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Eesti teaduse popularisee-
rimise riiklikul auhinna-
konkursil tunnustati Viimsi 
Kooli II koha preemiaga. 
Kooli õpilasteaduse koor-
dinaator on õpetaja Peeter 
Sipelgas. Loe lk 3

Kunstikooli ja muusikakooli 35. sünnipäev >> loe lk 8-9

15 aastat Viimsi Huvikeskust  
Viimsi Huvikeskuse kollektiiv: tegevjuhi asetäitja Kalle Erm, tegevjuht Ita-Riina Pedanik ning turundus- ja müügijuht Heidi Kirsimäe. Fotod Peep Kirbits

Reedel, 16. novemb-
ril tähistas Viimsi 
Huvikeskus oma 15. 
sünnipäeva. 

Huvikeskuse algus ulatub 
tegelikult palju kaugemale: 
aastasse 1978. “Saime al-
guse teises vormis ja sealt 
oleme välja kasvanud,” üt-
les huvikeskuse tegevjuht 
Ita-Riina Pedanik.

Sünnipäevapeole olid 
Pedaniku sõnul kogune-
nud sõbrad ja tuttavad 
ning paljud teekaaslased, 
kes seotud praeguse ja eel-
mise majaga, millest nüüd 
on saanud peokeskus. 

15 aasta jooksul on 
huvikeskuse üritustel ja 
tegevuses osalenud ja kes-
kust külastanud nii palju 
inimesi, et neist saaks mit-
mekordse inimketi ümber 
Viimsi. „Oleme eksisteeri-
nud tänu neile inimestele, 
kes meie majas olnud on 
ja siia tulevad. Kui mujal 
valdkondades saavad ma-
sinad inimeste eest töö ära 

teha, siis kultuuris seda ei 
saa,“ ütles tegevjuht. Ita-
Riina Pedaniku tänuloe-
telu tuli pikk: alustades 
huvikeskuse alustajatest 
Einost ja Leelost, juhatuse 
liikmetest, vallavalitsusest 
kuni ringijuhtide ja kõigi 
nendeni, kes ise huvikes-
kuses midagi harrastavad 
ja loovad ja ka oma lapsi 
siia tegutsema toovad. 

Õnnitlejate seas esin-
dasid vallavalitsust val-
lavanem Haldo Oravas ja 

abivallavanem Jan Trei. 
“Teie rüpest on välja kas-
vanud Viimsi Harrastus-
teater. 16 muusikali vähem 
kui 15 aasta jooksul – selle 
eest tahaks eraldi tänada 
Kalle Ermi,” sõnas val-
lavanem Oravas. “Erili-
sed tänud Ita-Riinale, kes 
on valla kultuurielus 26 
aastat kaasa löönud ning 
huvikeskust pikki aastaid 
vedanud. Ma olen alati 
imetlenud Ita-Riina sära, 
energiat ja karismaatili-

sust. Sa oled andnud Huvi-
keskusele näo,” ütles abi-
vallavanem Trei. “Kuivõrd 
meie vallas elab palju ak-
tiivseid ja tegusaid inimesi 
lastest väärikateni, siis on 
Viimsi Huvikeskusel täi-
ta väga oluline roll leida 
meie lastele, noortele, täis-
kasvanutele ning eakatele 
meelepärast huvitegevust 
ja kaasa aidata vaba aja si-
sustamisel. Siiani on Viim-
si Huvikeskus sellega väga 
hästi hakkama saanud.”

Harjumaa Omavalitsus-
te Liidu esindaja rõhutas 
oma tervituses, et huvikes-

kusest on välja kasvanud 
suured tähed. Viimsi Päe-
vakeskuse tegevjuht Lehte 
Jõemaa kiitis huvikeskust 
selle eest, et nad on Viim-
sisse toonud teatreid ja 
palju huvitavaid kontserte. 
Rahvamuusikaansambel 
Pirita ja noortekapell ter-
vitasid päevakangelasi sel-
leks sündmuseks kirjutatud 
luuletusega, sooje sõnu üt-
lesid rahvatantsijate ja laul-
jate esindajad. 

Sünnipäevakingituseks 
andis kontserdi käsikella-
de ansambel Campanelli. 

VT

Sünnipäevakontserdi andis käsikellade ansambel 
Campanelli, keda juhatab Inna Lai. 

TaSub TEada
l Viimsi Huvikeskus korraldab valla traditsioonilisi kul-
tuurisündmusi nagu näiteks lauluvõistlus “Viimsi Laulu-
laps”, vastlapäeva tähistamine, beebide vastuvõtt jpt.
l Huvikeskuses tegutseb pidevalt umbes 40 huviringi, 
milles osaleb üle 800 inimese.
l Lisaks huviringidele saab siin majas külastada teat-
reid ja kontserte. Samuti saab rentida ruume tähtpäe-
vade ja sündmuste tähistamiseks.
l Viimsi Huvikeskuse allasutustena tegutsevad Viimsi 
ja Randvere Noortekeskus ning Prangli Rahvamaja.

Jõulunädal 
vallavalitsuses
Esimesel jõulukuu nädalal 3.–7. detsembril 
on vallavalitsuses avatud uste nädal.
Olete oodatud!

Vallavalitsus

Tarbijakaitseamet 
tuletab meelde
Ees ootav pühadeaeg suurendab ini-
meste kulutusi, mida osad püüavad 
katta laenurahaga. Seetõttu anname 
nõu, millele krediidilepingute sõlmimi-
se puhul tähelepanu pöörata.

- Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille 
jaoks laenuraha vajad, on ikka hädavajalik.

- Kui oled otsustanud laenuraha kasu-
tamise kasuks, võiksid kaaluda erinevate 
krediidiandjate pakkumisi.

- Tingimuste võrdlemiseks küsi koos 
pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte.  

Rohkem infot: www.laenatargalt.ee.

Tarbijakaitseamet

Jõulumüük 
koolis
Viimsi Kooli algklassilapsed teevad 
traditsioonilist jõulumüüki invalaste 
toetuseks.

Novembri lõpus–detsembri alguses toimuvad 
Viimsi Kooli suures ja väikeses majas heatege-
vuslikud jõulumüügid, mille tulu läheb MTÜ 
Viimsi Invaühingu erivajadustega laste toetu-
seks. Jõulumüügi põhijõud on algklassilapsed, 
kes koos peredega küpsetavad maitsvaid küp-
setisi ja suupisteid, mis koolis müüki lähevad. 
Laadal müüakse ka omatehtud kaarte ja käsi-
tööesemeid. 

Koostegemise rõõm, tavapärasest erinev 
koolipäev ning hulk positiivseid emotsioone on 
märksõnad, mis osalisi ikka ja jälle selle akt-
siooniga ühinema panevad. Rääkimata sellest, 
et toredate tegevuste taustal aidatakse neid, 
kes seda kõige enam vajavad. Jõulumüükidega 
teenitud tulu antakse pidulikult üle iga-aastasel 
heategevuslikul aastalõpuballil. 

Olete kõik oodatud kaasa lööma!
Heategevusmüükide ajakava: suur maja: 4. 

klassid 29.11.12, 3. klassid 30.11.12, 2. klas-
sid 6.12.12; 1. klassid 7.12.12; väike maja: 3.-
5.12.12 korruste kaupa.

Viimsi Kool
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 

74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

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

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

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

ajalehe järgmine number ilmub 7. detsembril

Esimesest jaanuarist 2013 jõustub ”Maa-
maksuseaduse” muudatus, millega va-

bastatakse kodualune maa maksust kuni 
1500 m2 ulatuses. Teisisõnu pääsevad järg-
misel aastal selles ulatuses maamaksu tasu-
misest  need Viimsi valla suvilate ja elamute 
omanikud,  kes on registreerunud Viimsi 
elanikuks hiljemalt 1. jaanuaril 2013. Elani-
kuks saab registreerida internetikeskkonnas 
riigiportaalis  www.eesti.ee. Viimsi valla-
majas saab elanikuks registreeruda kuni 28. 
detsembri kella 16.00-ni.   

Samas on Viimsis praegu käimas elani-
kuks registreerimise kampaania ”Jõuluks 
koju”. 12. detsembril 2012 lõppeva  kampaa-
nia käigus võib võita loteriil mitmeid auhin-
du. Seepärast soovitame ümberregistreerimi-
se toimingud kavandada enne 12. detsembrit. 

Vallavalitsus andis 1. novembril voliko-
gule esimeseks lugemiseks üle 2013. 

aasta eelarve eelnõu, mille kohaselt kasvab 
2013. aastal valla eelarve põhitegevuse tu-
lude maht 5,9%. Aastal 2012 on võrreldes 
2011. aasta kümne kuuga tulumaksu roh-
kem laekunud 6,5% ja loodetavasti selline 
kasv ka jätkub. 2013. aasta eelarve suurim 
investeering on Randvere kooli ehitus, mida 
vald teostab täielikult omavahendite arvelt. 
Viimsi valla eelarve tulude maht 2012. aas-
tal on 19,8 miljonit eurot.  Maksumaksjate 
arvu kasv lubab oodata ka suuremat tulu-
maksu laekumist valla eelarvesse. Viimsi 
vallas elab käesoleva aasta  novembrikuu 
seisuga 7900 maksumaksjat, kellelt on lae-
kunud septembri lõpu seisuga 1362 eurot 
tulumaksu iga maksumaksja kohta. Selle 
näitaja poolest edestame kõiki teisi omava-
litsusi, seega kõige suuremat tulu teenivad 
just Viimsi elanikud. Teisel kohal on Harku 
1312 euro ning kolmandal Rae vald 1212 
euroga maksumaksja kohta. 

Viimsi Heategevusball on jälle lähene-
mas ning kõik on taas teretulnud! Te-

gemist on tavapärase vahva aastalõpu heate-
gevusüritusega, mille piletite müügist saadav 
tulu läheb Viimsi Invaühingule erivajaduste-
ga laste toetuseks. Viimsi Invaühingu, valla ja 
Viimsi Kooli poolt korraldatav ball toimub 8. 
detsembril, tavapäraselt Viimsi Koolis.

Head teha on seegi kord imelihtne. Ma 
tänan ette kõiki, kes otsustavad, ostes pääs-
me või osaledes kunstioksjonil, neile lastele 
heateo teha. 

Viimsi Vallavolikogu algatas 2006. aastal 
üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viim-

si valla teedevõrgustik, sõidu- ja kergliiklus-
teed”. Teemaplaneeringu peamine eesmärk 
on teedevõrgu, kergliiklusteede, parkimise 
ja ühistranspordi planeerimise põhimõtete 
kujundamine, sõiduteede, kergliiklusteede 
ja rööbastranspordi trasseeringute tulevaste 
asukohtade määramine. Teede teemapla-
neeringu avaliku väljapaneku käigus laekus 
24 vastuväidet, millest ühel oli 399 allakir-
jutanut. Nimetatud kirjas sooviti, et loobu-
taks Püünsi küla metsapoolsele piirile uue 
alternatiivse tee planeerimisest Reinu tee ja 
Annuse tee vahelisel lõigul ning Annuse tee 
pikendusest ida suunas Rohuneeme puhke-
metsa-alale. Selle ettepanekuga planeeringu 
koostamisel ka arvestati ning neid teelõike 
teemaplaneeringus ei kavandata.

Kuna planeeringu menetlus venis pikale, 
tekitas see ka palju segadust ja pingeid, seal-
hulgas vallavalitsuse poolt kodanike aval-
duse alusel kriminaalmenetluse algatamise 
taotlus politseile. Vabandame tekkinud eba-
meeldivuste pärast Esta Järve ja Jüri Kruus-
vee ees, keda alusetult kahtlustati seotuses 
allkirjade võltsimisega. Välistamaks võima-
likke arusaamatusi tulevikus teeb vallavalit-
sus edaspidi strateegiliste planeeringute me-
netluse käigus tihedamat koostööd asjasse 
puutuvate külavanematega.

T šehhi Vabariigi Suursaatkond Tallinnas 
korraldas 16. novembril Tšehhi Par-

lamendidelegatsioonile kohtumise kolme 
Eesti kohaliku omavalitsusega, et arutada 
kohalike omavalitsuste finantseerimise me-
toodikat Eestis ning riigi ja kohalike oma-
valitsuste suhtlust ja kitsaskohti. Viimsi vald 
avaldab tänu suursaadik Richard Kadlčákile 
võimaluse eest kohtumisel oma kogemusi 
jagada.

Haldo Oravas
vallavanem

VaLLaVaNEMa VEERG

Suurimat tulu teenivad 
viimsilased

arutelu Tšehhi saatkonnas.

Viimsi lasteaia- ja kooli-
lapsed on alustanud 
aktiivselt oma rühma- ja 
klassikaaslastega Viimsile 
maskoti otsinguid. 

Parimale rühmatööle on valla-
valitsus auhinnaks välja pan-
nud 200 euro suuruse kinke-
kaardi. 

Milline peaks üks 
Viimsi maskott välja 
nägema?
Esimest korda mõlgutasime te-
gelaskuju kohta mõtteid Viim-
si kooli isadepäeva töötoas 2. 
novembril. Pered ja isad joo-
nistasid ja meisterdasid laste-
ga vahvaid tegelasi. Palju oli 
joonistusi, kuid neli tublimat 
meisterdasid riidetükkidest ko-
hapeal maskoti ettepaneku val-
mis.

Viimsi maskoti tegelaskuju 
peab olema lõbus tegelane, kes 
on oma käitumises väärikas ja 
eeskujulik. Ta on laste sõber, 
humoorikas, heatahtlik ja abi-
valmis igas olukorras. Kok-
kuvõttes on ta vahva, muhe, 
sõbralik rannarahva sõber, kes 
tutvustab Viimsit nii omadele 
kui ka külalistele.

Maskott on alati kohal 
Viimsi toredatel üritustel, män-

gides ja lõbustades lapsi. Spor-
divõistlustel on ta tubli kaa-
saelaja omadele, innustades 
sportlasi oma koduvalla eest 
rohkem pingutama. Ta on kõi-
gi sõber ja alati valmis rääkima 
kuulajatele toredatest ja vah-
vatest elamustest, mis Viimsis 
juhtuvad ja on läbi ajaloo juh-
tunud.

Mõelge ka kodus 
kodukoha teemadel
Armsad lapsevanemad, siit 
üleskutse ka teile. Mõelge ka 
kodus Viimsi teemadel, tutvu-
ge Viimsi ajalooga ja rääkige, 

mida põnevat meil siin läbi 
aastate ja aastakümnete toimu-
nud on. Tuletage meelde vanu 
aegu ja loomi, linde, kalasid, 
kes on Viimsi jaoks omased 
olnud ja siiani on. Või on meie 
maskott hoopis keegi tuleviku-
maailmast?

Kindlasti on lastel huvitav 
kuulata ka teie mõtteid ja mä-
lestusi, et siis koos klassi või 
rühmaga oma ettepanek välja 
töötada.

Mailis alt
Viimsi valla

kommunikatsiooni- ja 
arendusjuht

Lapsed isadepäeval koos isadega vahvaid tegelasi joonistamas.

Maskoti otsinguil
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Laupäeval, 8. detsembril 
kell 19 toimub Viimsi 
Koolis heategevuslik aas-
talõpuball, mille eesmärk 
on koguda tulu Viimsi In-
vaühingu erivajadustega 
laste toetuseks. ballil on 
särav meelelahutusprog-
ramm, põnevate auhin-
dadega loterii, traditsioo-
niline oksjon ning veidi 
enne keskööd ootab kõiki 
ballikülalisi üllatus!

Esinevad populaarsed 
lauljad ja karismaatili-
sed tantsijad
Tänavuse balli õhtujuhid on 
Vanilla Ninja asutajaliige ja 
kultuurikeskuse Lindakivi di-
rektor Katrin Siska ning loo-
tustandev noor koreograaf 
Ingmar Jõela. Balli meelela-
hutuslikus programmis esineb 
superstaar Artjom Savitski, 
kelle omanäoline muusika on 
saanud paljude lemmikuks. 
Publiku ette astub ka Pirjo 
Levandi, keda klaveril saadab 
Kaisa Laasik. Kes veel mäle-
tab, siis populaarses laulusaa-
tes „Laululahing” laulis ennast 
eestlaste südamesse Nukukoor, 
kes on ka balli üks populaarse-
maid esinejaid. Õhtu peaesine-
ja ning tantsitaja on politsei- ja 
piirivalveorkester koos Airi 
Allvee ja Silver Laasiga.

Silmailu ja tantsuosavust 
pakuvad võistlustantsuklubi 
Esperanza kaunid võistlustant-
supaarid ning klubi Danceact 
kuum tangopaar. G. Otsa nim. 
Muusikakoolist tuleb ballikü-
lalisi tervitama noortest ja sä-
ravatest löökpillipoistest koos-
nev grupp, kes esitab kolmele 
trummikomplektile kirjutatud 
lugusid. Löökpillieriala õpivad 
ja grupis mängivad Ivo Lain, 
Kaspar Ernesaks ja Madis Kap-
kosilk. 

Veel näeb ballil kellamän-

Aastalõpuball pakub säravat 
meelelahutusprogrammi

guansamblit ning mõned esi-
nejad jäävad ka saladuseks, et 
külalistel oleks põnevam prog-
rammi jälgida.

Traditsioonilised balli-
üllatused 
Ballilt ei puudu ka sel aastal 
armsad ja traditsiooniliseks saa-
nud tegevused nagu loterii ja 
oksjon, kust on võimalik soetada 
hinnalist kunsti ja samas toetada 
ka erivajadustega lapsi. Kell 
üksteist lennutatakse taevasse 
suurejooneline ilutulestik ning 
kogu õhtu jooksul saab lasta 
end koos lähedaste ja sõpradega 
fotole jäädvustada. Pakutakse 
imemaitsvaid suupisteid ja kae-
tud on suurepärane magusalaud.

Balli korraldajad on MTÜ 
Viimsi Invaühing, Viimsi Kool 
ja Viimsi vald.

Kuidas saada balli-
kutseid
Ballikutseid saab osta Viimsi 
Koolist tööpäeviti kl 9-15 (kü-
sida kooli administraatorit). 
Pääsmeid saab osta ka Viimsi 
Vallavalitsuse infoletist. No-
vembris maksab kutse ühele 25 
eurot, 1. detsembrist 30 eurot. 
Suurema seltskonna jaoks saab 

ka laudu broneerida. Pääsmete 
eest saab tasuda ülekandega 
(Swedbank, 221026358968, 
MTÜ Viimsi Invaühing. Sel-
gituseks märkida: ball, maksja 
nimi). Info ja müük: inva@

viimsivald.ee, 5059 388 (Jana).
Tulge ballile ja veetke 

unustamatu õhtu lähedaste ja 
sõprade seltsis!

annika Remmel
Viimsi Kool

TERE HEa INIMENE!
Tule Viimsi heategevusballile 8. detsembril kell 19  ja vee-
da üks imeline detsembrikuu õhtu Viimsi koolimajas, kus 
saad tantsida, head muusikat kuulata ning suurepäraseid 
etteasteid nautida.

Sel aastal on balli peaesinejaks Politsei- ja Piirivalveorkester 
koos Airi Allvee ja Silver Laasiga. Traditsiooniks saanud ballil ei 
puudu ka oksjon ja loterii ning kesköö paiku lennutatakse tae-
vasse suurejooneline ilutulestik

Ballil kogutud tulu läheb Viimsi Invaühingu erivajadustega 
laste toetuseks. 

Pääsmeid saab osta ja laudu broneerida inva@viimsivald.ee. 
Novembrikuus maksab kutse ühele 25 eurot, alates  1. det-

sembrist 30 eurot. Pääsmete eest saab tasuda ülekandega 
(Swedbank, 221026358968, MTÜ Viimsi Invaühing. Selgituseks 
märkida: ball, maksja nimi).

