid pan-
nakse siin 20 palli süsteemis.

Praeguseks olen ma siinses-
se mañana ellu täielikult sisse 
sulandunud. Saan juba enam-
vähem aru kõigest, millest nad 
räägivad ning suudan ka ise 
lihtsamaid vastuseid anda. On 
tekkinud mõningad sõbrad, 
kellega paljusid asju koos tee-
me. Olen saanud osaks oma 
suurest Ladina-Ameerika pe-
rest ning naudin iga hetke koos 
nendega. Olen õnnelik!

Suured tänusõnad kuulu-
vad minu poolt Viimsi vallale, 
kes mind minu unistusele na-
tukene lähemale aitas!

Kes tunnevad huvi minu 
vahetusaasta kulgemise vastu, 
saavad jälgida mu blogi veebi-
aadressil http://liisaecuadoris.
blogspot.com/. 

Liisa Maide

Mokatubakast 
meie õpilaste seas
Viimastel õppeaastatel on koolide personal ha-
kanud koolist leidma huvitavaid väikesi padja-
kesi. Leitakse neid nii lagede küljest, põrandalt, 
prügikastidest kui ka lillepottidest. Samuti on 
osadel õpilastel tunni ajal mokk punnis. Millega 
tegu? 

Ei millegi rohkema ega vähemaga kui õpilaste seas üha 
suureneva trendiga tarvitada suitsuvabu tubakatooteid ehk 
moka-, huule- ja närimistubakat. Põhjuseks tuuakse suu-
remat mugavust võrreldes tavalise sigaretiga: enam ei pea 
nn tubakalaksu saamiseks vahetundi ootama, vaid ka tun-
ni ajal on võimalik tubakatoodet kasutada, vastupidiselt 
sigareti tarvitamisele ei jää pärast mokatubaka tarvitamist 
mingit spetsiifilist lõhna juurde ning täiskasvanutele va-
helejäämise võimalus on väiksem. Samuti pole hind prob-
leemiks – olemasoleva taskuraha eest on võimalik saada 
ühest padjast terve toosini. 

Karbid lähevad õpilaste seas nagu soojad saiad laupäe-
va varahommikusel turul. Nõudlus on suur, ärikad saavad 
tulu ja on enesega väga rahul. Senimaani on suurim siht-
grupp olnud põhikooli õpilased, kuid kahjuks on neid too-
teid hakanud tarvitama üha nooremad ja nooremad lapsed.

Mis siis on mokatubakas? 
Mokatubakas on auruga töödeldud pulbertubakas, mida 
väikese pakendina hoitakse huule ja põse vahelises sopis 
või ülemise huule all. Mokatubakas sisaldab samuti niko-
tiini, ligi 2000 keemilist ühendit ja paarkümmend vähki 
tekitavat ainet. 

Noorte seas levib eksiarvamus, et kuna mokatubaka 
tarvitamisel nad ei suitseta, on see ka tervisele ohutu, sest 
ei jää kopsuvähki, võhm ei kao jms. Tegelikult sisaldab 
mokatubaka padjake 16 korda rohkem nikotiini kui siga-
ret ning toob endaga kaasa hulga teisi tagajärgi. Võrreldes 
tubakasuitsuga tekib sõltuvus kiiremini ja kergemini ning 
selle tarvitamisega kahjustatakse vaid enda, mitte kõrval-
viibijate tervist. Mokatubaka sõltlasi vaevavad koolis tä-
helepanu- ja keskendumisraskused.

Mokatubaka seaduslikkus
Nii närimis-, huule- kui ka mokatubakas on tubakatooted 
ja Eestis on alaealistel tubakatoodete tarvitamine ning 
omamine keelatud. Suitsuvabade tubakatoodete omami-
ne on lubatud Eestis vaid täiskasvanud inimestel ja ai-
nult enda tarbeks. Sellise tubaka ostmine ja muul moel 
vahendamine on nii Eestis kui Euroopa Liidus Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt alates 1992. aastast 
keelatud. Mokatubakat on ametlikult lubatud müüa vaid 
Rootsis, Norras ja Taanis. Kahjuks on juba juhtumeid, kus 
lapsevanemad annavad oma lastele ise mokatubakakarpe, 
et neid koolis sõpradele maha müüa. Vahele jäädes ollak-
se aga ülimalt nördinud. Kallid lapsevanemad, teie annate 
oma lastele kõige suuremat eeskuju nii tervistedendava 
käitumise kui ka seaduskuulekusega.

Kutsun kõiki üles säästma nii enda kui ka teiste tervist, 
st et ise ei tarbi ja teistele ei müü/kingi/laena suitsuvaba 
tubakatoodet. Raha jääb alles, tervis on parem ja maailm 
helgem.

Dei Stein
noorsoopolitseinik

Ida politseijaoskond

Minu kogemus

Minu tuttav noormees, kes on rootslane, on mokatuba-
kat tarvitanud aastaid. Arvan, et tema hambad on sellest 
omandanud kollaka tooni, kuid kuna ta kannab vuntse, 
siis hambad eriti näha pole.

Uudishimust ajendatuna, aga ka tema küsimusele pea-
le, tahad proovida, vastasin jah, muidugi. Panin padjake-
se põske, surusin keelega igeme kohale ja mingit tunnet 
esialgu polnud. Siis aga hakkas pea ringi käima, maailm 
pöörles nii, et ma ei suutnud püsti seista. Olin bussis, mul 
oli kohutavalt halb, bussi põrand kõikus nii, nagu oleksin 
tormisel merel väikses paadis. Pidin kiiresti bussist välja 
värske õhu kätte saama. Sülitasin, oksendasin sealsamas 
bussipeatuses. Mul oli kohutavalt halb, olin näost kaame 
ja tuikusin pingile istuma. Tundsin ennast nii vastikult, et 
see tunne toob praegugi meenutades kananaha ihule. 

Anneli, 17-aastane

Ecuadori eripärad

Liisa Maide oma koolikaaslastega.