Kui Sul on võimalik, võta osa heategevusballist ja toeta lap-
si.  Kui Sul ei ole võimalik endal osaleda,  aga Sul on sõpru, 
kellel selline võimalus võiks olla, siis palun anna neile see in-
formatsioon edasi ja Sa oled juba teinud heateo.  

Viimsi lapsed teavad, et maailmas on väga palju häid inime-
si ja üheskoos on siin tore elada!

Ilusat lähenevat jõuluaega soovides ja peatsele kohtumisele 
lootma jäädes.

Viimsi Invaühingu pere
inva@viimsivald.ee, www.viimsiinva.ee

Lisaks meelelahutusele saab ballil ka juttu puhuda ning keha kinnitada.

ballikülaline urve Palo, miks heategevus-
ballile ikka ja jälle tagasi tullakse? 

Selle balliga on selli-
ne lugu, et kui korra oled 
käinud, siis tahad ka järg-
misel aastal tulla. Minuga 
igatahes juhtus nii ja ka 
meie sõpradega, kelle me 

alguses kaasa kutsusime. Neli aastat taga-
si käisin ballil esimest korda ja pärast seda 
pole ühtegi vahele jätnud. 

Mis on fenomen? Raske öelda. Arvan, 
et paljude asjade kombinatsioon. Midagi, 
mida ei saa käega katsuda ja kiiresti järele 
teha. Ballikülalisena tajun, et korraldajad 
on teinud oma tööd südame ja pühendu-
misega, hoolitsedes selle eest, et külas-
tajad ennast hästi tunneksid, ja et tegu ei 
ole kommertsüritusega, vaid heategevusli-
ku ettevõtmisega, mis saadab õhtut läbiva 
joonena. Kindlasti mängib oma osa see, et 
ballil kohtad tuttavaid inimesi, kes käivad 
samuti seal aastast aastasse.

Mis on teile ballil kogetust-nähtust kõi-
ge võimsama elamuse jätnud?

Ball oma siiruse ja toredusega ja teadmi-
ne, et tegu on aastatepikkuse traditsiooni-

ga, mille korraldajad on kodanikualgatuse 
korras Viimsi Invaühingu liikmed ja nende 
toetajad, on iseenesest võimas. Arvan, et 
tegu on ühe pikima ajalooga heategevus-
balliga Eestis.

Loomulikult jätab alati võimsa elamuse 
traditsiooniline ilutulestik balli lõpus, mis 
on nähtav läbi Viimsi Kooli unikaalse klaas-
katuse.

Mitmel aastal olete ballil käinud ja kas 
plaanite ka sel aastal balli külastada?

Olen osalenud ballil neljal viimasel aas-
tal. Sel korral pean kahjuks loobuma ja vaa-
tama ilutulestikku oma koduaknast (nagu 
Tuhkatriinu, kes vaatab, kuidas pidu särab), 
sest viimast kuud lapseootel olles ei jaksa 
tantsu lüüa ja ka ükski kleit ei mahu selga.

ballikülaline Mari-ann Kelam, milles seis-
neb teie arvates balli fenomen? 

Balli fenomen seisneb 
inimeste siiras tahtes te-
ha head. Mis võib olla pa-
rem kui teha head oma 
koduvallas, koos oma ko-
gukonnaga! Kogeda koos

tegemise rõõmu, anda ja saada osa. 

Ball on algusest peale olnud tore, pi-
dulik sündmus, kus alati on tunda korral-
damise ja läbiviimise hoolivust, leidlikkust 
ning optimismi. Igal aastal läheb pidu uh-
kemaks ja huvitavamaks, unustamata see-
juures meie ühist eesmärki: aidata lapsi ja 
toetada nende tublisid vanemaid.

Mulluse balliõhtu juht Krista Lensin, miks 
olite nõus tasuta õhtujuhi rollis üles as-
tuma?

Põhjuseid on päris 
mitmeid. Esiteks olin ise 
varemalt balli külastanud 
ja kogenud, kui suurejoo-
neliselt ja hästi on see 
korraldatud. Teiseks olen 

ise Viimsi elanik ja suurima rõõmuga nõus 
toetama heategevuslikul eesmärgil korral-
datud sündmusi. Seda enam, et nägin ko-
hapeal ka neid lapsi, kelle heaks ball raha 
kogub, ja see läks väga hinge. Kolmandaks 
õpib mu oma tütar Viimsi Koolis. Kool on aga 
igal aastal balli korraldades tõeliselt kõrget 
taset näidanud. Kindlasti plaanin ka sel aastal 
ballil osaleda, aga siis juba külalisena suure-
päraselt korraldatud õhtut nautida.

Teaduse popu-
lariseerija 2012
Reedel, 16. novembril kuulutati teadusmeedia 
konverentsil välja “Teadushimuline meedia“ 
2012. aasta Eesti teaduse populariseerimise 
riikliku auhinnakonkursi tulemused.  Viimsi Kooli 
tunnustati II koha preemiaga.

Tegemist on kõige kõrgema riikliku tun-
nustusega teaduse populariseerimisel. 
Auhinda annavad koostöös välja haridus- 
ja teadusministeerium, SA Eesti Teadus-
agentuur ja Eesti Teaduste Akadeemia. 

Viimsi Kool esitati konkursi nomi-
nendiks õpilasteaduse arendamise ja 
Collegium Eruditionise loomisega 4. 
kategoorias (tegevused/tegevuste sarjad 
teaduse ja tehnoloogia populariseerimi-

sel). Viimsi Kooli tunnustati II koha preemiaga.
Õpetaja Peeter Sipelgas, kes on Viimsi Kooli õpilasteadu-

se koordinaator, ütles: “Tänu kõikidele kolleegidele ja koos-
tööpartneritele, kes on nende aastate jooksul aidanud kaasa 
teaduse populariseerimisele Viimsi Koolis ja kogukonnas. 
Alates tänasest võime uhkusega kasutada oma tegemistes 
märki “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija”.” 

Auhinna eesmärk on 
väärtustada teaduse populari-
seerimist, ergutada teaduste-
gevust, avalikkusele tutvusta-
tavaid tegevusi ning avaldada
tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisiku-
tele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadus-
saavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale 
avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või edukalt ärata-
nud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Viimsi Vallavalitsus õnnitleb Peeter Sipelgat ja Viimsi 
Kooli!
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Viimsi Kaunite 
Kunstide Maja
Lugedes Viimsi Teatajas intervjuud Mattias 
Mustoneniga, sain tuge oma mõtetele, mida 
avaldasin Viimsi Teatajas 19.06. 2009. Ka minu 
mõtetes on Viimsi kultuurikeskus ja arvan, et on 
aeg selles suunas tegutsema hakata. 

Viimsis elab vägagi kultuurihuviline rahvas, mida on näha 
etenduste külastatavusest ning paljude osalejatega huvi-
ringide tegevusest, mis Viimsi vallamaja hoones asuvates 
Viimsi Huvikeskuse ruumides toimuvad. Praegused tingi-
mused selleks on aga küllaltki piiratud. Viimsis võiks olla  
kultuurikeskus, kus koos oleksid kõik kaunid kunstid – 
muusikakool, kunstikool, raamatukogu, noortekeskus jne.

Meil on väga heal tasemel näitetrupid, kellel puuduvad 
korralikud töötingimused. Huvikeskusele, kes teeb tubli 
tööd, oleks samuti vaja tegutsemiseks paremaid võimalusi 
erinevate huviringide töö läbiviimiseks. Raamatukogu ei 
saa täiendada oma kogu uute raamatutega ruumipuuduse 
tõttu. Külastajatel puudub võimalus individuaalseks tööks. 
Kunsti- ja muusikakool, mis paiknevad ebapiisavatel pin-
dadel, vajavad samuti hädasti paremaid tingimusi.

Viimsi kultuurikeskus peaks töötama vähemalt 16 tun-
di päevas ja 7 päeva nädalas. Siia peaks koonduma kõik 
meie kaunid kunstid. Oleks tore, kui nii lapsevanemad kui 
lapsed saaksid veeta oma aega huviringides ühes kohas. 
Näiteks viid lapse kunstiringi, ise tegeled samal ajal teises 
huviringis. Õhtuti toimuksid sealsamas erinevad kultuuri-
sündmused – etendused, kontserdid, kinoseansid, samas 
oleksid avatud näitused jne. Kultuurikeskuse saal peaks 
olema multifunktsionaalne, kus saab nautida teatrietendu-
si, kontserte, vaadata filme või kasutada seda ballisaalina. 
Saali ja lisaruume saaks kasutada ka konverentsikeskuse-
na ja erinevate näituste korraldamiseks.

Et selle idee elluviimiseks mitte ainult vallavalitsusele 
lootma jääda (vald kindlasti toetab seda ettevõtmist), loo-
dan, et ka viimsilaste hulgas on neid, kes annaks oma panu-
se selle projekti teostamiseks. Mõned aastad tagasi tegi arhi-
tektuuribüroo Kosmos Viimsi Kontserdimaja eskiisprojekti 
asukohaga Miidurannas Muuli teel, otse mere ääres. 

Raimo Tann

Peeter Sipelgas.
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Jan Trei
abivallavanem 

Viimsi noored said oma 
esimese rularambi tollase 
Viimsi Keskkooli (Männi 
tee 2) juurde 2002. aastal. 
aastal 2006 kolis Viimsi 
Kool oma tänasesse hoo-
nesse Randvere tee 8 ning 
esimene rularamp jäi 
kahjuks lagunema ja on 
tänaseks likvideeritud. 
2009. a. rajati rularamp 
Viimsi alevikku Mõisapar-
gi jalgpalli- ja tenniseväl-
jakute juurde. Olemasolev 
rularamp hakkab aga 
meie valla noortele väik-
seks jääma ning oskused 
ja adrenaliinivajadus on 
sedavõrd suured, et on 
tekkinud vajadus suurema 
ja vägevama pargi vastu.

Tänaseks on valminud Viimsi 
Kooli (Randvere tee 8) kõr-
vale olemasoleva pallimängu 
väljaku juurde mõõtmetelt ja 
võimalustelt suurem ja noor-
tele huvipakkuvam skatepark. 
I etapis rajasime asfaltplatsi 
ning 4 suurt obstaaklit. Järg-
misel aastal on kavas nendele 
lisaks veel 4 obstaaklit ehitada. 

Viimsi Kooli juurde rajatud 
skatepargi eellugu on aastate-
pikkune ning alguse saanud 
noorte endi initsiatiivist. Selle 
aasta kevadel kohtusime mõned 
korrad noortega vallamajas ning 
otsustasime skatepargi rajamise 
tõsiselt päevakorda võtta.

Esimestel kohtumistel arut-
lesime asukoha, skatepargi va-

Valmis Viimsi uue skatepargi I etapp

jaduste ja valla rahaliste võima-
luste üle skatepargi rajamiseks. 
Üheskoos noortega sai otsusta-
tud, et rajame selle Viimsi Kooli 
territooriumile, kuhu asukohali-
selt see kõige paremini võikski 
sobida (üle tee asuvad Ravi tä-
nava bussipeatused, mis toovad 
sinna kokku noored igast valla 
nurgast; samuti on hea paljudel 
noortel Viimsi Kooli suuremast 
ja väiksemast majast pärast 
kooli otse skateparki oma ener-
giavarusid välja elama minna). 
Kuivõrd asukoht asub keskuses, 
siis annab see võimaluse kõiki-
dele soovijatele skateparki ka 
suvehooajal kasutada. Skatepar-
gi rajasime mõttega hakata seal 
läbi viima ka mobiilset noorsoo-
tööd. Noorsootööd ja tegevust 
noortega saab kõige efektiivse-
malt minna korraldama enne-
kõike sinna, kus noortele endile 
olla meeldib. 

Koostöös MTÜ Viimsi Hu-
vikeskuse noortekeskusega sai 
otsustatud, et MTÜ Viimsi Hu-

vikeskuse noortekeskus kirju-
tab projekti Leader programmi 
meetmesse, mis on avatud sar-
naste tegevuste finantseerimi-
seks.

Sisuliselt saime kahe kuu-
ga positiivse rahastusotsuse 
Leader programmist. Võtsime 
hinnapakkumised ja läks ehitu-
seks. Skatepargi I etapi rajamise 
kulud on kokku 41 000 eurot. 
Asfaltplatsi rajamisele kulus 
18 500 eurot ning nelja 
obstaakli ehitusele 22 500 eu-
rot. Kokku toetame 2012. aastal 
projekti Viimsi valla eelarvest 
22 500 euroga, PRIA toetus-
meetmest toetatakse seda 18 
000 euro ulatuses. Skatepargi 
ehitust on rahaliselt toetanud 
Imatra Elekter AS  ning MTÜ 
Viimsi Huvikeskus. Viimsi 
Lions Klubi korraldas 3. no-
vembril skatepargi alal talgu-
tööde päeva, mille käigus tehti 
platsi ümbruse heakorratöid. 
Siinkohal suurimad tänud toe-
tajatele ja aitajatele!

Nüüd võib öelda, et esime-
ne etapp skatepargist on valmis. 
Kahjuks ei jätkunud rahalisi va-
hendeid, et kohe ka teine etapp 
valmis ehitada. Selle rajamise 
jätame järgmise aasta kevadesse.

Skatepargi projekt on ol-
nud omanäoline ka selle poo-
lest, et noortel on olnud või-
malus ise osaleda skatepargi 
projekteerimisel ja obstaaklite 
asukohtade valikul. Et tuleks 
just selline skatepark, mis pa-
kuks piisavalt väljakutseid ja 
adrenaliini meie noortele. Ska-
tepargi kavandamisel oleme 
teinud koostööd mõistagi ka 
ekspertidega, kes on tutvunud 
nii Eesti kui teiste riikide ska-
teparkidega. 

Mis asi see skatepark 
õiguspoolest on ning 
mida seal teha saab?
Skatepark on mõeldud noortele, 
kes tegelevad eksteemspordiga 
(rula, rulluisk, bmx-rattad, tõu-
kerattad). Skatepark koosneb 

ekstreemspordiks spetsiaalselt 
ehitatud turvanõuetele vastava-
test obstaaklitest/elementidest, 
kus noortel on võimalus trikke 
õppida ja võistelda. 

Rajatav skatepark pakub 
noortele võimalust valmistu-
da ekstreemspordi võistlusteks 
ning ise korraldada erinevaid 
võistlusi ja üritusi.

Viimsi skateparki külasta-
vatele noortele avanevad uued 
ja paremad võimalused oma 
vaba aja veetmiseks. Skatepar-
gis võib sõita trikirattal BMX, 
teha ekstreemsusi rula, rulluis-
kude ning tõukerattaga.

Ekstreemsport on tänapäe-
va noorte seas võitmas üha 
suuremat populaarsust ning 
mängib noorte eludes üha 
tähtsamat rolli. Suur ekstreem-
spordi huvi on pannud noored 
iseseisvalt ehitama erinevates-
se Viimsi mitteavalikesse koh-
tadesse omavoliliselt erinevaid 
skatepargi elemente, mis pa-
raku ei vasta turvanõuetele ja 

võivad ohtu seada noorte ter-
vise ja elu. 

Skatepargi sihtrühm on val-
la noored vanuses 7-26 eluaas-
tat, keda on meie vallas natuke 
üle 2000. Noored on soovinud, 
et Viimsi skatepargist kujuneks 
koht, kus saab läbi viia erine-
vaid üritusi, arendada noorte 
tänavakultuuri. Viimsi Noor-
tekeskus koostöös noortevo-
likoguga hakkab igapäevaselt 
korraldama tegevust Viimsi 
skatepargis ning viiakse läbi 
töötubasid, koolitusi, võistlu-
seid jne. Hooajal on plaanitud 
korraldada Viimsi skatepargis 
vähemalt üks üritus nädalas. 

Rajatav skatepark vastab 
igati skateparkidele kehtestatud 
turvanõuetele. Skatepargi eest 
saab vastutavaks MTÜ Viimsi 
Huvikeskuse noortekeskus, kes 
peab tagama korra, korrashoiu 
ja organiseeritud tegevused 
skatepargi hooaegadel (april-
list septembrini). Talvehooajal 
kahjuks skatepark avatud ei 
ole, tulenevalt ohutusnõuetest 
ja ilmastikuoludest. Esimese 
proovisõidu skatepargil saab 
teha alles kevadel.

Isiklikult usun, et Viim-
si on jälle juurde saanud ühe 
kaasaegse noorte vaba aja or-
ganiseeritud veetmise koha. 
Loodame, et läbi skatepargi ra-
jamise näeme vähem oma valla 
noortekampu poodides ja bus-
sipeatustes logelemas. Soovin 
avaldada tunnustust meie valla 
noortele, kes on skatepargi ra-
jamise idee ja teostuse juures 
olnud.

 Skatepargi pindala on 800 
m2 ja mõõtmed 20x40 m. Kok-
ku on plaanis skateparki pai-
galdada kaheksa obstaaklit (I 
etapis 4 ja II etapis 4).

Skatepark koosneb ekstreemspordiks spetsiaalselt ehitatud turvanõuetele vastavatest obstaaklitest – elementidest, kus noortel on 
võimalus trikke õppida ja võistelda.

4. novembri pärastlõunal 
oli Viimsi Peokeskus eaka-
te päralt. Viimsi Pensio-
näride Ühendus korraldas 
taas eakate sügisballi. 

Peokeskus ongi ainus sobiv koht 
niisuguse ürituse korraldamiseks 
küünlavalguse, kaminatule ja ar-
gipäevale vastandliku interjöö-
riga. Ilmselt tänu nendele tingi-
mustele ongi sügisball eakatele 
väga meelepärane.

Meeleolukas muusika pa-
neb igas eas inimese hinge vä-
risema. Olgu see nooruspõlves 
tantsitud esimese valsi viis või 
soojal suveööl kuuldud akor-
dioni- või kitarrilugu. Minul 
on erilise tähendusega lugusid 
kaks: Valgemetsa pioneeri-
laagris suveöö simmanil hinge 
läinud “Rohelised niidud” ja 
hiljem tudengipäevil Frank Si-
natra esitatud “Over and over”.

Alati on hingekeeli puu-
dutanud ka mustlasmuusika: 
“Mustad silmad”, “Oi aegu 
ammuseid” ja paljud teised. 
Vene romansse kuulsime paar-
kümmend aastat tagasi ja pal-

Mustlasromanssidega hilissügisesse

jud olid vaimustuses. Ammus-
te aegade nostalgiast lähtudes 
saigi seekordse eakate sü-
gisballi esinejateks kutsutud 
Rakvere teatri näitlejanna Ülle 
Lichtfeldt koos Jõhvi teater 
“Tuuleveski” trupiga, kes just 
neid žanre viljelevad. Esine-
jad olid palju vaeva näinud ja 

meie kontserdi tarbeks kokku 
seadnud kolmeosalise kava, 
millest esimeses osas esitati 
tuntud vene rahvamuusikat, 
teises osas mustlasromansse 
ja kolmandas eriti tuntud vene 
filmimuusikat. 

Nii täitsidki kontserdi kol-
me osa emotsionaalsed ja vene 

temperamendile omaselt esita-
tud “Tasa heliseb kelluke väl-
jal”, “Mustad silmad”, “Oi aegu 
ammuseid”, filmidest “Sanniko-
vi maa”, “Briljantkäsi” jt väga 
tuntud laulud. 

Eraldi tuleks rääkida kos-
tüümidest, mis olid igas osas 
uued ja teemaga kooskõlas.

Eriti tundeküllane oli kont-
serdi teine osa, mil näitlejanna 
Ülle Lichtfeldt oskas ühenda-
da oma näitlejameisterlikkuse 
kauni lauluoskusega ja viia 
publiku lausa hullumiseni, nii 
et Raimo Tann, kes esinemi-
se vaheajal nautis koos oma 
kaasa Merlega tantsumõnusid, 
tegi kontserdi lõpus kena žes-
ti ja võlus kohale imepärased 
tumepunased roosid, mida ta 
kõigile naisesinejaile jagas.

Ball oli haripunktis, aplaus 

võimas ja meie tänusõnad esi-
nejatele võeti siiralt vastu. 

Veel mõned tantsukaared ja 
kõlaski lõpuvalss. Orkester oli 
suurepärane, palju tuntud laule, 
mida võis kuulata, kaasa laulda 
või tantsides nautida. 

Tänusõnad ballikülalistelt 
andsid märku igati õnnestunud 
õhtust. Kahjuks ootas kodutee 
hilissügisese lehesaju ja tuge-
vate tuuleiilidega, kuid hing 
helises. Heliseb veel praegugi!

Viiu Nurmela

  ballil esines näitlejanna Ülle Lichtfeldt koos Jõhvi teatri “Tuuleveski“ trupiga.
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Viimsis olid neljanädala-
sel praktikal kolm tule-
vast laste- ja noorsootöö-
tajat Saksamaalt Kölnist. 

Kohtusime kolme sakslannaga 
viimasel päeval enne nende ko-
jusõitu Karulaugu koolis. Ka-
ren Lechtenfeld, Nadine Neu-
mann ja Jennifer Ettingshausen 
rääkisid, et nad õpivad laste- ja 
noorsootööd ühes katolikus 
erakoolis ning nelja-aastase õp-
petöö sisse mahub kolm aastat 
teooriaõpinguid, aasta praktikat 
ja praktika välismaal. 

Neljast siin veedetud nä-
dalast möödus neil üks nädal 
avatud noortekeskustes ja las-
teaedades ning kolm nädalat 
Karulaugu koolis. 

Sakslased arvasid, et meie 
noortekeskustes käib vähe 
noori, tegevused neis keskus-
tes on aga sarnased nii meil 
kui Saksamaal. Neid üllatas, et 
meie noortekeskustesse tule-
vad isegi 18-20aastased. Sak-
samaal üle 16aastased enam 
noortekeskustesse ei lähe.   

Sakslastel oli võimalik va-
lida praktikakohta kas Hispaa-
nias, Itaalias või Eestis. Kahte 
esimest riiki teadsid nad hästi 
kui suvepuhkuse maid, Eestist 
ei teadnud nad midagi ning 
selle järgi tegidki oma valiku 
ega kahetsenud seda kordagi. 

Võrreldes Eestit ja Saksa-
maad nimetasid neiud kõige-

Praktikandid Saksamaalt

pealt meie e-kooli, mida neil 
pole, ja erinevat koolisüsteemi. 
Meie inimesed on väga ava-
tud, lapsed rõõmsad ja siirad, 
said aru nii miimikast kui ke-
hakeelest, rääkisid sakslased. 
Lapsed on siin üldse rohkem 
distsiplineeritud, arvasid nad. 

Kuna külalised elasid Tal-
linna vanalinna hostelis, siis 
jõudsid nad ka linnaga tutvuda. 
Nad said näha ka meie esimest 
suurt lumesadu ja olid sellest 

kogemusest vaimustuses, sest 
Kölnis ei sadavat kunagi kor-
raga nii palju lund maha.   

Saksa neidudel seisab ees 
viimane praktika-aasta ja see-
järel eksamid. Lõpetamisel 
saavad neist diplomeeritud las-
te- ja noorsootöötajad, neil on 
õigus töötada nii lasteaedades 
kui ka noortekeskustes ning 
diplomi järgi on tulevikus nen-
de ametinimi kasvataja. Kuna 
Saksamaal hakkab peagi keh-

tima seadus, et iga lapse jaoks 
peab olema lasteaiakoht, siis 
ehitatakse seal praegu palju las-
teaedu ja vajatakse kasvatajaid. 
Seetõttu pole neil töö leidmise-
ga pärast lõpetamist muret.

Läksime leheloo jaoks pilti 
tegema Karulaugu kooli 3. c 
klassi, kus pärast pildistamist 
lapsed praktikante hüvastijä-
tuks kallistasid. Laste siirus 
pani külalised heldima.   

VT

Kolmapäeval, 14. novemb-
ril külastasid valda noor-
sootöö eksperdid ja tuden-
gid eesmärgiga tutvuda 
meil tehtava noorsootööga.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK), 
mida esindas Kaisa Orunuk, 
koordineerib üle Eesti noorsoo-
töö kvaliteedihindamist. Koha-
like omavalitsuste noorsootöö 
kvaliteedihindamisega alustati 
Eestis 2010. aastal ning selle 
aasta lõpuks jõutakse Orunuki 
sõnutsi kokku hinnata ligi 70 
omavalitsuse noorsootööd. 

Välisekspertide hindami-
sele eelnes kohapealne töö, 
enesehindamine, kus noorsoo-
töötajad  vaatasid kriitiliselt üle 
kogu tegevuse, võttes aluseks 
ENTK poolt välja töötatud in-
dikaatorid. Viimsi noorte ja 
noorsootöötajate seas viidi läbi 
ulatuslik küsitlus, mille ees-
märk oli teada saada noorte 
rahulolu vaba aja tegevuste 
võimalustega, osalusvõimalus-
tega ning kaardistada noorte 
ettepanekud. 

Sellele järgneski välishin-
dajate külaskäik noorsootöö 
asutustesse, koolidesse ja koh-
tumised noortega. Väliskomis-
joni kuulusid Ivi Lillepuu, Vil-
jandi linnavalitsuse haridus- ja 
kultuuriameti spetsialist; Eesti 
Noorsootöö Keskuse huvihari-
duse ekspert Ene Raid ja Paide 
valla Anna Vaba Aja Maja ju-

Noorsootöö kvaliteedihindamine Viimsis

hataja Margo Hussar. Vaatleja-
te rollis olid Kaisa Orunuk ja 
kaks Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengit.  

Kaisa Orunuk lausus kiit-
vaid sõnu selle kohta, et noor-
sootöö on meie vallas tähele-
panu all kõrgel, vallavalitsuse 
tasemel. Muljet avaldasid Viim-
si ja Püünsi koolide tugikesku-
sed. Ka õpilastega rääkides said 
külalised ettekujutuse, kuidas 
on tugikeskustest abi ja kuidas 
toimivad võrgustikud. Raid üt-
les, et nad said vastused palju-
dele küsimustele ja arusaama, et 
vallavalitsus on väga huvitatud 
noorte arendustegevusest. Tä-
heldati ka head koostööd üldha-
ridus- ja huvikoolide vahel. 

Hussari sõnutsi jäi kõikjalt 
väga hea mulje. “Ei leidnud nõr-
ku kohti. Asutuste ja struktuuri-
de koostöö on väga hea,” ütles 
Hussar. Lillepuu lisas noorte 
juttudest saadud ettekujutuse, 
et Viimsis on väga hooliv kogu-
kond. 

Arvamust avaldati  avatud 

noortekeskustest ning esitati 
parendusettepanekud, et noorte-
keskused peaksid lisaks avatud 
noorsootööle läbi viima erine-
vaid tegevusi ja projekte. “Võib-
olla on noored nii hõivatud, et 
nad ei jõuagi neisse keskus-
tesse,” oletas Hussar, toetudes 
statistikale, et neid keskusi kü-
lastab keskmiselt kuni 30 noort 
päevas. 

Ekspertide sõnul on veel 
arendusvõimalusi vähemkind-
lustatud lastele huvitegevuse 
pakkumisel, sest tasulistes ringi-
des osalemine võib nende jaoks 
olla piiratud võimalusega. Kü-
lalised tundsid huvi noorte voli-
kogu vastu, kellega nad ei koh-
tunud,  ekspertide ettepanek oli 
kaaluda valda valitava noorte-
volikogu/noorteaktiivi loomist. 

 “Mida teevad 20-26aasta-
sed noored?” küsis Ene Raid. 
Valla spordi- ja kultuuriameti 
juhi Ott Kase sõnul tegutsevad 
need noored Viimsi Harrastus-
teatris ja spordiklubides. Valla 
noorsoo- ja haridusameti juha-

taja Kadi Bruus selgitas, et meil 
on palju aktiivseid noori, kes te-
gutsevad vabatahtlikena rahvus-
vahelistes projektides, noorsoo- 
ja haridusamet plaanib koostada 
nimekirja noortest, kes on val-
mis osalema vabatahtlikena eri-
nevates noorsooasutuste ja val-
lavalitsuse poolt korraldatavates 
projektides. Orunuk rääkis, et 
ka mujal Eestis on koolinoorte 
noorsootöö heal tasemel, kuid 
noorte täiskasvanute vajadused 
on teistsugused – nad vajaksid 
karjäärinõustamist, lapsevane-
ma koolitust jm. “Noore jaoks 
on oluline, et ta on hinnatud ja 
teda oodatakse kodukanti ta-
gasi,” rõhutas Orunuk. “Mida 
rohkem noor osaleb kogukon-
na kujundamises, seda rohkem 
tunneb ta, et on kogukonnaga 
seotud.”

 Eksperdid rääkisid noor-
sootöötajate tunnustamisest 
ning soovitasid sel teemal kü-
sida ka noorte arvamusi. “Teil 
on palju, mille üle uhkust tun-
da,” sõnas Orunuk kokkuvõt-
teks. “Väga suur väljakutse on 
kõrget taset hoida.” 

Väliseksperdid esitavad 
oma arvamused ja ettepanekud 
kirjalikult kahe nädala jooksul 
ning sellele järgneb paren-
dustegevuste ja ettepanekute 
tegemine. Viimsi noorsootöö 
hindamine lõpeb detsembris 
2012.
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Noorsootöö eksperdid: Margo Hussar, Ene Laid ja Ivi Lillepuu.

Leader programmi avanev 
taotlusvoor
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VII taotlusvooru järgmis-
te meetmete lõikes: meede 1: Külakogukondade ühendami-
ne ja arendamine; meede 2: Ettevõtlus ja puhkemajandus; 
meede 3: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored; meede 4: 
Ranna-alade ja väikesaarte arendamine.

Taotlusvoor on avatud 21.–31. jaanuar 2013. Taotluste vas-
tu võtmine lõppeb 31. jaanuaril kell 17 nii paberkandjal kui 
elektrooniliselt esitajatele.

Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht ole-
ma Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk siis Jõe-
lähtme, Viimsi või Rae vallas.

Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui elektroonili-
selt eelregistreerimise alusel (+372 5201 189, margit.partel@
gmail.com). Täpsem info vajalike dokumentide ja nende esi-
tamise kohta www.leaderph.eu 

Projektid peavad vastama “Põhja-Harju Koostöökogu te-
gevuspiirkonna strateegiale 2009-2015“ ja Põllumajandusmi-
nistri määrusele nr 75 21. septembrist 2012.

Meetmete tingimuste tutvustamiseks ning projektide eduka-
maks kirjutamiseks toimub infopäev 11. detsembril kell 15–17  
Loo alevikus Saha tee 13 Jõelähtme Varahalduse II korruse saalis.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

“Suitsuprii Klassi” 
programm   
Ennetusprogrammis “Suitsuprii Klass“, mida kor-
raldab Tervise arengu Instituut, osaleb sel aastal 
kokku 841 klassi üle 14 000 põhikooli- ja güm-
naasiumiõpilasega, mis on võistluse 11 aasta 
jooksul suurim osalejate arv.  

2011./2012. õppeaastal osales programmis 762 klassi, aas-
ta varem 736 ja senini suurima osalevate klasside arvuga 
programm viidi läbi 2009./2010. õppeaastal, mil klasse oli 
840. Lisaks on sel aastal programmiga liitunud 28 Saku 
Gümnaasiumi õpetajat, kes on samuti lubanud olla vähe-
malt pool aastat suitsupriid. 

Soomest alguse saanud “Suitsuprii Klass” on Euroopas 
üks levinumaid spetsiaalselt noortele suunatud suitsetamis-
vastaseid ennetusprogramme ning selle mõju on hinnatud 
mitmete uuringutega. Õpilaste suitsust eemale hoidmiseks 
ei kasutata siin hirmu tekitamise meetodit, vaid hoopis 
soovitavat käitumisviisi, millega tunnustatakse mittesuitse-
tamist. Kuna teismeeas on klassikaaslaste ja sõprade mõju 
kõige suurem, siis peaksid mittesuitsetavad klassikaaslased 
mõjutama teisi suitsetamist mitte alustama või maha jätma. 

Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud 
jääda kogu võistluse perioodil,  oktoobrist aprillini, tubaka-
vabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suit-
suvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu. Klass kinnitab 
soovi olla suitsuprii lepinguga, mis ühiselt allkirjastatakse. 
Kui mõni õpilane hakkab võistluse jooksul suitsetama või ei 
suuda loobuda, siis langeb klass võistlusest välja. Võistlus on 
vastastikuse aususe põhimõttel, õpilased kontrollivad enda ja 
oma klassikaaslaste tubakavabaks jäämist ise. 

Võistluse edukalt lõpetanute ehk nende klasside prot-
sent, kus kõik õpilased jäid kuue kuu jooksul suitsupriiks, 
on olnud 80% ümber. Eelmisel aastal  lõpetas suitsupriina 
84% kõikidest alustanud klassidest ja see oli programmi 
jooksul kõrgeim suitsupriiks jäänud klasside arv.  

Kõikide suitsupriiks jäänud klasside vahel loositakse 
programmi lõppedes aprilli lõpus välja 15 rahalist pree-
miat suurusega 320 eurot, mis on mõeldud matka, ekskur-
siooni või muu klassiürituse korraldamiseks.

Viimane Eesti koolinoorte tervisekäitumise uuring 
näitab, et kui iga kümnes 13aastane koolitüdruk suitsetab 
vahetevahel, siis 15aastaselt suitsetab üks kümnest tüdru-
kust juba iga päev. 13aastastest poistest suitsetab iga päev 
6%, 15aastastest aga juba 16%. Õpilaste keskmine vanus 
esimese sigareti läitmisel on 11,9 eluaastat. Samast uurin-
gus ilmneb ka positiivne trend, et suurenenud on nende 
11aastaste kooliõpilaste arv, kes ei ole suitsu proovinud. 
Kui aastal 2006 oli poiste seas neid 62%, siis 2010. aastal 
70% ning tüdrukutel vastavalt 81,5 ja 83,3%.

Tervise arengu Instituut

Praktikandid Saksamaalt soovisid pildile jääda koos õpilastega, kellega nad olid tuttavaks saanud. 
Esiplaanil on Viimsi Kooli 3 C klassi õpilased, taga Nadine, Karen ja Jennifer. 
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Kutsume kõiki viimsilasi pühapäeval, 
2. detsembril külla Viimsi Vabaõhumuuseumisse 
advendiaja algust tähistama. 

Viimsi Vabaõhumuuseum muutub detsembrikuus taas 
jõulumeeleolus rannakülaks ja esimesel advendil on kõi-
gil võimalus tulla vaatama, mis Kingu talu rahvas sel 
aastal jõulude ajal ette võtab. Kingu perenaine toimetab 
jõulutoimetusi – keedab ja küpsetab, kaunistab kodu ning 
meisterdab kingitusi. Kaugetelt merereisidelt pühadeks 
koju tulnud kaugsõidukapten Kristjuhan popsutab kap-
tenitoas piipu ning pajatab erinevatest jõulukommetest, 
mida ta maailmameredel seilates kogenud on. Rehi-
elamus on näha 19. sajandi lõpu jõuluootus ja kombed: 
pereema teeb ettevalmistusi jõululeiva küpsetamiseks ja 
pereisa leiab enne jõulu aega lastega heintes jõulumän-
gude mängimiseks. Külarahvas käib kuuse all sooja teed 
ja hõõgveini rüüpamas ning jõuluvorste praadimas, koos 
on tore pühademeeleollu sisse elada ja jõuluootust jagada. 
Laupäeviti toimuvad turuplatsil jõuluturud ja loomulikult 
on taas kosta lõbusat klähvimist – pererahva kelgukoerad 
rõõmustavad saabuva jooksuhooaja üle. Tuleks vaid lund! 

15. detsembril kell 10–14 toimub rannakülas suur jõu-
lulaat, millest on haaratud nii Viimsi Vabaõhumuuseum 
kui Rannarahva Muuseum. Just see on koht, kus varuda 
jõululauale panemise kraami, valida välja kahar kuusepuu 
ning saada õpetust, kuidas panna käima jõuluõlu ja teha 
verivorsti. Rannarahva Muuseumis võib sukelduda jõu-
lukingituste maailma ning külastada laste jõuluetendust 
„Olle ja Inga suusaretk“. Kirovi kalurikolhoosi rahvas on 
oma kontori ka näärirüüsse pakkinud ning tähistab jõule 
nii, nagu seda teha tohtis 40 aastat tagasi.

Päris õige jõulutunne on selles päevas kindlasti peidus!

Jõulud rannakülas

Jõuluküla 2. detsember – 6. jaanuar (ka pühade ajal) 
l 2. detsembril jõuluküla avamine ja advendiküün-
la süütamine: Rannarahva Muuseum avatud kell 11–17 
tasuta; Viimsi Vabaõhumuuseum avatud kell 11–18 
tasuta; Advendiküünla süütamine Viimsi vallavanema 
Haldo Oravase poolt kell 15.30. 
l 15. detsembril Rannarahva Jõululaat, muuseu-
mide külastamine tasuta: Rannarahva Muuseumis 
lasteetendused ja kingitustemaailm k 10–16; Viimsi Vaba-
õhumuuseumis jõulutoidud, kuused ja jõuluküla tegemised.

Kaunid akvarellid 
Tsunftijänese antiigi ja Vanavara Galeriis Mõisa 
tee 2 on tuntud nahakunstniku Endel Valk-Falki 
akvarellide näitusmüük. 

Tsunftijänese galerii väl-
japaneku eesmärk on vana 
mööbli ennistamine ja nen-
de eksponeerimine. Esemete 
grupeerimine stiilide, teos-
tuse ja otstarbe järgi anna-
vad külastajatele tagasivaate 
moes olnud tarbeesemetest, 
viib sageli mõttele: kus olen

ma seda varem näinud? Parema terviku annab üksikute 
mööbliesemete kõrvutamine seinavaipade ja maalidega.

Seekordne valik eksponeeritud akvarellidest on kunst-
nik Endel Valk-Falki äsja toimunud 80. juubeli näituselt. 
Vanaema-aegsetest tarbeesemetest on leidnud kujutamist 
kohv ja pipraveskid, küünlajalad, uhmrid, triikrauad, sei-
nakellad ja päsmerid. Kõrvuti muu vanavaraga säilitavad 
nad ammuste aegade kodusoojust.

Professor Endel Valk-Falki elutöö on olnud köitekuns-
ti ajaloo ja restaureerimise õpetamine ja sellealaste töö-
de juhtimine. Ta on olnud Tsunftijänese omanike Tiina ja 
Mati Raali õpetaja. 16 tööaastat Valk-Falki juhendamisel 
kunstimuuseumi restaureerimisosakonnas ja Kanutis mee-
nutab Tiina Raal kui ühes sõbralikus peres olemist. Kunst-
nik on Raali sõnul hea huumorimeelega, avatud ja elurõõ-
mus. Helged on ka tema akvarellid – rõõmsad ja heledates 
toonides. „Külastades väljapanekut, leiate hubastes gale-
riisaalides varju sügisvihmade eest, olles jälle koos akva-
rellidel kujutatuga lapsepõlvekodus,“ on kunstnik öelnud. 

Antiigi ja Vanavara Galeriis saab Endel Valk-Falki loo-
mingut vaadata ja osta vähemasti aasta lõpuni. 
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Teisipäev, 11. dets  Viimsi 
Rannarahva Muuseumis, 
kontserdi algus kell 19.