ECUADOR JA GALAPAGOSE 
SAARED
l Riigikord: Ecuadori Vaba-
riik
l Asukoht: Lõuna-Amee-
rika
l Pealinn: Quito (asub ek-
vaatoril)
l Pindala: 283 560 km2

l Rahvaarv: 12 562 000 
l Usk: katoliiklus, loodus-
usk, protestantlus
l Kliima: Valdavalt troopi-
line kliima (rannikul ja 
džunglis), jahedam kõrge-
matel aladel.
l Ajavahe: Ecuadoris on kell 
Eestiga võrreldes 8 tundi 
taga, galapagosel 9 tundi
l Raha: USA dollar



Viimsi valla kultuurikalender
21. oktoober – 10. november

l Rebeka Hansen-Veral ja gerardo Vera Ryanil sündis 
20. septembril poeg Christopher.

l Helen Karneril ja Joris Steursil sündis 21. septembril tütar
Loore.

l Mare Samõlinil ja Silver Annimäel sündis 2. oktoobril 
tütar Kertu.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 17.10.2011

Tere tulemast!
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Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
Näitus “Vabaduse teel 1990 – 
1991”
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani, näitused kala-
püügivahenditest, hülgekütti-
misest, Kirovi kalurikolhoosist 
ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud 
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas nelja-
päev on piletivaba päev! 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo je ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood avatud K–P k 12–17, 
L k 10–18 ja P k 12–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo je ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

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

Püsinäitus “Naissaare militaar-
lugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Rannarahva Muuseumi 
fotonäitus “Naissaar vanadel 
postkaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis

Fotokursuse III lennu lõpetajate 
näitus
Viimsi Huvikeskuse II korruse 
kohvitoas
Ly bremraudi juubelinäitus 
“Etüüdid õlivärvidega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus

Laidi Koppeli fotonäitus 
“Sügisvärvid“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Ingrid Lööki (Soome) humoo-
rikad akvarellid “Vahvad vana-
memmed”
Rannapere Pansionaadi fuajees

Kuni 30. oktoober
Näitus “Liiv, mutt, natt, pilk ja 
peru – midagi ei saa aru“ 
Näitus rannarahva naljakast 
kõnepruugist ja esemetest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. oktoober 
Raamatukogupäevad 
“Kohtume raamatukogus. 
Saage tuttavaks“ (valik bio-
graafiaid)
Lastele “Kohtume lemmik-
muinasjutuga“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Raamatunäitus “Sügis aias“
Prangli Raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Eesti kristliku temaatika esi-
maalija Einar Vene maalinäitus 
“Ilmutus“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 30. november 
Lastele näitus “Raamat õpetab“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 11. detsember
Näitus “Spirdivedajad ja 
smugeldajad“
Näitus rannarahva salakauba-
veost
Rannarahva Muuseumis

21. oktoober k 17
Vanalinna Hariduskolleegiumi 
viiuliõpilaste kontsert
Tasuta!
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. oktoober k 19
Koguperemuusikal “Annie“
Piletid 5 €, perepilet 14 €
Piletid müügil enne etenduse 
algust
Viimsi Huvikeskuses

22. oktoober k 9.15
Isa-lapse matk
Kogunemine kiriku parkimis-
platsil, kust suundutakse auto-
dega edasi
Registreerumine ja info 
Arvo Raja – arvoraja@hot.ee
Viimsi Vabakoguduse kiriku ees

22. oktoober k 21
Parvepoisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

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

23. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. oktoober k 12
Jalgsimatk ja kepikõnd: 
Soosepa – Pärnamäe küla

buss V3 väljub k 11.52 
Algus ja lõpp Lubja mäe bussi-
peatuses
Selgitusi jagavad külaseltsi juhid
Ootame osa võtma ka 
puuetega inimesi
Info tel 601 2354, Volli Kallion
Korraldaja: MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus
grillime ja joome teed
Pärnamäe külas

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

24. oktoober k 16–18 
Koolivaheaeg Noortekeskuses
Pinksiturniir noortele vanuses 
7–14 aastat
K 18–20 Pinksiturniir noortele 
alates 15. eluaastast
Osalemine tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

24. oktoober k 19
Nutikate Naiste Klubi
Käsitööseebi valmistamine
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

25. oktoober k 16–18 
Koolivaheaeg Noortekeskuses
Lauamängude turnee
Osalemine tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

26. oktoober k 16–22
Viimsi hariduselu 145. aastapäev
Viimsi Keskkooli 30. juubel
Spordipäev
Võistlused korvpallis, võrkpallis 
ja teateujumises
(osalevad õpilased, vilistlased)
Viimsi Koolis

26. oktoober k 16–18  
Koolivaheaeg Noortekeskuses
Piljard noortele vanuses 
7–14 aastat
K 18–20 Piljard noortele alates 
15. eluaastast
Osalemine tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

27. oktoober k 14 -16 
Koolivaheaeg Noortekeskuses
Maastikumäng (4-sed mees-
konnad)
Osalemine tasuta! 
Kogunemine Viimsi Noorte-
keskuses

27. oktoober k 18 
KA Teatri etendus “Tulemängud”
Vaatemäng Vilde ja Tuglase 
kirjavahetusest 
Osades Jaan Urvet ja Kristjan 
Kuntu 
Tasuta!
Korraldaja: Viimsi Raamatu-
kogu
Viimsi Päevakeskuse saalis

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

27. oktoober k 18
Trühvlivalmistamise õpituba
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

27. oktoober k 19
Eesti meeste meistrivõistlused 
käsipallis
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Aruküla/HC Tallas
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

28. oktoober k 11
Viimsi hariduselu 145. aastapäev
Viimsi Keskkooli 30. juubel
Viimsi Hariduselu visiooni-
konverents 2011
Viimsi Koolis

28. oktoober k 18–20
Koolivaheaeg Noortekeskuses 
Tüdrukute õhtu
Osalemine tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

28. oktoober k 18
Näputöö – salongiõhtu
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717 ja 
info@harmoonikum.ee
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

28.–30. oktoober
XIII rahvusvaheline Viimsi 
Sügisturniir korvpallis 2011
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis ja 
Karulaugu õppehoone spordi-
saalis

29. oktoobril kell 12 
Kokandusõpituba “Juurikad 
ja kala“  Viimsi Taluturul
Kalafileerimise ja kalasupikeet-
mise koolitus – taluturul vali-
takse talunike lettidelt juur- ja 
köögivilju, kalaletist värsket 
kala, õpitakse fileerimist, 
keedetakse suures lõkkepajas 
kalasuppi, röstitakse kala ning 
grillitakse erinevaid köögivilju
Kokandusõpitoas osalejate arv 
on piiratud!
Registreerumine: 
ehakai@rannarahvamuuseum.
ee või tel 51 00 281
Viimsi Vabaõhumuuseumis

29. oktoober k 18
Viimsi hariduselu 145. aasta-
päev
Viimsi Keskkooli 30. juubel
Aktus ja vilistlaste pidu
Tantsuks ansambel Rock Hotel
Viimsi Koolis

29. oktoober k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

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

30. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

30. oktoober kell 12–16 
Laste mängu- ja meisterdamis-
toa avamine
Ootame Rannarahva Muuseu-
misse külla kõiki väikesi sõpru
Tõmbame selga meremehe-
kostüümid ja täpselt kell 12 

heiskame muuseumi mängu-
toas lapsi ootaval paadil purjed 
– alguse saab reis mängude ja 
meisterduste maale
Rannarahva Muuseumis