Õde Kärt ning vennad Mart, 
Jaak ja Ants lähevad avastama 
Eestimaad ja iseennast. 

Aastate jooksul settinud 
viisid ja tekstid said oktoobri 
keskel Esna mõisas toimunud 
salvestussessioonil fikseeritud 
ning plaadile pressimiseks lihvi-
tud. Lendamisest, energeetikast, 
mäletamisest ja uskumisest.

“Meil käivad need asjad 
pikkamööda. Eelmise plaadi 
“Päevakera” ilmumisest on 
küll 12 aastat möödas, aga 
ikka tundub, et aega oleks vaja 
veel. Saaks peenemini, saaks 
täpsemini. Siis tulebki lihtsalt 
minna ja jäädvustada hetk. 
Ning oktoobris, Esnas, Õnne-
liku Suve Majas, kõlasid me 
mõtted just täpselt nii, nagu 
nad sel plaadil on”.

Kõik see ilu jõuab kauplu-
selettidele alates 1. detsembrist. 
Kontsertreis algab detsembris, 

Johansonide uus plaat ja 
kontsertreis “Külm”

11. kuupäevaks jõuame Viim-
sisse ja publik on oodatud kell 
19 Rannarahva Muuseumisse. 
Tuhm hakkab läbi paistma, 
alumised saavad ülemisteks ja 

õnnelikud veel õnnelikuma-
teks. Tulge meie boksi, ja teil 
hakkab soe!

Piletid eelmüügist 8 eur, 
kontserdi päeval 10 eur.  Pile-

tite eelmüük Piletilevi.ee, Ran-
narahva Muuseumis ja tund 
enne algust kohapeal. Lisainfo: 
www.rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva Muuseum

alates 23. novembrist 
on Rannarahva Muuseu-
mis avatud näitus tubli-
dest ja ilusatest Naissaare 
naistest.

Naissaare naised pidid argi-
päeval merel ja rannas mehe 
eest väljas olema, kuid pärast 
tööd tõmbasid nad piduriided 
selga ja neist said imekenad 
daamid. Näiteks pisikene Ma-
ria Klamas ehk Pisumamma, 
keda hüüti ka Jullimammaks, 
suutis vajadusel ka suure 
parklaeva Tallinna sadamasse 
lootsida. Vabal ajal kattis tema 
pead aga alati uhke kübar. 

Lisaks mehe eest väljas ole-
misele said Naissaare naised 
hakkama ka traditsiooniliste 
naistetöödega. Kõigil seisis 
kuskil akna all õmblusmasin, 
millel vuristati valmis pere iga-
päevased riided. Piduriided os-
teti samas Tallinnast ning kodu-
de seintel rippusid ajakirjadest 
võetud moelehed. Mõnikord 
toodi peenemad esemed kaasa 
ka Peterburist või koguni Lää-
ne-Euroopa suurlinnadest. Kõi-
ke seda said nad endale lubada, 
kuna mehed töötasid lootsidena 
ning mõlemast soost saare noo-
red siirdusid sageli tööle suur-
tele laevadele või linna.

Rannarahva Muuseumi ju-
hataja Riina Aasma sõnul on 
seekordne näituse teema üks 
näide randlaste põnevast kul-
tuurist, mida laiem avalikkus 
tõenäoliselt vaid kalapüügiga 
seostab. Need daamid oma ajas 
kannavad edasi samu väärtusi, 
mida tänapäeva naised, olles 
üheaegselt maa soolaks ja tei-
salt ka ilmale iluks. „Naissaa-
re naiste pühapäevane pool on 
näha vanades fotoalbumites, 
mis sisaldavad lehekülgede 
kaupa uskumatult kauneid pe-
rekonnapilte, hoolikalt riidesse 
sätitud lapsi ja väärikaid daame 
peentes tualettides ja kübarates. 

Näitus on meie lugupidamis-
avaldus vapratele ja ilusatele 
Naissaare naistele ning külasta-
jatele põnev rännak aega, mida 
tänaseks meenutavad vaid pe-
rekonnapildid, mälestused ja 
rohtunud vundamendid...“

Näitus Naissaare naiste lu-
gudest jääb avatuks 23. novemb-
rist kuni 2013. aasta aprillikuu 
keskpaigani. Lähemalt näitusest, 
sellega kaasnevatest programmi-
dest ja muuseumi kingitustepoe 
eritoodetest saab lugeda Ran-
narahva Muuseumi kodulehel 
www.rannarahvamuuseum.ee.

Olete lahkesti oodatud!
Rannarahva Muuseum

Naissaare naised ootavad külla

Johansonid – õde Kärt ning vennad Mart, ants  ja Jaak. 

Endel Valk-Falki akvarellid. 
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Kirovi-nimelise kolhoosi 
laste kunstikool avati ja 
alustas tegevust 
12. oktoobril 1977. a. 

Viimsi Kunstikool asub kesku-
sest veidi eemal Miidurannas 
tuulisel merekaldal Madise tee 
2, kust avaneb vaade Tallin-
na lahele, mis juba iseenesest 
võib kunstiinimesele mõjuda 
inspireerivalt. 

“Tulime siia 2007. aastal,” 
ütleb kunstikooli direktor Elle 
Soop ja näitab üllatavalt ruu-
mikat maja, mis pole ehitatud 
koolile, vaid algselt mõel-
dud ühepereelamuks. Maja 
on õdus, ruume ja panipaiku 
palju, justnagu oleks omanik 
teadnud, kes siia tulevikus 
asuvad.  

aeg oli kunstiõpetu-
seks küps 
Viimsi Kunstikool sai tänavu 
35aastaseks. “Aeg oli kunsti-
kooli jaoks Haabneemes küps,” 
ütleb Elle Soop algust meenu-
tades. Lapsi, kellel huvi kunsti 
ja muusika vastu, oli piisavalt. 
Kirovi-kolhoosi esimehel Os-
kar Kuulil oli hea meeskond, 
oli piisavalt raha, et ideid ellu 
viia, ja oli selleks ka vajalik 
Moskva toetus. “Kuul tahtis 
olla kõiges esimene ja see soov 
on edasiviiv jõud,” ütleb Elle 
Soop ja jutustab legendiks saa-
nud lugu, kuidas ühel kolhoosi 
saunaõhtul kultuuriminister 
käinud välja Viimsi Kunsti-
kooli loomise mõtte ning esi-
mees Kuul asunudki seepeale 
tegutsema.

Kunstikooli rajamise üles-
anne langes aseesimehele 
Kalju Helisalule, kes pidi vas-
tutama vajalike õigusaktide ja 
ruumide eest, ja kolhoosi rek-
laamikunstnik Tõnis Soobile, 
kel oli kõrgem pedagoogiline 
ja kunstiline haridus ning pika-
aegne kunstiõpetaja kogemus. 

Kaluri tee 3 kultuuriosa-
konna juurde kool 1977. a 
oktoobris asutatigi esialgu 
kümnekonna õpilasega, kelle 
jaoks saadi ruumid kolhoosi 
kaugõppekeskkoolis. Tõnis 
Soop juhtis kooli aastani 1978, 
seejärel asus direktoriks maa-
likunstnik Hilja Nairis. 1978. a 
valmis kunstikoolile oma hoo-
ne, remonditud ja kohandatud 
endine elumaja Rohuneeme 
mnt 5. Kui koolis tegutses juba 
kolm õppegruppi, jäi see maja 
kitsaks. 

“Mõte oli ehitada muusika- 
ja kunstikoolile omaette maja,” 
meenutab kunstipedagoog Elle 
Soop, kes on direktori ametit 
pidanud 1982. aastast. Kui kol-
hoos ehitas uue Viimsi kesk-
koolihoone, siis eraldati selle 
ühe tiiva kolmas korrus ja osa 
teisest korrusest kunstikoolile. 
1985. aastal koliski kunstikool 
uutesse ruumidesse.    

Esimene erakunstikool
“Meil oli hea elu,” jutustab di-
rektor. Lastele oli õppetöö tasu-
ta, ka kunstilaagrid olid tasuta. 

35 aastat Viimsi Kunstikooli asutamisest

“Olime neljas kunstikool Ees-
tis.” Laste kunstikoolid tegut-
sesid tol ajal veel Tartus, Jõhvis 
ja Tallinnas. Õppemetoodiliselt 
alluti kultuuriministeeriumile, 
majanduslikult aga Kirovi kol-
hoosile, seega oli see ainulaad-
ne erakunstikool nõukogude 
süsteemis. 

Iseseisvuse saabudes nime-
tati S.M. Kirovi nimelise kol-
hoosi kunstikool ümber OÜ 
Esmar kunstikooliks. 1992. a 
anti kool üle omavalitsusele ja 
nimeks sai Viimsi kunstikool. 

Kool kasvas, ruumid jäid 
kitsaks. Uuest kultuurikesku-
sest on räägitud 35 aastat, teh-
tud projekte ja arvestatud ra-
hasummasid. Aga Haabneeme 
hakkas kiiresti kasvama ja tulid 
pakilisemad probleemid nagu 
lasteaia- ja koolikohad. Ja kui-
gi kooli- ja huviharidus võik-
sid paralleelselt areneda, on 
pearõhk praegu kooliharidusel. 

Kunstikool oli kimbatuses: 
kui keskkool sai käsu oma hoo-

nest välja kolida, ei jäänud see 
käsk puutumata ka kunstikooli. 
Väljakolimiseks oli aeg lühike, 
minna olnud kuhugi. Ruume 
otsiti lehekuulutuse kaudu, aga 
ühtegi pakkumist ei tulnud. 

Siis tuli volikogu esimehelt 
Aarne Jõgimaalt direktorile 
ettepanek tulla vaatama üht 
vaba maja Miidurannas. (Koo-
li asukoha juures peab direktor 
tähtsaks, et seal oleks kõnnitee 
ja tänavavalgustus. Tal on hea 
meel selle üle, et Rohuneeme 
teele seati ülekäigufoor just 
kunstikooli lastele mõeldes.) 
See on küll viimane piir, kuhu 
lapsed veel jalgsi tuleksid, ar-
vas direktor Miiduranna kohta 
ja võttis pakkumise vastu. “Ja 
see on ka miinimum, kuhu 
veel ära mahume,” lisab ta 
nüüd. Kõik ruumid, nurgad ja 
sopid on täielikult ära kasuta-
tud: majja on mahutatud gil-
jotiin ja sügavtrükipress. Avar 
garaaž ja paljud panipaigad on 
osutunud hädavajalikuks, et 

materjale ja töid ning tööva-
hendeid mahutada. Ruumi on 
ka uuel keraamikaahjul, mille 
üle direktor rõõmu tunneb. Ja 
kuigi savi on väga kulukas ma-
terjal, on kool seni saanud ka-
sutada odavamaid põletamata 
telliseid, mis kunagi Tallinna 
keraamikatehasest osteti. 

alustavad viieaastased
Kunstikoolis õpib tänasel päe-
val umbes 130 last, kuid ühe-
korraga on neid majas umbes 
40. Põhiained on joonistamine, 
maalimine, vormiõpetus, kom-
positsioon, kunstiajalugu ja 
graafika. Alustatakse viie aasta-
selt kord nädalas kunstigrupis. 
7-11aastased ehk I-IV klassi 
lapsed käivad eelkursusel ja 
seejärel tuleb viieaastane põhi-
kursus, kus õppetöö on kolm 
korda nädalas. Stuudiokursus 
täiskasvanutele on mõeldud 
neile, kes soovivad pärast kuns-
tikooli lõpetamist jätkata või 
edasi õppida. Stuudiokursusele 

võib tulla iga täiskasvanu, kes 
soovib kunstiga tegelda, vanu-
sele vaatamata. 

Suvel või kevadel on maa-
lipraktika. Kui varem, Kirovi 
kolhoosi ajal sõideti praktikale 
üle Eesti, siis nüüd toimub see 
kohapeal. Lisaks joonistami-
sele ja maalimisele korralda-
takse ekskursioone, matku ja 
maastikumänge. Eelkursuse 
eest tuleb lapsevanemal tasuda 
umbes 16 eurot ja põhikursu-
se eest veidi üle 22 euro kuus. 
Enamuse kooli kulusid maksab 
vald, väiksemad saavad kõik 
vahendid koolist, põhikursus-
lastel peab osa töövahendeid, 
nagu pintslid ja pliiatsid, endal 
olema. 

Näitusi mitmel mandril 
35 tegevusaasta jooksul on 
Viimsi Kunstikoolis õppinud 
umbes 2230 õpilast, kooli põ-
hikursuse on lõpetanud 223 
õpilast 29 lennus. Esimese len-
nu lõpetaja Eda Kommitz on 

lõpetanud Tallinna Kunstiaka-
deemia maali eriala ja töötab 
Viimsi Kunstikoolis õpetajana. 

Keskmiselt igast lennust 
jääb keegi kunstiga tegele-
ma, lõpetanutest meenuvad 
direktorile kõigepealt arhitekt 
Kaur Lass, Inglismaal tegut-
sev kunstnik Merike Estna ja 
kunstiajaloolane Triin Tõrs. 

Viimsi Kunstikooli alalised 
näitused on olnud kooli oma 
ruumides, vallamajas ja kesk-
koolis, väljapanekuid on olnud 
ka Viimsi vabaõhumuuseumis, 
Tallinnas laste loomingu majas, 
Harju maavalitsuses jm. Aru-
andenäitused on alates 1993. a 
vallamajas. Kool on osalenud 
näitustel ka Jaapanis, Argen-
tiinas, USAs, Poolas, Rootsis, 
Soomes, Taanis ja Norras. 

Kunstikool peab oma sün-
nipäeva koos muusikakooliga 
24. novembril Viimsi Koolis. 
Muusikakoolilt on kontsert, 
kunstikoolilt kunstinäitus. 

VT

1. Esimesed kunstikooli 
õpilased Haabeneeme rannas. 
Keskel Eda Kommitz, kes on 
nüüd ise samas koolis õpetaja.

2. Maastikukunst Haabneeme 
rannas.
 
3. Viimsi Kunstikool hakkab 
kaugelt silma.
 
4.  Maria Tamm. Tuššijoonis.

5. Vormiõpetuse tund kunsti-
koolis.

6. Karina Jetskalo. Pastell.
 
Fotod Viimsi Kunstikool, 
Viimsi Teataja.
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Viimsi Muusikakooli algus 
sarnaneb Viimsi Kunsti-
kooli algusele ja langeb 
samale ajale – 1977. a 
sügisele. Ka muusikakoo-
list sai kolhoosile kuuluv 
ainuke erakunstikool 
ENSV-s.  

Viimsi Muusikakool on kunsti-
koolist pisut vanem – avaaktus 
oli 8. septembril. Muusikakool 
loodi samuti kolhoosi kultuuri-
osakonna juurde ning see pak-
kus võimalust õppida klaverit, 
akordioni ja viiulit. 1978. a 
lisandus kitarr, 1986. a flööt ja 
plokkflööt, 1987. a trompet.

Esimesel lennul 1981. 
aastal oli üksainus lõpetaja – 
akordioniõpetaja Henn Rebase 
õpilane Tõnu Süld.  Järgmisel 
aastal teises lennus oli juba 
kolm lõpetajat, kellest kaks 
taas Henn Rebase akordioni-
õpilased ja kolmas Reet Lei-
nuste viiuliõpilane Tarvo Jaak-
soo – tuntud muusik Jäääärest. 
Järgmisel aastal lõpetas juba 
ka klaveriõpilasi ning viies 
lend oli 10 lõpetajaga, kel pil-
lideks viiul, klaver, akordion 
ja kitarr. Kitarriõpetajana olid 
ametisse asunud Heiki Mät-
lik ja klaveriõpetajana Tarmo 
Eespere. Järgnesid aastad, kus 
enamasti oli lõpetajaid 3–6. 
Aastal 2006 lõpetas taas 10 
noort klaveri või viiuli eriala. 

uue maja uued 
võimalused
Esimesed 20 aastat möödusid 
koolil endises individuaal-
elamus Rohuneeme teel, kus 
polnud saali ning seitsme klas-
siruumi kohta oli kokku vaid 
75 m2. 20. sünnipäevaks koliti 
uude majja Rohuneeme teel, 
kus Viimsi Muusikakool prae-
gugi asub. “See oli suur pidu-
päev,” meenutab direktor Urvi 
Haasma. Uutes ruumides laie-
nes õpetatavate instrumentide 
valik – lisandusid saksofon, 
kontrabass, löökpillid, tšello ja 
mitmed vaskpillid. Nüüdseks 
hakkab maja, mis oli ehita-
tud koolituskeskuseks,  jääma 
koolile jälle kitsaks ning ruu-
minappus seab õpilaste vastu-
võtule piirid. 

Kool on väike, aga tub-
li. Nii väikese kooli kohta on 
haruldane oma orkester, mis 
alustas tegevust 2003. aastal 
ning kus mängivad nii õpila-
sed kui ka vilistlased. “Tänu 
Ott Kasele, kes on võimeline 
partiisid kohandama meie or-
kestrile, sest meil pole klassi-
kaline orkester,” ütleb direktor. 
Osaletud on kolmel laulupeol. 

Koolil on rivitrummiansam-
bel, kes on iseseisva numbriga 
osalenud 2009. ja 2011. a noor-
te laulupeol. Koolis tegutses ka 
džässbänd, aga nagu muusika-
koolides ikka juhtub, kui ühed 
lõpetavad ja uued  alustavad, 
siis muutuvad ka orkestrid ja 
ansamblid.     

“Orkester on meeskonna-
töö,” ütleb direktor. Pilliõpeta-
jad õpetavad lapsed mängima, 

Viimsi Muusikakooli 35 aastat

orkester annab rohkem raken-
dust ja esinemisvõimalusi. 

Tublid tulemused
“Meil on tublid ansamblid, 
kes esinemisteks koos harju-
tavad,” sõnab Urvi Haasma. 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi 
korraldatud kvintetikonkursil 
sai Viimsi Muusikakooli kvin-
tett esikoha. Direktori sõnutsi 
peetakse koolis väga oluliseks 
konkurssidel osalemist, sest 
see on lastele stiimul. Mitmed 
Viimsi Muusikakooli õpilased 
on üle-eestilistel konkurssi-
del jõudnud lõppvooru. Ainu-
üksi tänavu on Loode-Eesti 
regionaalsel ja piirkondlikul 
konkursil kolme esimese sek-
ka tõusnud või diplomiga 
tunnustatud 21 õpilast. Möö-
dunud aastal pälvisid vaba-
riiklikus voorus parima noore 
instrumentalisti konkursil II 
koha akordioniõpilane Natali 
Ponetajev ja III koha kitar-
riõpilane Andres Estna. Tä-

navuselt  muusikaakadeemia 
korraldatud rahvusvaheliselt 
trompetitalentide konkursilt 
toodi koju kaks I ja kaks II 
kohta. Võitjad on kõik muusi-
kaakadeemia dotsendi, õpetaja 
Aavo Otsa õpilased.  

Aastatel 2004-2007 osales 
kool Eesti Muusikakoolide Lii-
du ja Soome Muusikakoolide 
Liidu ühisprojektis “Soiva Sil-
ta”, milleks saadi toetust Euroo-
pa Liidu Interreg-programmist. 

Viimsi Muusikakoolis on 
võimalik õppida kitarri, kla-
verit, eufooniumi, akordioni, 
flööti, plokkflööti, kitarri, kont-
rabassi, löökpille, saksofoni, 
trombooni, trompetit, viiulit ja 
tšellot. Popiks on muutunud ki-
tarr, huvi on kasvanud ka viiuli 
vastu, kuid kõige rohkem õpi-
takse ikka klaverit. 