30. oktoobril k 14
Kokandusõpituba “Juurikad 
ja kala“
Lestakala, räim, kilu – kalade 
rookimine, kalaroogade 
valmistamine 
Lastele õpetatakse maitsva 
kalaburgeri valmistamist, 
praetakse lestakala, lisandiks 
õpetatakse valmistama eri-
nevaid juurviljalisandeid ning 
kastmeid
Kokandusõpitoas osalejate arv 
on piiratud!
Registreerumine: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee 
või tel 51 00 281
Rannarahva Muuseumis

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

31. oktoober – 13. november 
Raamatunäitus “Teadus meie 
ümber“
Viimsi Raamatukogus

2. november k 17
Hingede päev – meeleoluõhtu
Muusika ja muu kõigi meeltega 
tajumiseks
Viimsi Päevakeskuse saalis

3. november – 10. detsember 
Näitus “Keraamilised kalad ja 
vene vanausulised”
Tegemist on kaksiknäitusega 
Kadri Jäätma kalateemalisest 
keraamikast ja birgit Püve ning 
Annika Haasi fotodest vene 
vanausuliste kogukonnast 
Peipsi ääres 
Rannarahva Muuseumis

3. november k 19
Kontsert “Kui vari kaob, siis 
valgus jab“ (piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. november k 19.15
Eesti meeste meistrivõistlused 
käsipallis
HC Viimsi – Audentes SK
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
 
5. november k 17
Kuressaare Linnateatri kogu-
pereetendus “Värviline kummut“
Piletite broneerimine ja info 
tel 606 6838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 3,50 €
Viimsi Huvikeskuses

5. november k 21
Sulo
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

5.–6. november
Viimsi valla meistrivõistlused 
korvpallis meestele
Korraldaja: Korvpalliklubi 
Viimsi, Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Kooli spordikompleksis

6. november k 14
Kuressaare Linnateatri 
A. Milleri draama “Hind“
Piletite broneerimine ja info 
tel 606 6838 või 
iimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 10 €
Viimsi Huvikeskuses

6. november k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. november k 11 
Koolialguse jumalateenistus 
leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

6. november k 13 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

6. november k 14.30  
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

7. november k 19
Nutikate Naiste Klubi
Siidikaardi või väikese siidipildi 
maalimine
Registreerimine 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

9. november k 19 
Koguduse kool 
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kaminasaalis

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

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 



Tutkad ja rüüdad
Tedremängust on kuulnud enamus, kuid kes 
oskaks aimata, et rannalindude tutkaste män-
gud on sootuks keerukamad. Seekordseks tei-
seks külaliseks on rüüt.

Tutkaste näol on tegu Eestis väga harva pesitsevate lindu-
dega. Neid võib meie koduvallas kohata kevadeti ja vara-
sügisel rändel peamiselt rannikul. Väidetavalt pesitsevad 
üksikud tutkad Matsalu lahe laidudel. Avalikkusel on sin-
na sel ajal juurdepääs keelatud. Sestap võtsin tutkaste elu 
tutvustamiseks appi Eve Mägi raamatu “101 Eesti lindu”.

Eestis, kevadistel rändepeatustel kogunevad isaslinnud 
paaritusrituaalideks laugele tasasele maale keset lagendik-
ku. Isaslinnud jagunevad uhke sulekrae värvi järgi kolmeks: 
mustad, punased ja valged. Kõige olulisemat platsi keskosa 
valitsevad mustakraelised. Nemad on dominantseimad isa-
sed. Parima selgitamiseks kakeldakse omavahel nii tuliselt, 
et veri lendab. Platsi äärtes on punase kraega linnud, teise 
ringi tegijad. Valged aga väldivad platsil kemplemist soo-
tuks. Loomulikult meeldivad emaslindudele tugevaimad 
isased platsi keskel. Teisalt, kuna kraede värvid väidetavalt 
on geneetiliselt määratletud, kuidas siis jätkub kraevärvide 
rohkus? Kirjutatakse, et kõige kehvemas seisus on puna-
kraelised ääremängijad. Valgekraed on aga hoopis paremas 
seisus, kuna teised isased suhtuvad nendesse mõistvalt. Ni-
melt arvatakse, et emaslinnud tulevad platsile just heleda-
mat värvi kraed silmates. Mis annab võimaluse kõigile isas-
lindudele. Kogu tegevus platsil toimub vaikuses, et mitte 
tõmmata ligi kiskjaid. Väärib märkimist, et pesitsuskuul on 
isaslinnu käitumine allutatud üksnes paljunemise eesmär-
gile: isaslinnu testised on tunduvalt suuremad kui tema aju 
moodustades linnu kehakaalust viis protsenti.

Tutkaid arvatakse Eestis pesitevat kuni 50 isendit. Saa-
buvad nad aprillis, isased kannavad kraed kuni juunini, lah-
kuvad juulis-augustis-septembris. Järglaskonna eest hoolit-
seb ainult emalind. Pesa teeb heinamaa niiskemasse kohta. 
Koheselt pärast koorumist lahkuvad pojad pesast, kuid jää-
vad ema pilgu alla. Muutuvad lennuvõimeliseks kuu ajaga.

Rüütadel ei ole tutkastega võrreldavaid keerulisi ri-
tuaale. Üldse hoiduvad nad pigem omaette. Rüüdad on 
rohumaalinnud, tavaliselt neid rannikul ei kohta. Siiski on 
õnnestunud üksikuid rüütasid Viimsi rannikul rändel sil-
mata. Tavaliselt on tegu puhkepausiga edasiseks lennuks. 

Rüüdad saabuvad aprillis, hiliseimad lahkuvad oktoob-
ris. Arvatakse, et Eestis pesitseb kuni 5000 paari rüütasid. 
Pesitsuse ajal kaevab isane oma valvataval territooriumil 
maasse paar lohukest. Emane valib neist ühe pesaks. Järg-
neb pulmalend päris suurte kõrgusteni. Paarid püsivad läbi 
elu. Mune hauvad mõlemad linnud. Kuu aja pärast koo-
ruvad munadest pojad. Varsti hakkavad pojad koos vana-
lindudega toitu hankima. Osade allikate kohaselt väikesed 
tibud jagatakse ema ja isa vahel. Konkreetne lapsevanem 
hoolitseb seejärel vaid “oma” poja eest. Kuuvanused rüü-
dad on võimelised lendama. Täiskasvanud rüütade lennu-
kiirus on ca 100 km/h. Tutkas ja rüüt on looduskaitse all.

Kilvar Kessler
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Tutkas. Fotod: Kilvar Kessler

Rüüt.