Koju ostetakse enamasti 
klaver või pianiino – viiulist 
kasvab laps algul kiiresti välja, 
saksofonid on kallid, seetõttu 
püüab kool ise jõudumööda 

pille osta. Kuid pille on saadud 
ka kingituseks: timpanid kin-
kis ühe õpilase ärimehest isa, 
15 aastat tagasi kinkis Viimsi 
Lions klubi koolile kontrabassi.

Õpetajaid on praegu 23, 
õpilasi 160. Trompeti ja sak-
sofoni õpetajad on muusika-
akadeemia professorid. Sak-
sofoniõpetaja Olavi Kasemaa 
pälvis tänavu Riho Pätsi Kooli-
muusika Fondilt instrumendi-
õpetaja laureaadi tiitli. Paljud 
õpetajad on siin koolis kaua 
töötanud. Kuulsamad lõpeta-
nud on Hanna-Liina Võsa ja 
Mikk Tammepõld ning Blac-
ky. “Rõõm oli näha meie oma 
õpilast Neeme Järvi kontserdil 
orkestris kontrabassi mängi-
mas,” meenutab direktor.

Rõõm muusikast
“Kooli eesmärk pole saata lõ-
petajad muusikat edasi õppima 
ega professionaale ette valmis-
tada,” ütleb direktor. “Oluline 
on, et noored, kes meie koolis 

õppinud, oskaksid muusikast 
rõõmu tunda ja lohutust leida.“ 
See muudab inimese enda elu-
kvaliteeti ja tõstab seda ka ta 
lähikondlastel, perel ja sugu-
lastel. “Ka Eestis võiks kunagi 
olla advokaatide sümfooniaor-
kester või kirurgide džässbänd, 
nagu on mõneski Euroopa rii-
gis,” arutleb direktor. 

Omaette pikalt võiks kir-
jutada muusikakooli koostööst 
Viimsi Kooliga – üle 10 aasta 
on koos tehtud muusikale, kus 
laval ja orkestris on olnud muu-
sikakooli kasvandikud. Nime-
tada võiks “Lumivalgekest”, 
“Valge tee kutset”, “West Side 
Story’t” jt. 

Kooli 30. juubeliks valmis 
kolmas CD-plaat. 35. juubelit 
tähistatakse kontserdiga 24. 
novembril kell 17 Viimsi Koo-
li saalis. Viimsi Muusikakooli 
järjepidevust näitab aga tõsiasi, 
et siin õpivad juba lõpetanute 
lapsed ja isegi lapselapsed.  

VT

Kutsume kõiki
Viimis muusikakooli

sõpru 
kooli 35. aastapäeva

KONTSERDILE
24. novembril

kell 17.00
Viimsi Keskkooli 

saalis
Randvere tee 8

1. Viimsi Muusikakooli orkester 
osales 2009. a maikuus austrias 
Linzis Euroopa noorte 10. muusi-
kafestivalil.
 
2. Õpetajad aastal 1985: esireas 
Henn Rebane, Tarmo Eespere, 
Heiki Mätlik, taga: Helve Kask, 
Marika Vurma, Reet Leinuste ja 
urvi Haasma.
 
3. Rivitrummarid 2008. a 
novembris esinemas Tartu 
Vanemuise kontserdisaalis.
 
4. algusest peale on koolis 
õpetanud Reet Leinuste. 
1983/84 õppeaastal pildil 
koos õpilaste anu Viiburi, Lea 
Teemetsa (tuntud ansambli 
blacky solistina) ja Eve-Ly 
Kübardiga.
 
5. 20. sünnipäevaks koliti uude 
majja Rohuneeme teel, kus 
kool asub praegugi.

6. Esineb Viimsi Muusikakooli 
jazzband.
 
Fotod Viimsi Muusikakool
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13.11.2012 ISTUNGI OTSUSED

Nr 72 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
Nr 73 Idapõllu tee L1 kinnistu omandamine 
Nr 74 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Rohuneeme küla, 
kinnistud Sääre tee 7a ja Tominga IV

13. november 2012 nr 74
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Rohuneeme küla, kin-
nistud Sääre tee 7a ja Tominga IV

Detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 15.02.2008. a korraldusega nr 81 tingimuste 
väljaselgitamiseks maa-ala elamukruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksik-
elamute ja abihoonete püstitamiseks, sadama maakasutuse täpsustamiseks ning juurdepääsuteede 
rajamiseks. Detailplaneering kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega ja Tervisekaitseinspekt-
siooniga, misjärel Viimsi Vallavalitsuse 29.08.2008. a korraldusega nr 539 võeti detailplaneering 
vastu. Perioodil 17.09.2008.a - 30.09.2008.a korraldati detailplaneeringu avalik väljapanek, mille 
käigus esitas naaberkinnisasja omanik vastuväite. Kuivõrd edasise menetluse tulemusena muudeti 
detailplaneeringu põhilahendust – nelja elamukrundi asemel planeeriti kaks elamukrunti ning ole-
masolevale õigusliku alusega rajatud kaldakindlustusele ja muul-lainemurdjale planeeriti sadama 
maa sihtotstarbega katastriüksus, võeti Viimsi Vallavalitsuse 20.12.2011. a korraldusega nr 988 de-
tailplaneering uuesti vastu ja korraldati teistkordne avalik väljapanek. Seekord esitati mitmeid vas-
tuväiteid, milles muuhulgas asuti seisukohale, et detailplaneering ei vasta Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringule (Üldplaneering), sest Üldplaneeringus pole sadamamaad ette nähtud. Üldplanee-
ringu kohaselt on piirkonna valdavaks maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamute maa, mere-äärne 
ala aga looduslik rohumaa.

Arvestades, et kaldakindlustus ja muul-lainemurdja on olemasolevad õigusliku alusega ehitised 
ja vallavalitsuse soov on moodustada sellele iseseisev krunt, on võimalik sellise kasutusotstarbega 
ehitise alusele maale määrata üksnes sadama maa sihtotstarve, mistõttu tuleb vastav muudatus viia 
sisse ka Üldplaneeringusse. Detailplaneeringu ülesandeks on seega, lisaks kahe ehitusõigusega ela-
mukrundi planeerimise, ülalnimetatud rajatiste juurde moodustatava krundi piiride ja sihtotstarbe 
määramine ning vallavalitsuse ettepanekul ka ehitusõiguse määramine ühele sadama territooriumil 
paiknevale hoonele, kus vajadusel oleks võimalus hoida paate jm veevarustust. Täiendavaid ehitisi 
avalikku veekogusse detailplaneeringuga ei kavandata.

“Planeerimisseaduse” § 17 lõike 3 punkti 2 alusel palus vallavalitsus Harju maavanemal enne 
detailplaneeringu vastuvõtmise otsustamist määrata detailplaneeringule teiste riigiasutustega koos-
kõlastamise vajadus. 25.06.2012.a kirjaga nr 6-7/2763 palus Harju maavanem detailplaneeringut 
täiendada ning määras detailplaneeringu kooskõlastamise vajaduse Keskkonnaametiga – planeerin-
guga kaasnevatest keskkonnamõjudest teavitamiseks, täiendavate keskkonnaalaste abinõude sead-
mise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse väljaselgitamiseks ja Veeteede Ameti-
ga – perspektiivsest sadamaehitusest ning laevaliiklusest tulenevatest mõjudest teavitamiseks ning 
sadama toimimiseks abinõude vajaduse väljaselgitamiseks. Detailplaneeringu koostamisel arvestati 
maavanema märkustega ning detailplaneering kooskõlastati Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla re-
giooniga ning Veeteede Ametiga.

3.08.2012. a võttis Viimsi Vallavalitsus vastu korralduse nr 531 “Viimsi vallas Rohuneeme külas, 
Tominga-IV ja Sääre tee 7a maaüksuste detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine”, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kuulu “Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mil-
le korral oleks keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine kohustuslik ning “Viimsi 
vallas Rohuneeme külas Toming IV ja Sääre tee 7a maaüksuste detailplaneeringu KSH eelhinnangu-
le” (KSH eelhinnang) ning Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 19.07.2012. a kirjas nr HJR 
6-8/12/16645-2 toodud seisukohtadele tuginedes ei kaasne detailplaneeringuga kavandatava tegevu-
sega eeldatavalt olulist keskkonnamõju. KSH eelhinnang, Viimsi Vallavalitsuse 3.08.2012.a korral-
dus nr 531 ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 19.07.2012.a kiri nr HJR 6-8/12/16645-2 
ning nendes toodud põhjalikumad selgitused sisalduvad detailplaneeringu köites.

“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning ar-
vestades, et detailplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele ning Viimsi valla ruumilise 
arengu eesmärkidele, samuti lähtudes Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja keskkonnako-
misjoni seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas, Rohuneeme külas, kinnistute 

Tominga IV ja Sääre tee 7a detailplaneering (OÜ WinWinPartner töö nr D-015), millega määratakse 
kahe elamukrundi ehitusõigus kummalegi krundile ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehita-
miseks (krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 640 m² ja 800 m², elamute suurim lubatud 
kõrgus on 8,5 meetrit). Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga sadamamaa sihtotstarbega katast-
riüksus olemasolevale kaldakindlustusele ja muul-lainemurdjale ning määratakse ehitusõigus kuni 
150 m² ehitusaluse pindalaga ja kuni 5,0 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks.

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

13.11.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED

13. november 2012 nr 19
Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 1 ja 
“Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel. 

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve alljärgnevalt:

PÕHITEGEVUSE TULUD
OSA TULU KOOD EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE 

32 Kaupade ja teenuste 
müük

943 300,00 7 962,84 0,00 951 262,84

3220 Laekumised haridusasu-
tuste majandustegevusest

760 000,00 7 962,84  767 962,84

35 Saadud toetused 3 483 350,69 159 959,39 -726 520,73 2 916 789,35
3500 Sihtotstarbelised toetused 

jooksvateks kuludeks
524 646,96 159 959,39  684 606,35

3502 Sihtotstarbelised toetused 
põhivara soetuseks

726 520,73 -726 520,73 0,00

 PõHITEGEVUSE 
TULUD

20 548 285,29 167 922,23 -726 520,73 19 989 686,79

PÕHITEGEVUSE KULUD
OSA KULU KOOD EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

01 ÜLDISED VALITSUS-
SEKTORI TEENUSED

1 974 013,84 880,13 -42 683,10 1 932 210,87

013202 Valla arengukava 169 000,00 880,13 -42 683,10 127 197,03
04 Majandus 1 172 338,47 134 914,49 0,00 1 307 252,96
045201 Viimsi – saared veetrans-

port
494 106,21 99 914,49  594 020,70

049001 Muu majandus Viimsi 
saared

24 636,73 35 000,00  59 636,73

05 Keskkonnakaitse 668 550,75 8 000,00 0,00 676 550,75
052002 Heitveekäitlus – sadevesi 266 803,20 8 000,00  274 803,20
08 Vabaaeg, kultuur ja 

religioon
1 498 764,32 12 561,41 -3 228,97 1 508 096,76

08108 Huvikeskus 156 584,00 5 000,00  161 584,00
081092 Piirkondlikud spordi-

üritused
12 000,00 3 228,97 -3 228,97 12 000,00

08208 Kultuuriüritused 61 500,00 3 000,00  64 500,00
082091 Viimsi õpilasmalev 12 000,00 1 332,44  13 332,44
09 Haridus 8 442 889,34 80 222,28 -47 394,11 8 475 717,51
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 2 564 083,65 19 095,78  2 583 179,43
091102 Eralasteaiad 1 220 000,00 47000,00  1 267 000,00
091103 Eraldised teistele oma

valitsustele – munitsi-
paallasteaiad

240 000,00 -35 000,00 205 000,00

092102 Püünsi kool 604 263,10 6 163,66 0,00 610 426,76
0921021 Püünsi kool – vald 378 013,30 6 163,66  384 176,96
092201 Viimsi Keskkool 3 244 304,26 7 962,84 -394,11 3 251 872,99
0922011 Viimsi Keskkool – vald 1 435 871,69 -394,11 1 435 477,58
0922012 Viimsi Keskkool – riiklik 1 808 432,57 7 962,84  1 816 395,41
092203 Eraldised teistele oma-

valitsustele
345 000,00 -12 000,00 333 000,00

10 Sotsiaalne kaitse 747 296,95 9 300,00 -8 600,00 747 996,95
10 121 2 Erivajadustega inimeste 

hooldajate toetus
34 332,25 2 100,00  36 432,25

10 200 1 Päevakeskus 84 140,00 2 000,00  86 140,00
10 201 1 Püsiva iseloomuga 

toetused
6 800,00 500,00  7 300,00

10 402 2 Koolitoetus 16 000,00 -2 000,00 14 000,00
10 402 3 Ühekordsed  toetused 60 000,00 -5 600,00 54 400,00
10 402 9 Lastehoiu toetus 95 000,00 4 000,00  99 000,00
10 702 Muu sotsiaalsete riski-

rühmade kaitse
7 400,00 700,00  8 100,00

10 900 Muu sotsiaalne kaitse 15 954,96  -1 000,00 14 954,96
 PõHITEGEVUSE 

KULUD  KOKKU
15 084 686,98 245 878,31 -101 906,18 15 228 659,11

PÕHITEGEVUSE SEES, SH:
OSA ANTUD  TOETUSED  EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

4 Eraldised 2 390 460,32 112 945,52 -52 995,20 2 450 410,64
41 Sotsiaaltoetused 769 961,31 8 031,03 -7 694,10 770 298,24
413 Sotsiaaltoetused 769 961,31 8 031,03 -7 694,10 770 298,24
4130 Peretoetused 167 608,00 4 000,00  171 608,00
4133 Toetused puuetega ini-

mestele ja nende hool-
dajatele

53 469,99 1 100,00  54 569,99

4134 Õppetoetused 49 000,00 -7 600,00 41 400,00
4134 Toitlustustoetused 309 226,19 1 431,03  310 657,22
4137 Erijuhtudel riigi poolt 

makstav sotsiaalmaks
13 053,12 1 000,00  14 053,12

4138 Ravitoetused 1 300,00 500,00  1 800,00
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4139 Preemiad 2 810,00 -94,10 2 715,90
450 Sihtotstarbelised eraldised 1 271 462,21 99 914,49 -42 683,10 1 328 693,60
4500 Sihtotstarbelised eraldi-

sed jooksvateks kuludeks
1 267 462,21 99 914,49 -38 683,10 1 328 693,60

4502 Sihtotstarbelised eraldi-
sed põhivara soetamiseks

4 000,00 -4 000,00 0,00

452 Mittesihtotstarbelised 
eraldised

349 036,80 5 000,00 -2 618,00 351 418,80

4528 Muudele residentidele 248 049,80 5000,00 -2618,00 250 431,80

OSA MUUD TEGEVUS-
KULUD

EELARVE SUURENDA-
MINE

VÄHENDA-
MINE

EELARVE

5 Tegevuskulud 12 565 663,13 132 932,79 -48 910,98 12 649 684,94
50 Personalikulud 3 886 832,89 394,11 -394,11 3 886 832,89
500 Töötasud 2 833 078,17 293,23 -293,23 2 833 078,17
5002 Töötajate töötasu 1 911 136,48 293,23 -293,23 1 911 136,48
506 Personalikuludega kaas-

nevad maksud
1 012 822,74 100,88 -100,88 1 012 822,74

55 Majandamiskulud 8 678 830,25 132 538,68 -48 516,87 8 762 852,06

INVESTEERIMISTEGEVUS
OSA INVESTEERIMIS-

TEGEVUS
EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

15 Materiaalsete ja imma-
teriaalsete varade soeta-
mine ja renoveerimine

-1 665 896,38 -461 730,32 8 000,00 -2 119 626,70

155 Materiaalne põhivara -1 665 896,38 -461 730,32 8 000,00 -2 119 626,70
1551 Majandus -1 275 847,97 -437 404,68  -1 713 252,65
1551 Elamu- ja kommunaal-

majandus
-11 690,00  8 000,00 -3 690,00

1551 Kultuur, sport, vaba aeg -99 458,65 -13 421,00  -112 879,65
1551 Haridus ja noorsootöö -275 804,76 -10 904,64  -286 709,40
3502 Põhivara soetuseks saa-

dav sihtfinantseerimine
0,00 1 160 300,95  1 160 300,95

4502 Põhivara soetuseks an-
tav sihtfinantseerimine

0,00 -4 000,00  -4 000,00

 INVESTEERIMIS-
TEGEVUS  KOKKU

-3 351 253,03 694 570,63 8 000,00 -2 648 682,40

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

Viimsi Vallavalitsus andis 02.11.2012 korralduse nr 755 “detailplaneeringu algatamine ja läh-
teülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 
Haabneeme alevikus Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3/Lubja 
küla katastriüksustel” aluseks võttes “Planeerimisseaduse” § 10 lõiked 5 ja 7, “Viimsi valla 
ehitusmääruse” § 3 lõike 1 punkti 1 ja § 9 lõike 7 ning “Keskkonnamõju hindamise ja kesk-
konnajuhtimissüsteemi seaduse” § 31 punkti 1 ja § 35 lõike 1 ning arvestades alljärgnevat. 

Viimsi Vallavalitsus andis 16.03.2010. a korralduse nr 128 “Detailplaneeringu kehtestamine: Haa-
bneeme alevik, Veere tee 2, 4, 5 ja 6 ning Karulaugu tee 2, 3 ja 4 maaüksused”. Detailplaneeringu 
peamiseks ülesandeks on määrata ehitusõigus uue kergejõustiku välistaadioni, tribüünhoone, spordi-
hoone ja harjutusväljaku rajamiseks, kuivõrd nõukogude perioodil rajatud ja tänaseks amortiseerunud 
Haabneeme välistaadion on planeeritud osaliselt asendada sisestaadioniga ja osaliselt likvideerida 
kaubanduskeskuse laiendamiseks, mistõttu tekkis ilmselge vajadus uue kaasaegse välistaadioni ra-
jamiseks. Paiknedes vahetult Viimsi Keskkooli kõrvalkinnistutel ja Karulaugu Lasteaed-Algkooli lä-
heduses, avardab selle rajamine koolide suhtes soodsasse asukohta ühtlasi koolilaste sportimise ja 
võistluste läbiviimise võimalusi, aidates seeläbi kaasa valla laste ja noorte tervislike eluviiside eden-
damisele. Lisaks pakub rajatav staadion võimalust korraldada laiema kandepinnaga spordivõistlusi 
ja -sündmusi, mille kaudu rikastub valla spordielu. Detailplaneeringuga kavandatu on planeeritud 
avaldama Viimsi valla arengule positiivset mõju. Kaasaegse välistaadioni, harjutusväljaku ja spordi-
hoone ehitamisega paraneb ümbruskonna kvaliteet ning luuakse eeldused piirkonna järjepidevaks 
arenguks. Negatiivseid mõjusid ümbritsevale keskkonnale detailplaneeringu elluviimisega ei esine.

Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine, so spordihoone 
ja harjutusväljaku asukoha vahetamine. 

Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhti-
missüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplanee-
ring, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on 
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust, on koostatud 
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (korralduse lisa nr 2), milles jõuti järeldusele, 
et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik.

 Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Viimsi Vallavalitsus (Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik), kehtestaja Viimsi Vallavolikogu (Nelgi tee 1, Viimsi alevik). Koostamise korraldaja ei ole 
veel hetkel teada.

Korraldusega ja sellega seotud dokumentidega saab tutvuda Viimsi Vallavalitsuses.

3.12.2012–6.01.2013 kell 8.30–17 (tööpäevadel esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) 
on Viimsi vallamajas Nelgi tee 1 avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistute Sääre tee 
7a ja Tominga IV detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 1 ha ja piirneb Sääre tee 5/To-
minga-III, Sääre tee 7, Sääre tee 11 kinnistutega ja Uuetalu teega ning Tallinna lahega. Planeerin-
guga määratakse kahe elamukrundi ehitusõigus kummalegi krundile ühe üksikelamu ja kuni kolme 
abihoone ehitamiseks (krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 640 m2 ja 800 m2, elamute 
suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit). Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga sadamamaa siht-
otstarbega katastriüksus olemasolevale kaldakindlustusele ja muul-lainemurdjale ning määratakse 
ehitusõigus kuni 150 m2 ehitusaluse pindalaga ja kuni viie meetri kõrguse abihoone ehitamiseks.