Viimsi  Peokeskuses
Pargi tee  12

29. oktoobril kell 16.00–20.00

seenioride
SÜGISBALL

Õhtut sisustab mõnusa muusikaga  SULEV VÕRNO 
ja Neeme rahvamaja showgrupp 

Kammermuusikat esitab 
KADRI -ANN  SUMERA  

Magus suupiste ja tervitusvein!
Avatud ka  baar!

Sissepääs KUTSETEGA. Kutseid saab alates 
10. oktoobrist pensionäride ühenduse toast 

(Kesk tee), Viimsi ja Randvere Päevakeskusest!

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus

Oktoobrikuu esimesel 
päeval tähistatakse 
rahvusvahelist eakate 
inimeste päeva. Juba teist 
aastat korraldas Viimsi 
Pensionäride Ühenduse 
bowlinguklubi selle tähis-
tamiseks bowlinguturniiri 
Tallinna linnaosade sot-
siaalkeskuste ja ühendus-
te võistkondade vahel. 

Teised linnaosade eakate 
ühendused korraldavad ke-
vad-, sügis- ja hooaja lõpu-
turniire, kuid rahvusvahelise 
eakate inimeste päeva tähista-
mise turniir tundub väärikam 
ja vastutusrikkam. Selleks 
valmistub meie klubi eest-
vedaja Rein Valkna kohuse-
tundlikult ja kaua. Tellitud oli 
igale auhinnalisele kohale tul-
nud võistlejale kuld-, hõbe- ja 
pronksmedalid, võistkonda-
dele ja individuaalvõistlejale 
karikad. Väärika võistkond-

Viimsi Pensionäride Ühenduse bowlingu-
klubi saavutas esikoha

Võistkond koosseisus (vasakult) Väino Tomingas, Helle Mölder, Rein 
Valkna, Ljudmila Berezina, Leida Aitaja ja ärni Nõmm.

liku auhinna oli välja pannud 
ka Viimsi vald. Kuulsaal pidas 
omalt poolt meeles kinkekaar-
tidega. Turniiri toetajaks oli ka 
COREGA hambaproteesitar-
vikud. Võistluse lõpetas ühine 
suupistelaud. 

Kohale oli tulnud 8 võist-
konda 68 osavõtjaga. See on 

suur arv mänguhuvilisi, kes 
käivad aktiivselt kord nädalas 
kuulsaalis bowlingut harju-
tamas. Eriti hea meel on sel-
lest, et mängijateks on enamus 
mehed. Mehi igapäevasesse 
tegevusse kaasata on üliraske. 
Bowlingu võistkonna kokku-
panemisel on probleemiks pi-

gem naised, kes “raiskavad” 
oma igapäevaelu sootuks teist-
sugustele tegevustele. 

Tulemused olid igati head. 
Kokkuvõtteid tehes ütles kuul-
saalipoolne korraldaja Riinu 
Soosalu, et tänased tulemused 
olid märgatavalt paremad kui 
noorematel, kes ka kuulsaalis 
oma võistlusi korraldavad.

Võistkondlikult võitis tur-
niiri Viimsi Pensionäride Ühen-
duse bowlinguklubi (1654 p), II 
koha saavutas Mustamäe Sot-
siaalkeskuse võistkond (1653 p) 
ja III kohale tuli Pirita Sotsiaal-
keskuse võistkond (1604 p). In-
dividuaalarvestuses tuli Viimsi 
võistkonnast auhinnalisele ko-
hale Ärni Nõmm (335 p).

Vaadates võistlejaid, kel-
lel turjal aastaid 70 ja enamgi 
veel, aga säravad silmad, mõõ-
detud samm, sihitud vise ja 
täpne tabamus, tundus eakus 
neist olevat veel väga kaugel.

Viiu Nurmela

Pärast sisukat päikeselist 
suve alustab Randvere 
Päevakeskus uut tegusat 
hooaega. 

28. septembril oli Randvere las-
teaia saalis Randvere Päevakes-
kuse sügishooaja avamispidu. 
Külla olid kutsutud naabervalla 
Jõelähtme Neeme rahvamaja 
taidlejad: näitering ja teatraalne 
tantsugrupp. Neeme rahvamaja 
taidlejad tegutsevad juba aas-
takümneid Maria-Marika Kur-
veti juhendamisel. Randveres 
mängis Neeme rahvamaja näi-
tering Eduard Vilde näidendit 
„Miks ma ei hakanud ajakirja-
nikuks“, mis on kirjutatud sada 
aastat tagasi, kuid probleemid, 
mis selles näidendis kajastusid, 
on kandunud üle ka meie täna-
päeva.

Alustame uue hooga

Hooaja avamisest võtsid 
osa Viimsi abivallavanem Jan 
Trei, Randvere külavanem Priit 
Roobas, VPÜ juhatuse esinaine 
Viiu Nurmela ja Haabneeme 
Päevakeskuse tegevjuht Lehte 

Jõemaa, kes tervitasid koosoli-
jaid.

Külalised Neemest jätkasid 
esinemist teatraalsete tantsu-
dega, mis olid väga hoogsad ja 
temperamentsed. Üllatuseks oli 

juhendaja Merike Kahu täiss-
pagaat suure aplausi saatel. 

Seejärel õnnitleti suve sün-
nipäevalapsi lillede ja orkestri 
õnnitluslauluga. Kontserdi lõ-
petas kevadel loodud Rand-
vere pasunakoor meeleolukate 
paladega. Kõlasid Pariisi ja 
Hispaania tango ja ei puudu-
nud ka Viimsi valss, dirigeeris 
Kristjan Jurss. 

Õhtu lõppes ühises kohvi-
lauas Randvere Päevakeskuse 
ruumides, kus seinu kaunistasid 
VPÜ fotoringi pildid. Toimus 
arutelu kuuldu-nähtu üle. Samal 
ajal registreeriti uusi liikmeid 
päevakeskuse ringidesse ja klu-
bidesse. Suure menu osaliseks 
sai äsja avatud Reisiklubi.

Uuel aastal uue hooga alus-
tame suure tööga!

Helle Tomingas

Neeme teatraaltantsugrupp.

Viimsi Pensionäride Ühen-
dus on juba hulk aasta-
taid korraldanud piirkond-
likke mälumänge. Võist-
lejateks on olnud oma 
valla külade, sõpruskon-
dade või huviklubide 
võistkonnad. Seekordne 
mälumäng toimus Rand-
vere Päevakeskuses 
8. oktoobril.