3.12.2012–16.12.2012 kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi 
vallamajas Nelgi tee 1 avalikul väljapanekul Pringi küla, Rohuneeme tee 83 detailplanee-
ring. Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme 
tee 81, 85 ja Jaani tee 3 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks ela-
mukrundiks ning ehitusõiguse määramine kummalegi krundile ühe üksikelamu ja ühe abihoone 
ehitamiseks. Suurima lubatud ehitusaluse pindalaga kokku 250 m2 ja üksikelamu maksimaalse 
kõrgusega 8,5 meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka veebilehel: www.viimsivald.ee.

Pühapäeval, 
9. detsembril algusega 

kell 13.00
Viimsi Päevakeskuse saalis

Sugulaskoor ausmaa
JÕuLuKONTSERT

AS Viimsi Vesi kuulutab välja 
teistkordse avaliku kirjaliku 
enampakkumise AS Viimsi Vesi 
omandis olevate kinnistute 
Vehema tee 5 (89001:010:2849)  
müügiks alghinnaga 77 000 € 
eurot, Metsavahe tee 1 
(89006:002:0002) alghinnaga 
42 000 € ja Nelgi tee 23 
(89001:010:2885) alghinnaga 
70 000 €.

Lisainfo: www.viimsivesi.ee
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
03.12.2012.a kell 09.00. 

Pakkumiste esitamise koht: 
AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1,  
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
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Kas tervist saab 
osta?
Viimsi Marketis on nüüd spetsiaalne märgis too-
detel, mis ei sisalda kahjuliku toimega aineid. 

Viimasel ajal on üha enam inimesi jõudnud arusaamisele, 
et vaid toit kõlbab süüa. See argitarkus ei olegi tänapäeval 
nii iseenesestmõistetav. On ju kõigile teada, kuivõrd tulvil 
kõikvõimalikke lisandeid on paljud toidukaupluses müü-
davad tooted. Julgengi neid nimetada toodeteks, toiduks 
ehk mitte. Seega oleks nagu toit, aga süüa ei sünni – järe-
likult ikka ei ole toit. 

Inimesed on juba teada saanud paljude lisaainete hal-
vast toimest tervisele ning soovivad neid vältida. Aga see 
polegi nii lihtne – etiketid on üliväikeses kirjas, lisaained 
on küll kas E-numbrite või nimetustena välja toodud, kuid 
võimatu on sadu tähendusi peast teada. Nii lüüakse sageli 
käega, et ah, las olla. Ega ta ikka ei tapa. Ei tapa jah, aga 
aastatega võib sandistada küll! 

Inimese keha on kujunenud oma loomulikus keskkon-
nas aastatuhandete vältel. Keha tunneb loodust ja saab sel-
lega hakkama. Moodsal ajal on aga toodetud suurel hulgal 
sünteetilist kraami, toitu rafineeritakse ning moonutatakse 
ja nii on häiritud keha normaalne toimimine. Allergiate, 
astma, hüperaktiivsuse, diabeedi ja muude haiguste sa-
genemine on moodsa aja sündroom. Julgen viimast sadat 
aastat nimetada inimkatsete ajastuks.

Kunagi, kui hakkasin hoolikamalt toitu valima ja 
avastasin, kui palju saasta meile sisse söödetakse, tekkis 
tahtmine sellistele kaupadele surnupealuu peale kleepida. 
Nüüd sai kunagine ärritus aga hoopiski positiivse väljundi. 
Tooted, mis ei sisalda tõestatud kahjuliku toimega kemi-
kaale, said peale rohelise lillekleebise. 

Viimsi Market on tun-
tud oma hea kulinaarialeti ja 
korraliku eestimaise kauba-
valiku poolest. Seal on sorti-
ment piisav, et söödavat välja 
selekteerida. Niisiis sai teoks 
koostöö: Harmoonikumilt 
kleepsud, Viimsi Marketilt 
kaup. See oli päris ajamahu-
kas töö, aga nüüd on kleebi-
sed toodetel. Võin märgistatud tooteid julgesti oma lapsele 
osta. Veelgi lihtsam – laps saab ise poes ostmas käia, sest 
ta teab, et lillekleebisega kaupa lubab ema tarbida.  

Marketis ei pea kliendid enam siltide lugemisele aega 
kulutama, ei pea pidevalt E-ainete välimäärajat kaasas 
kandma, et koostisest sotti saada –  see töö on tehtud. Saab 
kiirelt ja lihtsalt hea kauba välja valida.

Miks me seda tegime? Kui ostame korralikku kaupa ja 
jätame kehva lettidele vedelema, siis seda kehva ehk enam 
ei toodeta! Tootja asub agaralt oma toodete koostisi pare-
maks muutma, et konkurentsis püsida. Paljud tootjad veel 
ei hooli, paljud aga on juba väga inimsõbralikuks muutu-
nud ega pane toidu sisse kemikaale. 

Uskuge, klient on kuningas, aga tõeline kuningas ei ole 
mitte türann, vaid tark diplomaat.

Muudame üheskoos maailma paremaks!
Viimsi Market jagab klientidele novembrikuus teat-

mikke “Tervist saab osta”, mis on lihtne abimees toidu 
söödavuse määramisel. 

Ene Lill
Harmoonikum

alati tasub poes pakendit uurida.

Roheline lillekleeps.

25. november on rahvus-
vaheline naistevastase 
vägivalla vastu võitlemise 
päev.

Perevägivald ei ole meie mee-
dias sagedane teema – meedia 
käsitleb erakordseid sündmusi, 
mitte pidevalt toimuvat. Pere-
vägivald ületab uudiskünnise 
tavaliselt seoses konkreetsete 
sündmustega. Käesolev artik-
kel on kirjutatud 25. novemb-
ri, rahvusvahelise naistevasta-
se vägivalla vastu võitlemise 
päeva esile toomiseks. 

Õnneks ei ole suurem osa 
inimesi perevägivallaga kokku 
puutunud. Kord aastas võiksi-
me aga kõik koos mõelda nen-
de naiste ja laste peale, kellel 
ei ole läinud nii hästi ja kes va-
javad meie toetust ja tunnet, et 
nad ei ole mitte üksi. 

Vägivalla vähendamise 
arengukava aastateks 2010–
2014 andmetel registreeriti 2011. 
aasta aruandes 1939 vägival-
lakuritegu, mida võib seostada 
perevägivallaga. Neist suurema 
osa (1508) moodustasid ke-
halise väärkohtlemise juhtu-
mid, mida on enam kui 200 
juhtumit rohkem kui eelneval 
aastal. Politseisse jõuab aga 
väga väike osa perevägivalla 
juhtumitest. Enamik naisi soo-
vib lihtalt vägivaldsest suhtest 
välja saada ega mõtle mehe ka-
ristamise peale.

Hoolimata üldlevinud arva-
musele ei esine perevägivalda 
ainult nn asotsiaalse taustaga 
peredes, kus on probleeme al-
koholi või narkootikumidega, 
madal sissetulek või puudulik 
haridustase. Vägivaldseks võib 
osutuda ka inimene, keda lähe-
dased, sõbrad või ühiskond on 
näinud igati korralikuna: ma-
janduslikult heal järjel, haritud 
ja sotsiaalselt heal positsioonil. 

Oluline on ohvril barjäär 
ületada ja julgeda enda eest 
seista. Sel juhul ei tasu mõelda 
sellele, mida teised arvavad, 
tuleb lahti lasta põhjendama-

Räägime perevägivallast

tust süütundest. Vastase juhul 
olukord süveneb ja enamasti 
on kannatajad ka lapsed. Just 
enda ja laste heaolu nimel peab 
ise tugevam ja julgem olema.

Miks on raske lahkuda?
Kõigepealt armastus – naine on 
läinud mehega kokku armas-
tusest. Vägivaldne mees võib 
olla vägagi armastusväärne ja 
esialgseid ohumärke – kontrol-
limine ja armukadedus – pee-
takse armastuseks. On ju tore 
olla kellegagi, kes kõige eest 
hoolitseb ja kes nii armastab, et 
isegi meessoost töökaaslasega 
ei luba telefonitsi suhelda! 

Vähehaaval likvideerib ma-
nipulaatorist mees aga nai-
se suhtlusvõrgustiku – talle ei 
meeldi, kui käiakse külas lä-
hisugulaste juures ja kui naine 
suhtleb sõbrannadega. Mees 
väidab, et armastab väga naist ja 
tahab ise temaga kogu vaba aja 
koos olla – kedagi muud pole 
vaja. Ja armunud naine kuule-
tub. Peamised murdepunktid, 

kui esialgne vaimne vägivald 
järsult suureneb ja muutub tihti 
ka füüsiliseks vägivallaks, on 
abiellumine ja rasedus. 

Ajakirjanduseski on viima-
sel ajal ilmunud artikleid juhtu-
mitest, kus mehed on lapseootel 
naised vaeseomaks peksnud. 
Ka meil on käinud nõustamistel 
naisi, kes on peksu tõttu rasedu-
se ajal lapse kaotanud ja kellele 
on juba pulmaööl kallale min-
dud. Raseduse ja abiellumisega 
tekib mehel kindlusetunne, et 
nüüd on naine tema omand, ja 
mask langeb.

Kaob soov välja 
rabeleda
Naisel ei kao aga armastus 
üleöö ja vägivaldne käitumine 
armastatud inimese poolt teeb 
eriti haiget. Kui hing hoiab 
ka sellist peremustrit koos, on 
üksi sellest olukorrast välja tul-
la väga raske. 

Mingil ajal pole enam adek-
vaatsust sellest välja rabeleda. 
Naisest on saanud kaassõltlane. 
Ahistatud naisel on kõik tunded 
peale hirmu ja valu ära nullitud. 
Häbitundest ahistajaga koos vä-
givalla varjamine laseb ahista-
jal säilitada avalikkuse ees vii-
saka välisilme, mida ta ei vääri. 
Niipea kui vaimne vägivald 
hakkab segama igapäevaelu ja 
füüsiline vägivald muutub suh-
te üheks osaks, tuleb otsida abi 
väljastpoolt!

Paljud naised, kes on sõltu-
vad oma hea sissetulekuga me-
hest, ei tahagi mõelda sellele, 
et suhet lõpetada – nad otsivad 
nõustamisele tulles leevendust 
vaid hetkeks. Peamine küsi-
mus on: mida küll peaks tege-
ma, et mees muutuks. Raske 
on aru saada sellest, et ega teist 
inimest ei saagi muuta – muu-
ta saab ainult iseennast ja oma 
suhtumist olukorda. Tavaliselt 
pole nad iseseisvat elu elanud 
ja on abiellunud noorelt. Otsus 
vägivallaringist väljumiseks 
viiks nende elatustaseme tun-
duvalt alla, olulist rolli mängib 
ka see, et mees suudab lastele 
pakkuda sellist elu, mida naine 
ei suudaks. Sugugi kerge ei ole 
teha seda otsust, mis muudab 
kardinaalselt harjunud elustii-
li. Kui aga peres on lapsed, on 
lausa kuritegelik nende suhtes 
jätkata elu, kus nad on sunni-
tud osalema perevägivalla tun-
nistajatena.

Kujunevad probleemid 
Siinkohal tsiteeriksin Tallinna 
Laste Psühhiaatriakliiniku juha-
taja Anne Kleinbergi seisukohti: 
“Täiskasvanutel, kes on koge-
nud lapsena vanemate vahelist 
vägivalda, kujunevad suure tõe-
näosusega olulised psühhosot-
siaalsed probleemid: 1.5 korda 
kõrgem depressioonirisk, 2 kor-
da kõrgem risk alkoholisõltuvu-
seks, 3 korda kõrgem paarisuh-
tevägivalla risk, 5 korda kõrgem 
risk lapse väärkohtlemiseks.”

Vaevalt keegi seda teadli-
kult oma lapsele soovib. Kui 
vanemad tõesti armastavad 
oma last, otsivad nad endi 
probleemide lahendamiseks abi 
väljastpoolt (ka vägivallatseja, 
kui ta tunnistab oma võimetust 
hakkama saada vihaga, saab 
abi otsida). Andke oma lapsele 
võimalus kasvada üles terve ja 
tasakaalus inimesena, lõpetage 
vägivald või vägivaldne suhe!

Inga Mikiver
Tallinna Naiste Kriisikodu 

juhataja

abI Saab!
Kodanikuühiskonna Siht-
kapitali rahastusel ja 
koostöös Viimsi Vallava-
litsusega osutab Tallinna 
Naiste Kriisikodu teenu-
seid ka Viimsi valla elani-
kele www.naisteabi.ee

Statoil avas 16. novembril 
Viimsis värskelt renovee-
ritud autopesula, kus tänu 
ainulaadsele duoseadme-
le toimub autopesu seni-
sest ligi poole kiiremini. 

Uues automaatpesulas kestab 
tavapesu alla kuue minuti. Teise 
uuendusena on kõikidel tanku-
ritel nüüd makseterminal, kus 
saab valida, kas maksta kütuse 
eest tankimisalal või kaupluses.

“Kui valdavas enamuses 
Statoili automaatpesulates kes-
tab autopesu sõltuvalt lisatee-
nuste arvust 8-12 minutit, siis 
uue duoseadmega Viimsi pesu-
las kulub tavalisele pesuprog-
rammile alla kuue minuti. Uue 
seadmega autopesulas saab 
klient pesuprogrammiga täp-
selt samad teenused nagu teis-

Viimsis avati Eesti kiireim autopesula

tes Statoili pesulates, kuid tänu 
duoseadmele on mitmeid pesu-
etappe võimalik teha samaaeg-
selt ning efektiivsemalt. Selle 
tulemusena on pesuprogrammi 
kestvus oluliselt lühem,” rääkis 
Statoil Fuel & Retail Eesti AS 
jaemüügidirektor Indrek Nõlvak.

Uuenenud Statoili Viimsi 
autopesulas on klientidel vas-
tavalt auto määrdumisastmele 
võimalik valida kolme peami-
se pesuprogrammi vahel. Vali-

kus on nii surve- kui ka harja-
pesuga programme, mis kõik 
sisaldavad nii leotust, rattape-
su, põhipesu kui ka kuivatus-
vaha koos kuivatusega. Lisaks 
on võimalik valida erinevaid 
lisateenuseid, s.h kaubiku ja 
kastiauto pesu. Viimsi auto-
pesulas on võimalik pesta ka 
keskmisest suuremaid kaubi-
kuid ehk vähemalt kuue meetri 
pikkuseid ja 2,6 meetri kõrgu-
seid sõidukeid.

“Sarnaselt teistele Statoili 
jaamadele on ka Viimsi auto-
pesulas kasutusel uued peh-
med Carlite’i harjad, mis on 
auto värvkattele ohutud ning 
tagavad parima pesutulemu-
se,” rääkis Nõlvak, kelle sõnul 
on Eesti tarbijal veel harjape-
su ees mõningane hirm, kuid 
uute harjadega ei ole selleks 

põhjust. “Kui paar aastat taga-
si oli Eestis harjapesu osakaal 
kõigest 60%, siis tänaseks on 
see meie pesulates kasvanud 
umbes 80%-le. Samas on meil 
võrreldes Skandinaaviaga veel 
arenguruumi, sest seal moodus-
tab harjapesu rohkem kui 95% 
pesudest. Usun, et ka Eestis 
jõuame peagi selleni, sest oma 
kogemusest võin öelda, et pa-
rima tulemuse saab harjadega 
ning survepesu on sobilik vaid 
kergema mustuse eemaldami-
seks,” rääkis Nõlvak.

Lisaks autopesulale on uue 
lahenduse saanud ka Viimsi 
Statoili tankurid. Oktoobri al-
gusest on kõikidel tankuritel 
makseterminal, kus klient saab 
valida, kas maksta kütuse eest 
tankimisalal või kaupluses. 

VT

Saab auto ruttu puhtaks!

Pole kerge teha otsust, mis muudab kardinaalselt harjunud elustiili. 
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Fertilitase dermatoloogia-
kabineti teenuste hulka 
on lisandunud mitmed 
uued ning sealhulgas ka 
naha väljanägemist pa-
randavad protseduurid:

Keskmise sügavusega 
keemiline koorimine
Keemiline koorimine on hea 
tuntud meetod, kuidas paran-
dada naha tekstuuri, eemalda-
da pigmendilaike, vähendada 
kortse ja akne arme.

Kuna turul on väga palju 
erinevaid protseduure, pole 
inimesel lihtne valikut teha. 
Üks kindel kriteerium koori-
mise efektiivsuse hindamisel 
on selle sügavus – mida süga-
vam, seda paremad tulemused. 
Enamik kosmeetikasalongides 
pakuvaid või kosmeetikute 
tehtavaid keemilisi koorimisi 
on pindmised ning neid tuleb 
teostada mitmeid kordi, tava-
liselt kuus korda 1-2-nädalaste 
vahedega. Sügavat koorimist 
Eestis ei tehta ning see on seo-
tud ka üpris suurte riskidega.

TCa ja VIPeel
TCA-koorimine (triklooräädik-
happega) on tunnustatud klas-
sikaline keskmise sügavusega 
koorimine, mida võib teostada 
vaid dermatoloog või väljaõp-
pinud arst. See koorimine on 
optimaalse sügavusega, saavu-
tamaks märgatavat kortsukeste 
vähenemist, naha pinguldumist 
ja nahatooni, -tekstuuri ning poo-
ride väljanägemise paranemist. 

Uued teenused Fertlitase 
dermatoloogiakabinetis

Üldjuhul on võimalik ühe 
protseduuriga eemaldada val-
dav osa pigmendilaikudest, 
kuid sellele peab järgnema 
korralik päikesekaitse, välti-
maks nende taasteket. TCA-
koorimisega saab parandada 
ka aknearmide väljanägemist. 
Paremini alluvad ravile teatud 
tüüpi armid (mille väljanäge-
mine muutub venitamisel ilu-
samaks). 

TCA-koorimisel tuleb ar-
vestada keskmiselt 6-7-päeva-
se taastumisajaga, kuid tule-
mus on seda väärt. Protseduuri 
võib teha 1-2 korda aastas. 
TCA-koorimist teostab derma-
toloog Elo Kuum.

VIPeel on uus keskmise 
sügavusega koorimine, mis 
võimaldab saavutada peaaegu 
analoogse tulemuse TCA-koo-
rimisega. See on n.ö ideaalne 
sild koduhooldusprogrammide 
ja agressiivsemate sügavamate 
koorimiste või laserprotseduu-
ride vahel. VIPeeli eeliseks on 
kiirem taastumisaeg ning tänu 

erilisele hapete kombinatsioo-
nile on see enamikule inimes-
test täiesti valutu. Samuti ei 
ole VIPeeli puhul vajalik naha 
ettevalmistus. Õigesti valitud 
nahahooldusprogrammi osana 
on VIPeeli kasulik teha 2-4 
korda aastas. 

Koorimise päeval võib soo-
vi korral eelnevalt teha ka Bo-
toxi ja/või täitesüste. 

Nii TCA-d kui VIPeeli 
saab teha ka kaelale, rinnaku-
le, kätele ja seljale vm naha-
osadele. 

dermaFrac™ 
Dermafrac on uus huvitav prot-
seduur, mis kombineerib tun-
nustatud mikronõelakeste teh-
noloogia sügavale nahka juhita-
vate raviseerumitega. Aparaadi 
nõelakeste ja raviseerumiga 
varustatud otsik rullub kerge 
vaakumi all üle naha, läbistades 
valutult ja veretult mitmed na-
hakihid. Tekkinud mikrokana-
likeste kaudu juhitakse seeru-
mid samas sügavamale nahka, 

mis tagab nende maksimaalse 
imendumise ja efekti. 