Väljakujunenud traditsioonidel 
on järjepidevuse kujunemisel 
suur väärtus. Kunagi Kirovi ka-
lurikolhoosi aegadel korraldati 
Viimsis arvuka osavõtjaskon-
naga mälumänge, mille võitjad 
said auhindadeks ekskursiooni 
või turismireisi välismaale.

Täna me nii rikkad ei ole, 
kuid treenida oma aju ja kor-
rastada teadmisi, et neid raken-
dada omavahelistel võistlus-
mängudel, on igati asjakohane. 

Mälumäng Randveres
Seekordsel mälumängul-

proovisid jõudu võistkonnad 
Randverest, Miidurannast, Püün-
sist ja Randvere Päevakesku-
sest ning pensionäride ühendu-
se bowlinguklubi. Juhend nägi 
ette, et lisaks eakatele võivad 
võistkonda kuuluda ka kaks 
nooremat võistlejat. 

Võitjaks osutus Randvere 
küla võistkond Ekspromt, mille 
koosseisu kuulusid Reet Robas, 
Karin Tüür, Marina Matvere 
ja Priit Robas. II koha saavu-
tas võistkond Eakate bowling: 
Andres Valkna, Priit Valkna, 
Mihkel Roots ja Ilmar Kalm. III 
koht läks võistkonnale Popoka-
ja Miidurannast: Livio Pottisep, 
Marju Pottisep, Annika Kaabel 
ja Helgi Jaanus.

Iga auhinnalisele kohale 
tulnud osavõtja sai auhinna.

Viiu Nurmela 
Žürii liige
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8.–9. oktoobril Saksamaal 
toimunud 19. Shotokan 
Karate maailmameistri-
võistlustel osales rohkem 
kui 800 sportlast 31 riigist. 
Tiitlivõistlustest võttis 
osa ka 13-aastane Viimsi 
tüdruk  LI LIRISMAN, kes 
oma vanusegrupis võitis 
maailmameistri tiitli. 

Spordiüritustest tulemas
26. oktoober k 16.00–22.00 Viimsi haridus 145/Viimsi Kool 
30 SPORDIPÄEV / Viimsi Kool / Korraldaja: Viimsi Kool
27. oktoober k 19.00 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSI-
PALLIS, meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Aruküla/HC Tallas / Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
28.–30. oktoober XIII rahvusvaheline VIIMSI SÜgISTURNIIR 
KORVPALLIS, poisid sünd. 2000 ja hiljem / Viimsi Kool / Kor-
raldaja: Korvpalliklubi Viimsi
29. oktoober Harjumaa meistrivõistlused KOROONAS, üksik-
mängud / Kehra / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
4. november k 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSI-
PALLIS, esiliiga kohtumine HC Viimsi – Audentes SK / Viimsi 
Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
5.–6. november Viimsi valla meistrivõistlused KORVPALLIS,       
mehed / Viimsi Kool / Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi / Viim-
si Vallavalitsus
5.–6. november k 11.00 Eestimaa Spordiliidu Jõud meistri-
võistlused KÄSIPALLIS, noormehed sünd. 1999 ja hiljem / Vil-
jandi / Korraldaja: ESL Jõud

Viimsi maleturniir 
Viimsi Kooli väikeses majas toimus 8. oktoobril 
üle-eestiline kiirmaleturniir “Kõik mängima!“. 

Tegemist oli kõrgetasemelise võistlusega, kus osalejaid 
kokku 62. Eesti paremikust tegid kaasa rahvusvahelised 
suurmeistrid Jaan Ehlvest, Meelis Kanep ja Igor Švõrjov, 
samuti võis mängijate seas kohata meie malelegende, rah-
vusvahelisi meistreid Hillar Kärnerit ja Tatjana Fominad. 
Turniiri tugevusest andis tunnistust seegi, et kümne kõrge-
ma asetusega maletaja Eesti kiirmale reiting oli üle 2300.

Turniirivõidu sai aastaid Ameerika Ühendriikides ela-
nud, kuid nüüd kodumaale naasnud Jaan Ehlvest 7 punkti-
ga 8-st, teine oli FIDE meister Jaan Narva 6,5 punktiga ja 
kolmas FIDE meister Ilja Vovk 6 punktiga. Viimsi male-
tajatest olid kolm paremat Margus Sööt, Ain-Valdo Müüt-
nik ja Jüri Kuusik, valla parim noormees oli Alex Hendrik 
Noormets ja neiu Danielle Luks.

Turniiri korraldas Viimsi Maleselts Apones koostöös 
Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Kooli ja Eesti Male Toetus-
ühinguga.

Alates oktoobrist toimuvad Viimsi Maleseltsi Apones 
eestvedamisel Viimsi Kooli väikeses majas lastele male-
treeningud kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti 
algusega kell 15.15. Lisainfo siinkirjutajalt e-posti aadressil 
margussoot@hotmail.com või telefonil 53 496 452.

Margus Sööt
turniiri peakorraldaja

Palju õnne maailmameistrile!

Võistlus oli väga pingeline, 
kuni kahe punktini matšis ja 
olümpia süsteemi järgi, kus 
kaotaja langes välja. Li näitas 
oma parimat vormi ja võitis.

Käesoleva aasta aprillis toi-
munud 1. Euroopa Shotokan 
Karate meistrivõistlustelt naases 
Li samuti võitjana. XXI Balti 
riikide meistrivõistlustel tuli ta 

võitjaks nii katas kui ka kumites. 
Tänavuste võitude rida kaunis-
tab ka esikoht rahvusvaheliselt 
turniirilt karates WKF Lion Cup 
International 2011.

Palju õnne Lile tublide tu-
lemuste puhul  ja loomulikult 
ka tänusõnad treenerile ja va-
nematele!

VT

Li Lirisman pjedestaali kõrgeimal astmel, Eesti lipp õlgadel.

Viimsi Tervis SPA spordi-
klubis leidub jõukohast 
tegevust igas vanuses ja
igasuguse treenituse-
astmega inimestele. 
Treeneriteks on oma ala 
professionaalid. Valikust 
(60 rühmatreeningut 
nädalas) tutvustame 
seekord populaarset tundi 
“Kõht, selg ja tuhar“. 

Sellise nimetusega rühmatree-
ning on lihasvastupidavusele 
suunatud tund, kus treenitakse 
tõhusalt ja tasakaalustatult kõi-
ki kerelihaseid (kõhu sirg- ja 
põikilihaseid ning seljasiruta-
ja- ja kere külgmisi lihaseid) 
ning tuharalihaseid. Et muuta 
harjutusi veelgi tõhusamaks ja 
funktsionaalsemaks ning tundi 
vaheldusrikkamaks, on kasutu-
sel erinevad treeningvahendid, 
nagu fit-pall, bosu, gymstick ja 
kummilindid. Treeneriks on 
Kersti Ojalill, kes on ka Viim-
si Tervis SPA spordiklubi juht. 
Ta on Eesti Olümpiakomitee 
IV taseme aeroobikatreener, 
Reeboki treener, aeroobika-
võistluse FitGirl 2001 II koha 
omanik, Eesti Võimlemisliidu 
treenerite koolitaja ja aeroobi-
ka eksamikomisjoni liige.