Seerumite lipulaevaks on 
põhjalikult uuritud nahka noo-
rendavad kasvupeptiidid – ke-
haomaste kasvuhormoonide ak-
tiivosade täpsed koopiad, mis 
otseselt stimuleerivad kollagee-
ni tootvaid rakke. Võimalik on 
manustada ka hüaluroonhappe-
ga niisutajaid ja akne- või pig-
mendivastaseid aineid. Naha 
ettevalmistus ei ole vajalik ning 
protseduuri järel saab kohe jät-
kata igapäevast elu. 

Pisikirurgilised 
protseduurid
Nahanäsade, healoomuliste naha-
moodustiste, väiksemate vere-
soonte laiendite ja hemangioo-
mide eemaldamine diatermo-
koagulatsiooni meetodil annab 
hea kosmeetilise tulemuse ning 
haavade sulgemine õmbluste 
abil ei ole vajalik.

Krüoteraapia 
Nn soolatüügaste, konnasilma-
de jt nahaprobleemide külmu-
tusravi vedela lämmastikuga. 
Toimub reedeti.

dermatoskoopia
Meetod, mis võimaldab kont-
rollida pigmentneevuseid ja 
sünnimärke ning avastada va-
rajasi pahaloomulisi muutusi 
nahas.

Registreerimine tel 6059 600 
või 6059 601.

Elo Kuum
dermatoloog

Enne... ja pärast protseduuri.

Tasuta kolast lahti 
Glaudius Plus MTÜ tegeleb seisma jäänud, 
vananenud ja katkise kodu- ja kontoritehnika 
tasuta äraveoga. 

Seadmed, mida tasub ja saab taastada, me taastame ning 
suuname taaskasutusse. Ühing pakub oma abi, suunates 
taaskasutatava elektroonika ning muu inventari pääste-, 
haridus-, teadus-, kultuuri-, keele- või noortetööga seotud 
ülesande või tervishoiu- või sotsiaalteenuseid täitvale asu-
tusele, eraisikule, ettevõttele või mittetulundusühingule. 
Seadmed, mille taastamine on mõttetu, suuname keskkon-
nasäästlikku utiliseerimisse.

Kootöös meie ühinguga on Teil võimalus vältida oht-
like jäätmete utiliseerimist, võõrandades oma asjad meile; 
toetada Pelgulinna sünnitusmaja ja aidata kaasa liikumis-
puudega inimeste töö- ja koolitusvõimaluste loomisele.

Meie eesmärk on hoida ära vananenud kodu- ja konto-
ritehnika sattumine keskkonda, anda vananenud, katkisele 
tehnikale võimalusel uus elu, toetada abivajajaid. 

Valides meid koostööpartneriks vabanete tasuta ja kerge 
vaevaga seisma jäänud kontoritehnikast, vanapaberist, saate 
teadmise, et olete teinud heateo ning säästate keskkonda.

Meie poolt tasuta transport ja asjade masinasse kand-
mine. Teenus on kõigile tasuta.

Ühingu suurim koostööpartner on politsei- ja piirival-
veameti arvuteid haldav siseministeeriumi infotehnoloo-
gia- ja arenduskeskus (SMIT), paljud haridusasutused ja 
ettevõtted üle Eesti ning mitmed teised organisatsioonid. 
Meeskonnas töötavad ka liikumispuudega inimesed, kelle 
suurel kaasabil selline ettevõtmine teoks on saanud.

Lisainfo: www.glaudius.ee, e-post aivar@glaudius.ee         
või tel 5207 686

MTÜ Glaudius Plus

Mis on kundalini jooga? 
Seda ning gongimedi-
tatsiooni saab kogeda 4. 
detsembril Viimsi Koolis.  

…ehk jumalus ja meie, ini-
mesed, oleme üks. See on 
põhimõte, millest kundalini 
jooga lähtub, ja suund, mille 
poole püüeldakse – jumalikku-
se äratamine inimeses ja selle 
arendamine läbi erinevate teh-
nikate. Kundalini joogas kasu-
tatakse kõige enam erinevaid 
võtteid ja tehnikaid. Joogalii-
gid on nagu teemandi erinevad 
tahud, kundalini jooga aga on 
teemant ise, sest ühendab kõi-
kide teiste joogaliikide erine-
vad küljed. 

Kundalini jooga on vahel-
dusrikas, intensiivne või pehme 
vastavalt vajadusele, ja samas 
dünaamiline. Ta hõlmab endas 
füüsilisi harjutusi (kriyad), hin-
gamistehnikat (pranayama), ke-
haasendeid (asanad), kätehoia-
kuid (mudrad), tšantimist (mant-
rad), fookuse hoidmist, visua-
liseerimist, lõdvestusi ja medi-
tatsioone. Erinevad tehnikad on 
vaid vahendid, mille eesmärk on 
rahu, stabiilsuse, positiivsuse, 
avatuse, sisemise ja välise har-
moonia kujundamine.

Ek ong kar…

Mida kundalini jooga 
annab 
Nii mitmekülgne joogaliik 
võib igaühele midagi pakkuda. 
Küsimus on pigem, milliste 
ootustega inimene tundi tuleb, 
mida hetkel kõige rohkem vaja 
läheb. Kindlasti aga õpetab see 
kohal olema läbi oma hingami-
se ja liigutuste jälgimise kuni 
meele kontrollimiseni. Seda 

kunsti on meil kõigil iga päev 
vaja osata – aitab see ju elu 
iga hetke paremini väärtustada 
kuni sellise näiteni, et suudad 
koosolekutel-koolitustel pare-
mini räägitut jälgida ning neist 
rohkem kasu saada. 

Teiseks õpetab see hinga-
mist märkama ning seda õiges-
ti tegema. Ka on hingamis-
kunst kõige lihtsam vahend 
oma meeleseisundite muutmi-
seks – maandamaks ärritust 
ja stressi, tekitamaks kehas 
ja meeles positiivseid vibrat-
sioone kuni selliste lihtsate 
eesmärkideni nagu muuta end 
erksamaks või rahulikumaks.  

Füüsiliste harjutuste ja me-
ditatsioonidega muudad sa en-
das teatud mustreid soovitud 
suunas ja tugevdad nii meelt 
kui keha. Kokkuvõttes para-
neb üldine tervislik seisund. 

Energiate liikumine
Kundalini joogat võib nime-
tada ka energiate liigutamise 
kunstiks. Endas energiablo-
keeringuid vabastades ja ener-
giat juurde tootma õppides 
ravid nii oma keha kui hinge 
ning oled kokkuvõttes lähemal 
kogu oma potentsiaalile. 

Olen kokku puutunud ar-
vamusega, et kundalini energia 
vallapääsemisel võivad olla 
äraarvamatud tagajärjed. Tege-
likult sisaldab iga füüsiline ja 
vaimne treening ohte, kui seda 
teha oskamatult ja juhendajata. 
Seega on eriti oluline alustada 
praktiseerimist õpetaja käe all, 
kes oskab suunata ja nõu anda. 
Hea õpetaja oskab ka juhenda-
da, kui sul on füüsilisel kehal 
muresid või on meeleseisund 
ajutiselt tasakaaluta. Tõsise-
mate hädade korral tuleb abi 
otsida siiski traditsioonilisest 
meditsiinist. 

Kundalini energiat võib 
tõsta erinevate tehnikatega 

või isegi erguteid tarbides, 
see võib tõusta ka juhuslikult, 
näiteks kukkudes. Kundali-
ni jooga aga õpetab, kuidas 
seda kontrollitult teha. Kun-
dalini energia tõus võib olla 
ohtlik, kui keha või meel ei 
ole selleks niisuguses ulatuses 
valmis. Joogateoorias on aga 
kõik harjutuste kogud (kriyad) 
kindlaksmääratud struktuuriga 
– just selleks, et praktika oleks 
turvaline ning positiivseid efek-
te kaasa toov. 

 Kundalini joogas kehtib 
põhimõte, et midagi ei tohi 
teha vastu enda tahtmist, läbi 
valu ja kannatuse. Oluline on 
tunnetada oma keha ja meelt 
ning kuulata, mis neil sulle 
öelda on. Võib-olla mõni har-
jutus ei sobi sel päeval, võib-
olla ei taha mõnda asanat liiga 
pikalt hoida. Kindlasti on sel-
lel mingi põhjus ning teadmine 
tuleb läbi tunnetuse. Ka rasket 
füüsilist harjutust tehes pead 
tajuma, et see on mugav ja sa 
tahad sellega lõpuni minna.

Joogapäev Viimsis
Meie vallas on kundalini jooga 
õpetajate valik väga hea ning 
endale õige juhendaja peaks 
leidma igaüks. Tore on ka see, 

et mitu õpetajat on oma jõud 
ühendanud erilise praktika – 
kundalini jooga kunsti gongi- 
ja laulvate kausside helidega 
ühendamiseks. Nimelt leiab 4. 
detsembril Viimsi Kooli aulas 
aset suursündmus, kus pärast 
soojendavat ja energiaid liiku-
ma panevat joogatundi teeme 
tund aega kestva gongime-
ditatsiooni. Helivibratsioone 
vahendab universumist rah-
vusvaheliselt tuntud gongi-
kunstnik Almer Jansu. 

Üritusel osalemiseks ei 
pea olema eelnevat jooga- ega 
gongikogemust. Seda on hea 
proovida inimestel, kes soo-
vivad uut kogemust saada. 
Harjutuste kogum on piisavalt 
lihtne ning meditatsiooni ajal 
aga ei pea muud tegema kui 
pikali olles või istudes oma 
meele avama. Gongimeditat-
sioon on võimas alateadvuse 
puhastamise tööriist, mis va-
bastab tekkinud pingetest ning 
negatiivsetest mustritest. 

Jooga on kunst. Kõik joo-
galiigid on omamoodi väga 
head, küsimus on pigem selles, 
milline neist ühele või teisele 
inimesele kõige paremini so-
bib. Valgust ja rõõmu!

Puransukh Kaur

Kundalini jooga tunnis. 

VaaTa LISa
www.kundaliniyoga.ee 
ja facebook.com/puran-
sukh.kaur). 
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Mitmendat aastat korral-
dab Leader Eesti Põhja-
Harju Koostöökogu oma 
liikmetele õppereise ka 
Eestist väljapoole, et käia 
külas teistel Euroopa Liidu
liikmesmaade Leader 
tegevusgruppidel. 

Õppereisi peamine eesmärk on 
laiendada koostöökogu liik-
mete silmaringi ja saada posi-
tiivseid kogemusi, kuidas tei-
sed, kauem EL liikmeks olnud 
riikide tegevusgrupid toetuste 
raha kasutavad ning milliseid 
valdkondi piirkonna arenguks 
kõige tähtsamaks peetakse.

Sel aastal startis 22-liikme-
line piirkonna initsiatiivgrupp 
ühel kaunil sügisesel pärast-
lõunal Prantsusmaa linna Lyo-
ni poole, et veeta neli sisutihe-
dat päeva ning tutvuda Lyoni 
linna ning piirkonna elluvii-
dud Leaderi projektidega. See-
kord olid õppereisi peamisteks 
teemavaldkondadeks turism 
(mõeldi nii sise- kui välisturis-
mi teemadel, tutvuti erinevate 
turismitoodetega ning külasta-
ti kohalikke omavalitsusi, kes 
on panustanud turismi välja-
arendamisele, et elavdada ja 
arendada oma piirkonna ma-
jandust), hüdroenergia toot-

mine, heitvete puhastamine, 
kodumajutus, puidu küttekol-
lete paigaldamine, kohalike 
põllumajandustoodete müügi, 
koolide toitlustamise ja mitte-
saastava transpordi toetamine.

Vaatamata sellele, et Lyon 
ja selle lähialad Rhoeni-Alpi 

piirkonnas erinevad Tallinna 
ümbritsevaist aladest nii ajaloo, 
looduse, prioriteetsete majan-
dusharude, kultuuritraditsiooni-
de kui ka ressursside poolest, 
võib ometi leida kahe nii kauge 
piirkonna vahel teatavat ühisosa, 
millest saada kogemusi oma piir-
konna arendamisel: loodushoid, 
keskkonnasõbralik tootmine ja 
elulaad, töökohtade loomine.

Esimene päev möödus 
Cublize le Beaujolais Vert’i 
piirkonnas. Meie võõrustajaks 
oli Sapinsi tegevusgrupp. Vas-
tuvõtt oli prantslaslikult väga 
külalislahke. Piirkonda tutvus-
tasid tegevusgrupi liikmed, kes 

olid kaasanud ka kohaliku oma-
valitsuse juhid ning Amplepuis 
Thizy’i omavalitsuste liidu 
peadirektori. Omavalitsus oli 
seitse aastat tagasi võtnud ees-
märgiks piirkonna jätkusuutlik-
ku arengut teostada läbi sisetu-
rismi elavdamise ning sellest 
tulenevalt viidi ellu mitmeid 
projekte Leader meetme toel. 
Kõige suurejoonelisem neist 
oli Euroopa suurima ökobas-
seini ehitus, kus vee puhastus 
toimub looduslikult vees kas-
vavate taimedega. Külastades 
projekte tekkis nii mõnelgi rei-
sikaaslasel idee, kuidas prants-
laste ideid ka Eestis juurutada. 

Siinkohal tuleb mainida, et 
kõikide uute arendustega käib 
prantslastel kaasas ka keskkon-
nasõbralik ja säästlik mõtteviis 
ning selle nimel panustatakse 
väga palju, et projektid oleksid 
võimalikult ökoloogilised.

Teisel päeval külastasimegi 
juba öko turismiküla Alpides, 
kus majade väljarentimise kõrval 
tegeleti intensiivselt ka kliendi 
õpetamisega, kuidas elada kesk-
konnasäästlikult ja sõbralikult. 
Turismiküla klientidele korralda-
ti looduse tundmaõppimise ees-
märgil erinevaid tegevusi.

Meie õppereisi organiseeri-
misele aitas kaasa Eesti aukon-
sul Lyonis Mr Serge Arnould, 
kelle eestvedamisel tutvusime 
kolmandal päeval Lyoni turis-
miarenduskeskusega ning Vil-
lefranche’i linnavalitsuses tu-
rismi ning ökoturismi esinda-
jatega.

Põhja-Harju Koostöökogu 
juhatus on juba mõnda aega ka-
vandanud strateegia detailisee-
rimist  piirkonna turismitoote 
väljaarendamiseks. Koostööd 
on tehtud ka teiste tegevus-
gruppidega Harjumaalt, kellega 
koos alustada turismitoodete 
turustamist Tallinna lähistel. 
Mõtteks on olnud lisaks Tal-
linnas toimuvale pakkuda tu-

õppereis Leaderiga Prantsusmaale
ristidele võimalust tutvuda ko-
haliku ajaloo, kultuuripärandi 
ja turismitoodetega  Tallinnast 
väljaspool. 

Põhja-Harju Koostööko-
gu arengusuundumuste konk-
retiseerimiseks peaks lähi-
ajal määratlema kolme valla 
(koostöökogu osisvallad: Rae, 
Jõelähtme ja Viimsi) ühisosa, 
mis kajastuks eelkõige kolme 
valla kui piirkonna asukohatu-
rundusega seotud ainuomastes 
tegevustes, luues sedakaudu 
Põhja-Harju Koostöökogu te-
gevuspiirkonnast pealinna uni-
kaalse lähiümbruse.

Õpetust tulebki siinkohal 
võtta Lyoni piirkonna omava-
litsustest, kus regiooni ettevõt-
luse prioriteetideks on tootmine 
(veini), turism ning tugisüs-
teemina hästi välja arendatud 
asukohaturundus (reklaamtrü-
kised, promoüritused, orien-
teeritus erinevaile kliendiseg-
mentidele). Märkimisväärseks 
tuleb pidada ka ettevõtjate oma-
vahelist koostööd nii klientide 
vastuvõtul kui turgude jagami-
sel ning suhtumist, et areneda 
tuleb keskkonnasõbralikult.

Merle Laager
Leader Eesti

Põhja-Harju Koostöökogu 
tegevjuht

Lyoni ja selle lähialad Rhoeni-alpi piirkonnas on rikkad nii ajaloo kui looduse poolest.

uusi kogemusi omandamas.

Peagi on Viimsi Huvikes-
kuses taas esietendus 
– Viimsi Harrastusteater 
toob lavale muusikalise 
komöödia “Lubadused, 
lubadused“.

Lavastaja Rünno Karnale on 
uus lavastus põnev väljakut-
se, sest kui tema varasemad 
lavastused – muusikalid – on 
olnud Karna sõnul lapselikud 
ja muinasjutulised, siis “Lu-
badused, lubadused” on tema 
sõnul “päris elu muusikalises 
vormis”. 

Muusikalis, mille tegevus 
toimub 1960ndate New Yorgis, 
mängib peaosa Kaupo Roos. 
Publik peaks teda tundma koer 
Snoopyna kahest muusikalist: 
“Sa oled hea poiss, Charlie 
Brown” ja “Snoopy!!!” ning 
Prints Kartmatuna muusikalist 
“Winnifred ja hernetera”. Kar-
na endine klassivend Roos on 
mänginud igas tema lavastu-
ses. “Kaupo on küll näitlemi-
ses amatöör, kuid väga tubli ja 
püüdlik,” ütles lavastaja pea-
osalise kohta. 

Trupi liikmeskond vahe-
tub aeg-ajalt, mõned tulevad, 
mõned lähevad, mõned arva-
vad, et see on õige asi, mida 
vabal ajal teha, ja jäävad trup-
pi, rääkis Karna. “Lubaduste” 
etendusega alustati tööd sep-
tembris, kuid ettevalmistused 
algasid juba poolteist aastat 
tagasi. Proove tehti algul kord 
nädalas, viimasel kuul on 

“Lubadused, lubadused” saab 
lavaküpseks jõulukuul

proovid olnud kolm korda nä-
dalas ja reedel, 16. novembril 
algas trupil nädalalõpu teatri-
laager Kose-Uuemõisas, kus 
etendust mängiti korduvalt al-
gusest lõpuni läbi. 

Tegelasi on lavastuses 
umbes veerandsada. Etendu-
si antakse kõigepealt Viimsis 
detsembrikuus, seejärel sõide-
takse esinema Türile, Põltsa-
maale, Viljandisse ja võimalik, 
et ka Valgasse. Etendused ühe-
legi osalisele tulu ei too. “Tee-
me seda sellepärast, et koos 
aega veeta nii, et see annaks 
elamuse,” ütles lavastaja Rün-
no Karna. 

Teine peaosaline Kristel 
Pedak tutvustas lavastust: 
““Lubadused, lubadused” 
suureks väärtuseks on USA 
helilooja Burt Bacharachi 
meeldejäävad meloodiad. 

Publik saab kuulda Dionne 
Warwicki kuulsaks lauldud 
hitti “I’ll Never Fall in Love 
Again” ja hiljem muusikali 
lisatud ning Aretha Franklini 
ja paljude teiste esitatud laulu 
“I Say a Little Prayer”. Lavas-
tus räägib tõelise armastuse 
ja õnne otsimisest maailmas, 
mis on täis valesid ja täitmata 
lubadusi. Kas jätkata suhtega, 
mida hoiavad koos vaid tühi 
lootus ja katteta lubadused? 
Kas uskuda ja usaldada ini-
mesi, kes ise on valelikud ja 
kasutavad teisi oma heaolu ni-
mel? Aga võibolla ootab õnn 
sind hoopis tööpostil või sinu 
enda korteris – selliste küsi-
muste ja eluliste teemadega 
tegeleb muusikaline komöö-
dia “Lubadused, lubadused”.“

Viimsi Harrastusteatri 
muusikali koreograaf on Kati 
Aid, koormeistrid on Hille 
Savi ja Kalle Erm, viimane 
on ka muusikali projektijuht. 
Kostüümikunstnik on Mooni-
ka Lausvee. 