“Tunnis teeme tõhusaid 
harjutusi kõhule, seljale ja tu-
haralihastele,” lubab enam kui 
10-aastase treenerikogemu-
sega Kersti Ojalill enne tree-
ningtunni algust seda VT-le 
tutvustades. Enamuses lihas-
treeningule suunatud tundides 
treenitakse samuti kõhtu, sel-
ga ja tuharaid, ei keskenduta 
ajaliselt neis nii palju nimeta-
tud piirkondadele, aga selles 
treeningus on kõik harjutused 

neile kolmele ning boonuse-
na on lisatud treeningkavasse 
kompleksharjutusi, kus lisaks 
tuharalihastele saavad ka reie-
lihased koormust. “Näiteks 
kükke ja väljaasteid tehes on 
haaratud töösse suured lihas-
rühmad (tuharad ja reied), 
tänu millele kulutame ka roh-
kem energiat,” selgitab tree-
ner. “Erinevaid vahendeid ka-
sutame selleks, et tund oleks 
vaheldusrikkam ja mitme-
külgsemalt arendav,” lubab ta, 
aga ära ei tohi unustada seda, 
et parim treeningvahend on 
ikkagi oma keha raskus.

Rõhk on tehnikal
Tund algab soojendusega, mille-
le järgnevad jõuharjutused ning 
lõpus venitused enim koorma-
tud lihasrühmadele. Oodatud on 
nii algajad kui ka edasijõudnud 
ning treening sobib väga hästi 
ka meestele, kinnitab treener. 
Treeningusse sobivad selga ta-
valised spordiriided, jalga sise-
treeningujalatsid. 

Tähtsaim on harjutuste 
sooritamise tehnika, tähelepa-

nu tuleb pöörata õigele hinga-
misele ja kehahoiule.  

Istume päeval arvuti taga, 
hommikul ja õhtul autoroolis – 
sealt siis tihti seljavalud. Väga 
oluline on treenida oma süvali-
haseid, rõhutab treener. Kersti 
Ojalille põhimõtteks on kva-
liteet: “Tähtis pole teha kõige 
raskemat harjutust, oluline on 
endale mitte liiga ega kahju 
teha ja sooritada harjutusi õi-
gesti.” Harjutusi õigesti tehes 
õpib inimene oma keha pare-
mini tunnetama ja saab aru, 
mis lihased sooritavad teatud 
liigutust. Ja siis on ka regulaar-
selt treenides tulemusi näha! 

Ja treening algabki. Spor-
diklubi väiksem rühmatreenin-
gute saal on nii parajalt rahvast 
täis, et igaühel on enda ümber 
ruumi piisavalt. Igaüks saab 
suure fit-palli ja mati ning tund 
algab soojendusharjutustega. 

Et saaks õige koormuse
Naisi on igas vanuses – tree-
neri sõnul sobibki see treening 
igale vanusele. Aga ega siin 
pole aega teisi jälgida, igaüks 

tegeleb iseendaga, sest tempo 
on päris hea. Eriti sümpaatseks 
teeb selle treeningu Kersti 
Ojalille stiil selgitada iga har-
jutuse juures, millistele lihas-
rühmadele tehtav harjutus mõ-
jub ning kuidas peab liigutust 
tehniliselt sooritama nii, et li-
hased saaksid õige koormuse. 

Kersti näitab ette ja jõuab 
ka jälgida, kuidas rühmal har-
jutused õnnestuvad, juhib tähe-
lepanu vigadele ning õigetele 
käte-jalgade asenditele. Ker-
gemad harjutused vahelduvad 
vähe raskematega, Kersti näi-
tab mitut erinevat võimalust, 
kuidas vähem või rohkem pin-
gutada – vastavalt oma keha 
võimele. Sirutused-painutu-
sed-pöörded vahelduvad har-
jutustega matil, seejärel pallil 
või palliga, harjutusi alustatak-
se aeglasemas tempos, seejärel 
tempo kasvab, kuid taas on 
igaühe enda otsustada, millises 
tempos kaasa teha. Muusika 
innustab liigutama, veel innus-
tavam on aga treener Kersti 
enda positiivne olek ja rõõmus 
hääl – tema lausa kiirgab seda 
heaolutunnet, mida annab lii-
kumine. Täiesti usutav on väi-
de, mida ta on ühes intervjuus 
öelnud, et treeneriamet on talle 
kirglikuks hobiks. 

Märkamatult on 45 minutit 
täis saanud, veel viimased si-
rutusharjutused ja ongi kõik. 
Ei ole väsimust, ei ole valu li-
hastes, on treenerilt saadud po-
sitiivne energia, mis sisendab 
endasse rahulolu ja head tun-
net sellest, et keha sai liikuma. 
Naistel silmad säravad. Kord 
nädalas – seda rõõmu tasub 
endale teha! 

Annika Poldre

Treeninguga talje kauniks ja tuharad trimmi

Treener Kersti Ojalill näitab harjutused ette.
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l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Vehema tee 1. 
Pind 19 m2, kinnistu 37 m2. Uus katusekate. 
Hind 5500 €. Paku oma hind! tiiujaan@hot.ee, 
tel 51 31 384.

l Teostame haljastustöid, viljapuude ja hekkide 
lõikust, puude langetamist ja lumekoristust. 
Tel 55 637 666.

l Annan matemaatikatunde. Müün trompeti ja 
auto Opel Vectra. Tel 601 1783 või 58 451 459.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie ko-
dus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonna-
säästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele 
õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.

l Otsin inglise ja eesti keelt kõnelevat lapsehoid-
jat, kellel on ka juhiluba ja kes aitaks meie kodus 
Haabneemes 2 last (1 kuu vanune tüdruk, 20 kuu 
vanune poiss) hoida. Sooviavaldus saata e-posti 
aadressil rita.asvanyi@yahoo.com. 

l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt 
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele 
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk 
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähene-
mine igale õppijale!

l Transporditeenus Renault master kaubikuga 
24/7. Tel 52 48 286. Küsige hinnapakkumist 
k.r.garages@gmail.com!

l Seoses töömahu suurenemisega pakume tööd 
elektrikule-autojuhile Viimsis asuvas töörühmas 
asukohaga Viimsi, Halli tee 1. Kontakt: tel 650 
6156, 50 24 485, keskus@elektritsentrum.ee. 

l Õppesõit b-kategooria sõidukiga. svenarop@hot.ee 
või tel 56 681 120.

l Kvalifitseeritud pottsepp. Ahjud, pliidid, soemüü-
rid, kaminad, korstnad. Tel 56 322 522. 

l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar) 
40 l/60 l võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tule-

hakatus, saepuru 150 l kotis, aastaringi vedu tasuta. 
Kontakt tel 50 18 594.

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy 
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 
869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee. 

l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike puu-
de/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisiku-
tele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.

l Müüa lõhutud küttepuid: lepp, sanglepp, haab, 
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad, 
küsi julgelt! Tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee. 

l Üürin 4 kuuks alates detsembrist 2-toalise 
korteri Viimsis, Haabneemes või Meriväljal. 
Tel 51 16 256.

l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud, 
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega. 
Tel 56 740 940, Mart, mrt.mrt.001@mail.ee. 

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist 
kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel pro-
jekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid.
Tel 51 65 035.

l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad, 
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825. 

l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killustik. 
Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936. 

l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (hele), 
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9, 
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

l Probleemsete, ohtlike ja kuivanud puude 
langetamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja 
keerukas asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt 
vajadusele köistehnikat või ladvast langetus 
meetodit. Tel 56 482 680.

l Soodne ja mugav triikimisteenus Viimsis. Vt lisa-
infot www.facebook.com märksõnaga “triikimine” 
või helista nr 53 307 827.

kaup uSa-ST!
uus pood 

“Riietering” 
Comarketis, 
II korrusel.

Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, aksessuaare, 
lisaks madratseid, voodi-
pesu jm juurdekuuluvat.

astu läbi ja Sa ei kahetse!

avaTud 
õmbluSSalong

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Puude langetamine, 
hekkide lõikus ning 

kujundamine.
Muru ja haljasalade 
rajamine ning lume-

koristus.
Tel 55 637 666

www.ifhaljastus.ee

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

Reklaam 
Viimsi Teatajas
vt@viimsi.ee

Kõhutantsu trennid 
algtasemele Viimsi 
Huvikeskuses

kellele?
Kõhutantsu trenni on 
oodatud kõik naised, 
kellele meeldib kehali-
ne eneseväljendus läbi 
tantsu, sõltumata vanu-
sest, treenitusest ja os-
kustest. Algteadmised 
tantsust ei ole olulised. 
Idamaine tants on nai-
selik ja emotsionaalne 
eneseväljendusviis, mis 
haarab liikumisse kogu 
keha pisemadki lihased.

millal?
ESMASPÄEVITI 
18:00 - 19:00 
KOLMAPÄEVITI 
19:00 - 20:00

kui palju?
Kuutasu on 32 €
Üksik tund 6 €
ANNA OMA KEHALE 
VÕIMALUS LIIKUDA!

Info ja registreerumine: 
www.kumei.ee

Nelgi tee 1 Ilusalongis 
ootab teid

KOSMEETIK
Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.
518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

Kuressaare Linnateater 
on Viimsi Huvikeskuses 
etendusega “Hind” 6. 
novembril kell 14.

Lugu ühest pärandusest ja ka-
hest vennast, kes seda jagatud 
ei saa. Osades Guido Kangur 
(Eesti Draamateater), Riho Küt-
sar (Vanemuine), Elina Reinold, 
Aarne Mägi.

Kohusetundlik politseinik. 
Pettunud naine. Edukas ki-
rurg. Majatäis möödunud ae-
gade mööblit ja veel rohkem 
mälestusi koormaks kaelas. 
Ingli asemel, kes neid sellest 
vabastama peaks, ilmub välja 
halenaljakas, aga elutark kaup-
mees. Kaks võõraks jäänud 
venda jagavad isalt päritud 
varandust ja kaevavad minevi-
kus, et jõuda tõeni ja teinetei-
seni. Lugu on ühtaegu igapäe-
vane ja igavene. Kohati tõsine, 
kohati naljakas nagu elu ise...

Pileti hind 10 €, soodus-
hind õpilastele ja pensionäri-
dele 8 €. Piletite broneerimine 
ja info e-posti aadressil viim-
si@huvikeskus.ee või telefonil 
606 6838.

Tõnis Mägi ja Kärt Johan-
soni kontsert “Jah, ma 
nägin lumevalgust...” 
6. detsembril kell 19 
Viimsi Huvikeskuses.

Tõnis Mägi ja Kärt Johanson 
annavad selle aasta novembris 
ja detsembris talvised kont-
serdid pealkirjaga “Jah, ma 
nägin lumevalgust…”. See on 
nende esimene ühine kontsert-
programm, mis jõuab pea kõi-
kidesse Eestimaa paikadesse. 

Kuressaare Linnateatri 
“Hind” Viimsis 

Tõnis Mägi & Kärt Johanson 
“Jah, ma nägin lumevalgust...”

Kontsert sisaldab loomingut, 
mida on koosveedetud aastate 
jooksul kogunenud päris palju. 
Laulude tekstid pärinevad nii 
eesti luuletajate kui ka Kärdu ja 
Tõnise endi sulest. Esitusele tu-
levad uuemad ja vanemad lood, 
millest tuntuim ja rahva poolt 
armastatuim on “Deja Vu”. 
Laulmata ei jää ka aegumatud 
“Unemuinasjutt”, “Leib jah-
tub” jt. Kuna kontserdid toimu-
vad valdavalt advendiajal, siis 
on kavas ka talve- ja jõululaule, 

sealhulgas kontsertprogrammi 
nimilugu, Paul-Eerik Rummo 
tekstile kirjutatud “Jah, ma nä-
gin lumevalgust…”.

Pääsmed eelmüügist saada-
val Viimsi Huvikeskuse konto-
ris, tund enne algust kohapeal 
ja Piletilevis. Piletiinfo ja bro-
neerimine tel 606 6838, viim-
si@huvikeskus.ee. 

Pileti hind kuni 31. oktoob-
rini 10 €, alates 1. novembrist 
12 € ja kohapeal 13 € (juhul, 
kui pileteid jätkub).

Esimene doonoripäev lasteaias Väike Päike
 Kolmapäeval, 26. oktoobril k 15.00–18.00 

oodatakse nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama lasteaeda Väike Päike 
(Kraavi tee 1, Pärnamäe küla, Viimsi vald). 

Lisainfo www.verekeskus.ee

Kõrges eas lahkus meie hulgast

LEMBIT RAId
1919 – 2011

Siiras kaastunne lahkunu perekonnale.
Viimsi Pensionäride Ühendus
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aS Eesti Eine võtab tööle 
Lasnamäel asuvasse kaasaegsesse suurkööki:

- peakoka (netopalk 900 eur/kuu)
- koka (netopalk 600 eur/kuu)

- köögi abitöölisi (netopalk 300 eur/kuu)

CV saata e-mailile: info@eine.ee
Kontaktisik: Indrek Kirss 50 48 450

VIIMSI HARRASTUSTEATER
lavastab uut muusikalist lasteetendust
“TOM SAWYERI SEIKLUSED“

Ootame pea-ja kõrval-
osadesse teatri- ja 
muusikahuvilisi noori 
vanuses 9 – 16 aastat.
Ette valmistada 1 luuletus ja 1 soolo-
laul (a’capella, instrumentaalsaate või 
fonogrammiga CD-l)

Katsed toimuvad teisipäeval, 1. 
novembril 18.30 Viimsi Huvikeskuse 
saalis (Nelgi tee 1)

Registreerimine katsetele hiljemalt 
30.oktoobriks e-posti aadressil: 
frankavakkum@gmail.com

akende pesemine, kodukoristus, kontorikoristus, suur-
puhastus, remondijärgne puhastus, põrandate vahatami-
ne, vaipade masinpesemine, muru niitmine, piirdeaedade 
remont ja korrastus jne…

kuldsed käed oÜ. Tel/faks 6611600, Tel: 5029295 (Enn), 
e-post: kuldsedkaed@neti.ee.          www.kuldsedkaed.ee 

SOOVID EHITADA 
HELISTA MEILE!!!!

Tel 50 45 818, 
Tel 6 80 61 53

e-mail: janeknugis@hotmail.com
Teostame erinevaid ehitustöid:
• Kaevetööd sh kanalisatsioon

• Vundament
• Üldehitus

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, valik naiste riideid.

pirital asuv raamatupidamisteenuseid 
pakkuv firma 

võtab seoses laienemisega veel juurde 
uusi kliente.

Hinnad ja teenindus kliendisõbralikud. 
Info tel. 56 480 389

Joogaklubi Sattva 
Joogaklubi Sattva kutsub Kundalini joogasse – mis on üks parimaid võima-
likke tegevusi kui tahate vabaneda stressist, olla energiline, tasakaalus ja õn-
nelik!

Kundalini jooga tunnid algajate tasemele toimuvad Viimsi Huvikeskuses, 
Nelgi tee1, neljapäeviti kell 20.00 – 21.30

Kundalini jooga on terviklik keha, meele ja vaimu treening eesmärgiga luua ühtsus 
hingamise ja liikumise, keha ja vaimu, “mina” ja universumi vahel. 

See iidne tehnoloogia tegeleb meis kõigis olemasoleva, kuid enamalt kasutamata elu-
jõu, psüühilise energia potentsiaali äratamise ja alalhoidmisega. 

Puhastades keha ja meele, tugevdades närvisüsteemi ja näärmetesüsteemi ning avades 
ja tasakaalustades keha 7 energiakeskust ehk chakrat võimaldame endale ühenduse 
tohutu energiaallikaga, millest oleme kõik tulnud ja kuhu ka naaseme.

Kundalini jooga asendid ja liigutused on iseenesest küllalt lihtsad, kuid suur korduste 
arv ja intensiivsus on väljakutseks igaühele. Eneseületus aitab leida senikogematu jõu 
ja vastupidavuse. Meditatsioonid ja loitsimised puhastavad meelt ja aitavad vabaneda 
sügavalepeidetud traumadest ja sundmõtetest. 

Juba lühiajalise praktika järel avastate, et olete rahulikum, tasakaalukam, intuitiivsem, 
loomingulisem, südamlikum ning külgetõmbavam.

Kundalini jooga tunnis teeme harjutusi mattidel – need on koha peal olemas, kuid 
kaasa võib võtta ka oma mati. Lõdvestuse ajaks palun kaasa võtta pleed. Riietus ol-
gu naturaalsest materjalist ja soovitavalt heledates toonides. Harjutame paljajalu või 
sokkides.

NB! Enne tundi palun vähemalt 2 tundi (kuni 4 tundi) mitte süüa. Kundalini jooga 
päevadel tuleks tarvitada rohkesti puhast, mullideta ja lisaaineteta vett.

Kundalini jooga sobib igaühele. Tõsisemate terviseprobleemide korral konsulteerige 
aga esmalt arstiga!

Tunde viib läbi: Eva Reintak (Pavan Kaur) – Kundalini jooga õpetaja, läbinud 
Kundalini Rising International Yoga Academy rahvusvahelise Kundalini joo-
ga õpetajate kursuse.

Rohkem infot Kundalini jooga kohta leiate: www.joogaklubi.ee

24.oktoober 19.00 Käsitööseebi valmistamine. 
Kursusel valmistame külmpress meetodil seepi seebikivist, 
rasvadest ja õlidest. Igal töötoas osalejal valmib kaks seepi.                                  
Hind 15 €  

07.november 19.00 Siidikaardi või väikese 
siidipildi maalimine. 
Koolitusel on võimalus õppida kolme erinevat siidimaalimise 
tehnikat: maalimine märjale siidile e.värvid+sool, maalimine 
kuivale kangale, kontuuriga maalimine. Valmib kolm kaarti või 
üks siidipilt. 
Hind 5 €

14.november 19.00 Siidisalli värvimine.
Kursusel valmivad kaunid ja omanäolised “Shibori“ siidisallid. 
Mis on Shibori? See on jaapanist pärit kangavärvimise tehnika, 
kus muster tekitatakse tikkides, kangast voltides, kortsutades 
ja sõlmides. Salli võib kujundada nii ühe, kui ka mitmevärvili-
seks ning hiljem lisaks kaunistada kivikeste, litrite, joonistus-
te, villaga või kauni salmiga. Ilus ja meeldejääv kingitus kogu 
eluks.
Hind 10 €

Koolitajad Eveli Apri ja Airi Voitk         

Nutikate  naiste  
klubi õpitoad 

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis. 
Info ja registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee, www.huvikeskus.ee
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AS Viimsi Vesi kuulutab välja  
avaliku kirjaliku enampakkumise 
AS Viimsi Vesi omandis oleva-
te kinnistute Vehema tee 5 (ka-
tastritunnus 89001:010:2849) ja 
Haabneeme II (89001:010:2897) 
müügiks. Vehema tee 5 enampak-
kumise alghinnaks on 69 300 eu-
rot ja Haabneeme II enampakku-
mise alghinnaks on 360 000 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 
on 07.11.2011.a kell 09.00. 

Pakkumiste esitamise koht: AS 
Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa.

Lisainfo: www.viimsivesi.ee 
või telefonil 60 66 848