1979. aastal mängiti sama 
muusikali “Tõotused, tõotu-
sed” ooperi- ja balletiteatris 
Estonia. Lavastas Sulev Nõm-
mik, osades olid toonased Es-
tonia tuntud näitlejad Arvo 
Laid, Helgi Sallo, Katrin Ka-
risma, Lia Laats, Endel Pärn, 
Vello Viisimaa, Harri Vasar. 
Liikumise seadis Kalju Saare-
ke ja dirigendipuldis oli Peeter 
Saul. 

VT 

Näitetrupp teatrilaagris.
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23. november – 16. detsember

Viimsi valla kultuurikalender
Seoses Viimsi mõisas toimu-
vate remonttöödega on Eesti 
Sõjamuuseumi püsieksposit-
sioon ajutiselt suletud. Muu-
seumi peamaja on külastaja-
tele taas avatud orienteeruvalt 
detsembris. Vabandame!
Igal reedel kell 13 võimalik osa 
saada muuseumi rasketehnika 
ekspositsiooni tutvustavatest 
ekskursioonidest. Ekskursioo-
nile kogunemine muuseumi 
fuajees. Etteteatamisel on või-
malik tellida ekskursioone ka 
muudel aegadel tel. 6217 410 
või e-posti aadressil: 
info@esm.ee
Avatud K–L k 11–18. 
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, näitused kalapüügi-
vahenditest, hülgeküttimisest 
jpm
UUS! Näitus Naissaare Naised
Näitus Kirovist Kuulini 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 6066 941 või 5100 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
külastamiseks avatud E–R 
k 12-18, L-P 10-18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee 
Telefonidel 6066 941 või 
5100 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:

Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus Viimsi Koolis

Hinge Jürgensoni maalide 
näitus “Sügissonetid”
E–N 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 30. november
Raamatunäitus sarjast “Maailm 
ja Mõnda“
Raamatunäitus “Eesti kirjandus 
filmilindil“
Lastele “Lemmikmuinasjutud“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. november
Raamatunäitus “Mida isad 
loevad?“
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. november
Maalikunstnik Uno Roosvaldi 
isiknäitus “Vanaisa jälgedes“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 1. detsember
Eerika Veermäe maalinäitus 
“Loodus minu nägemuses“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

23. november – 15. jaanuar 
2013
Eesti väiketootjate käsitöö 
müük
Athena hotelli fuajees

23. november k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Meie, mehed“
Pilet 11 /8 € õpilased, 
pensionärid (väljamüüdud!)
Viimsi Huvikeskuses

24. november k 17
Viimsi huvitegevus 35
Viimsi Muusikakooli kontsert ja 
Viimsi Kunstikooli näitus
Viimsi Koolis 

24. november k 19
Kontsertetendus “Kohtumine 
Raimond Valgrega“
Pileti hind 13/12 € õpilased, 
pensionärid
Viimsi Huvikeskuses

24. november k 21
Parvepoisid
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

25. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. november k 11
Surnutemälestuspüha
Jutlus Dejan Adam
Pühapäevakool Maarja Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. november k 11.10
Eakate matk ja kepikõnd 
“Tunne koduvalda“
Tutvume Kelvingi küla ja 
metsadega
10.50 buss V5 väljub Viimsi 
Haigla eest
Korraldaja: VPÜ 
info tel 6012 354

Kogunemine Kelvingi küla-
keskuse ees 

25. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus 

27. november k 13 
Loeng  Reet Pool ”Liigeste 
tervis = aktiivse elu alus”
Viimsi Päevakeskuses

28. november – 8. detsember
Raamatunäitus 
“Walt Disney 111“
Viimsi Raamatukogus

28. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
noortetoas

29. november k 13
Põlvkondade vahelise sidususe 
päev
“Mis on õnn ja kuidas seda ära 
tunda?“
Viimsi Päevakeskuses

29. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. november 19 
Eesti meistrivõistlused käsipallis
meeste meistriliiga kohtumine                          
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Värska Originaal
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordisaalis

1. detsember k 19
Esietendus – muusikaline 
komöödia “Lubadused, 
lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

1. detsember k 21
Üllar Jörberg
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

1.–8. detsember
Raamatunäitus 
“Soome Vabariik 95“
Viimsi Raamatukogus

1.–31. detsember
Raamatunäitus “Nii need 
jõulud tuppa toodi“
Lastele “Päkapikud piiluvad“
Viimsi Raamatukogus

1. detsember k 11
Meisterdamine 
“Päkapiku kaart“
Kaasa liimipulk ja A4 paber
Eelregistreerimine 
tel 6066 936, 6066 934, 
raamatukogu@viimsivald.ee 
Viimsi Raamatukogus

2. detsember
1. advent – jõuluküla avamine 
ja advendiküünla süütamine
Rannatalu perenaine toimetab 
jõulutoimetusi – keedab, 
küpsetab, kaunistab kodu, 

meisterdab kingitusi 
Talus peatuv maailma näinud 
kaugsõidukapten räägib külas-
tajatele erinevatest jõulukom-
metest, mida ta on kogenud 
maailmameredel seilates
K 15.30 Viimsi vallavanem 
süütab advendiküünla 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

2. detsember k 11
1. advendi jumalateenistus 
armulauaga – Leeripüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. detsember k 11
1. advendi jumalateenistus 
leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2. detsember k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. detsember k 14.30
1. advendi jumalateenistus. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

2. detsember k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3.–11. detsember
Raamatunäitus – 
Jaak Jõerüüt 65
Viimsi Raamatukogus

4. detsember – 31. jaanuar 
2013
Tiit Põdra maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

4. detsember k 19
Muusikaline komöödia 
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

6. detsember  k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. detsember 19 
Eesti meistrivõistlused käsipallis
meeste meistriliiga kohtumine                          
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
SK Tapa 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordisaalis

7. detsember k 19
Muusikaline komöödia 
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 1 h 
enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

8. detsember k 11–17
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskuses

8. detsember  k 17
Kontsert: Pille Lill
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. detsember k 19
Viimsi Heategevusball
Politsei- ja piirivalveorkestri 
Big Band 
Solistid Airi Allvee ja Silver Laas
Üllatusesinejad, oksjon, loterii 
ja ilutulestik
Ballikutse kuni 30. nov – 25 €, 
alates 1. dets – 30 €
Müügil Viimsi Vallavalitsuse 
infoletis ja Viimsi Koolis
Info: inva@viimsivald.ee, 
5059 388 Jana
Viimsi Koolis

9. detsember k 11
Jõuluetendus lastele 
“Reis ümber maailma“
Tallinna Lasteteatri Lepatriinu 
esituses
Pileti hind lapsele 7 € (sisaldab 
kommipakki), täiskasvanule 
5 € (väljamüüdud!)
Viimsi Huvikeskuses

9. detsember k 11
2. advendi jumalateenistus 
armulauaga
Laulab Kiili kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. detsember k 13
Jõuluootepäev 
K 14.30 -17.30 Sugulaskoor 
Ausmaa kontsert
Jõulukinkide meisterdamise 
töötoad
Käsitööringide jõululaat
Viimsi Päevakeskuses

9. detsember k 14.30
Jumalateenistus. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus 

9. detsember k 17
Kontsert: naiskoor Vanaemad
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. detsember k 19 
Viimsi valla 2012. a sportlaste  
ja treenerite austamisõhtu
k 17 spordiklubide esindajate 
ümarlaud (meediaklassis)
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Koolis   
 
11. detsember k 19
Muusikaline komöödia 
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

11. detsember k 19
Johansonide uue plaadi esitlus 
ja kontsert “Külm“
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

13. detsember k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. detsember kell 10–16
Rannarahva jõululaat
Traditsiooniliselt hubane laat, 
kus kaubeldakse omanäolise ja 
kodumaise jõulukraamiga

Kauplemissoovist teata: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

15. detsember k 11
Muinasjutuhommik “Ahvipoisi 
jõulud“
Viimsi Raamatukogus

15. detsember k 11, 12 ja 13
Jõuluetendus “Olle ja Inga 
suusaretk“
Näitlevad Viimsi Kooli õpilased 
näitetrupist K.O.K.K 
Lavastaja Eva Kalbus
Pilet 5 €
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

15. detsember k 14–17
Jõulupidu eakatele
Kontsert “Meeletu rüütel“ 
Voldemar Kuslap 75
Akordionil Henn Rebane
Kaastegevad Viimsi Kooli 
õpilased Külli Talmari juhen-
damisel
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kook ja kohv
Sissepääs tasuta
Viimsi Koolis

16. detsember k 11
3. advendi jumalateenistus 
armulauaga
Laulab segakoor Kalev
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. detsember k 14.30
Jumalateenistus armulauaga. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus 

16. detsember k 16
Vanalinna Muusikamaja tütar-
lastekoori jõulukontsert
EELK Randvere Peetri kirikus 

16. detsember k 17
Kontsert: Maire Eliste laulu-
stuudio
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. detsember k 17
Etendus “Mari Ramoti lugu“
Lavastaja: Siim Maaten
Osades: Terje Pennie, Seasaare 
Näitemängu Seltsi liikmed, 
naiskodukaitsjad,
noorkotkad ja kodutütred 
Sakala malevast.
Pilet 5 €
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

16. detsember k 19
Muusikaline komöödia 
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 
1 h enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

Info:
Marje Plaan 
Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator
Tel 6066 866

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



PILATESE PÄEV

Laupäeval, 1. detsembril k 10.00–12.00
Pühapäeval, 9. detsembril k 17.00–19.00 
Laupäeval, 15. detsembril k 16.00–18.00

SISU
l Flexus Pilates Intro – sissejuhatav pilatese kursus
l Pilatese treening algajatele

KOOLITAJA
Eva Pettinen, Flexus Pilates Studio asutaja ja juht
l Töötanud Eestis ja Suurbritannias treenerina kokku 16 a., nen-
dest 7 a. pilatese treenerina
l Mitme pilatese treeningstiili looja ja propageerija (Flexus Pillow 
Pilates, Flexus Chair Pilates jne)
l Raamatu “Pilates eestlasele” autor
l Flexus Pilates Studio Matipilatese treenerikursuste koostaja ja 
juhendaja

EELREGISTREERUMINE
Pilatese päeval osalemine toimub eelregistreerumisega stuudio 
emailile info@pilatesstudio.ee hiljemalt reedeks, 9.11 või 16.11.

TASUMINE
l Pilatese päeva tasu 10 EUR
l Kohapeal võimalik soetada raamatut “Pilates eestlasele” soo-
dushinnaga 11 EUR
l Registreerudes pilatese päeval treeningutesse, kehtib soodus-
pakkumine 50 EUR/10 trenni, kehtiv 2012. a. lõpuni
(pilatese treeningud toimuvad Viimsis E ja K k 9.05 ja k 19.00).

LISAINFO
Telefonil 5342 6382 (E-R 10-18) ja emailil info@pilatesstudio.ee.

16 23. november 2012

Tule ja naudi Tallinn Viimsi SPA eksklusiivseid saunaseansse!

Saunarituaalid kujutavad endast tõelist maiuspala nii kehale kui 
meelele, viies mõtted eemale argipäevast. Lase lõõgastava sauna-

retke jooksul ennast eerinevatel protseduuridel hellitada. 
Luba kehal ja vaimul kogeda midagi suurepärast ning taasta oma 

energiaallikad. 

Meie saunameistrid hoolitsevad meeldiva atmosfääri eest 
saunarituaali ajal, muutes selle eksklusiivseks ja meeldejäävaks

kogemuseks!

Vaata lisa: www.spatallinn.ee 
Info telefonilt: 60 61 100

Esmakordselt ja ainuke-
sena Eestis pakub Tallinn 
Viimsi Spa oma sauna-
keskuses külastajatele 
ehedat saunaelamust – 
rituaale, mille käigus 
lubad kehal kogeda midagi 
suurepärast. 

Huvi uudse protseduuri vastu 
tekib juba spaa vastuvõturuu-
mis, kus seinal on välja toodud 
täpsed nädalapäevad ja kella-
ajad toimumisaegadega ning 
ootusärevust tekitav lühikirjel-
dus algavatest protsessidest. 

Leilisauna ukse juurde on 
kogunenud suur hulk inimesi. 
Saunamees puhastab ja õhutab 
ruumi, seejärel lubatakse oota-
jatel siseneda.

Uks sulgub. Veeämber kul-
biga käes, teatab Karl, et leili 
viskamise ajal saunaruumist 
ei lahkuta. Tema sõnum sau-
nalistele on, et siin pole tege-
mist alfaemaste ega alfaisaste 
väljakuulutamise võistlusega 
– kellele kuumus liiga tegema 
hakkab, see saab liikuda sau-
nalaval madalamale astmele. 
Ühes anumas on jääkuubikud 
– Karl soovitab nendega va-
jadusel keha jahutada ja värs-
kendada.

Saunamees viskab leili, 
ise samal ajal mõnusat sauna-

Lõõgastavad saunarituaalid 
– nauding käsikäes tervisega

juttu puhudes. Õhu kuumene-
des jõuavad erinevad aroomid 
saunatajateni. Ise suurte leh-
vikutega õhku liigutades lisab 
noormees kuumusele justkui 
hoogu juurde, haarab siis sau-
naviha ning hakkab saunaliste 
käsi ning peopesi vihtlema. 
Kes soovib, saab vihahoope 
seljalegi. Viht on värske ja lõh-
nab meeldivalt. 

Mõnusalt askeldades ja 
aeg-ajalt leili juurde visates 
saab saunamees T-särgi läbi-
märjaks. Tunnen huvi, kas ta 
on selle tööga juba kaalu ka 
kaotanud. Selgub, et ei ole. 

Tegevuse käigus on pool 
seltskonnast ülemiselt astmelt 
allapoole kolinud. Kuumus ei 
ole talumatu, pigem rammes-
tav ja lõdvestav. 

Saun on eestlastele nii oma-
ne, kord nädalas saunas käia on 
meie rahval kindlalt juurdunud 
tava, arutlevad saunalised.

Umbes kümme minutit hil-
jem tänavad seansilt lahkujad 
saunameest, ukse taga on juba 
uued huvilised ootamas, et 

saaks ehtsa puudega köetava 
kerise leilimõnu tunda. 

Sellist saunateenust – sau-
narituaale – ei paku ükski teine 
spaa Eestis peale Viimsi. 

Aurusauna seanss algab 
samuti sauna õhutamise ja pu-
hastamisega ning seejärel võib 
soojale pingile istet võtta. Ko-
he-kohe paljastub ka selle ri-
tuaali olemus. Karl, viltmüts 
peas nagu tõelisele saunalisele 
kohane, ulatab igale külastajale 
väikse topsi, kus on meresool 
segatud kas õli või meega. Top-
sist on tunda tsitruselist meeli 
ergutavat apelsinilõhna. Uuri-
des õlide kohta, saan teada, et 
kasutatakse nii greibi, maasika 
kui piparmündiõli. 

Uks sulgub ja jääb kinni 
kogu protseduuri ajaks.  

Karl selgitab, millist terven-
davat ja kauniks tegevat mõju 
avaldab nahale soola-õli segu. 
Noormees annab teada, et nahka 
meresoolaga koorides eemaldu-
vad surnud naharakud ning keha 
vereringe aktiveerub. Meresool 
on sügavpuhastava toimega, õli 
samaaegselt toniseerib ja  paran-
dab niiskustaset nahas. 

Seejärel alustame prot-
seduuri – rahustava muusika 
saatel määrime kehale, kätele, 
jalgadele looduslikku keha-
koorijat ning puhkame igapäe-

varutiinist. Soojas aurusaunas 
vabaneb keha pingetest ning 
nahk lõhnab meeldivalt apel-
sini järele. Ekslik oleks arvata, 
et protseduur on vaid õrnemale 
soole mõeldud. Ka meesterah-
va nahk vajab hoolitsust.

Kümnekonna minuti möö-
dudes uks avaneb ning rahul-
olevana täname koos sauna-
meistrit. 

Spaa ja saunakeskuse juht 
Keiu soovitab, et see protse-
duur võiks spaakülastusel jää-
da viimaseks – pärast keha ja 
vaimu hellitamist tuleks käia 
karastava duši alt läbi ning lu-
bada endale puhkehetk. 

Neli saunameheametis noor-
meest suhtuvad oma töösse loo-
minguliselt. Pole karta, et sauna-
lisel, kes mitmeid kordi rituaalile 
satub, võiks igav hakata. Need 
rituaalid on kingitus oma kehale 
ja meelele, viies mõtted kaugele 
kõigist argiasjadest ning aitavad 
taastada energiat ja elujõudu. 

Sügis-talvel, külma, tuulise 
ja sombuse ilmaga on see parim, 
mida kehale pakkuda saab. Mis 
eriti oluline, vastutasuks on hea 
tervis ning lisaboonuseks terve, 
ilus ja hea jumega nahk. 

Tunnen uut elujõudu – ene-
setunne on kerge ja meel rõõ-
mus.

annika Poldre

Spaa pakub elamusi.
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10. ja 11. novembril peeti 
Viimsi Kooli spordikomp-
leksis tuliseid korvpallila-
hinguid koduvalla parima 
meeskonna selgitamiseks. 
Kuus registreerunud võist-
konda mängisid esimesel 
päeval kahes alagrupis, 
teisel päeval selgitati 
lõplik paremusjärjestus.

Alagrupimängude tulemused: 
Viimsi Veteranid vs KK Viimsi 
95/96 – 41:16; KK Viimsi Juu-
niorid vs BC Pastelli – 28:34; 
Viimsi Veteranid vs BC Karud 
– 52:19; KK Viimsi Juuniorid 
vs Korvpallikarud – 36:32; 
KK Viimsi 95/96 vs BC Karud 
– 46:18; BC Pastelli vs Korv-
pallikarud – 43:34.

Teisel päeval jätkati koha-
mängudega. Avapäeva tule-
muste põhjal jäi 5.-6. koha saa-
tus nö karude siseasjaks, kuna 
alagruppide viimased kohad 
kuulusid vastavalt BC Karude-
le ja Korvpallikarudele. Kah-
juks murdusid BC Karud juba 
enne avavilet ja sümboolse 
20:0 tulemusega kuulus 5. koht 
Korvpallikarudele. Pronksme-
dalite võitja selgitati Korvpal-
liklubi Viimsi siseasjana, kui 
vastamisi läksid KK Viimsi 
95/96 poisid ja veidi vanemad 
kolleegid ehk KK Viimsi Juu-
niorid. Nooremad poisid juh-
tisid kogu mängu, kuid siiski 

ei lubanud vanemate poiste 
eneseuhkus nii lihtsalt alistu-
da ja seega läks parema sel-
gitamiseks vaja koguni kahte 

Spordivõistlustest tulemas
24.–25. november Harjumaa meistrivõistlused koroonas, 
paarismängud / Aruküla / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit 
29. november k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste 
meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – Värska Ori-
ginaal / Viimsi Kooli spordisaal / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
30. november Harjumaa koolide vahelised meistrivõistlused 
teateujumises / Keila / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
6. detsember k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste 
meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – SK Tapa / 
Viimsi Kooli spordisaal / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
10. detsember k 19 Viimsi valla paremate sportlaste ja tree-
nerite austamisõhtu / Viimsi Kool / Korraldaja: Viimsi Valla-
valitsus

Korvpallimeister selgunud

VIIMSI MEISTRIVÕIST-
LuSEd KORVPaLLIS 2012 
PaREMuSJäRJESTuS: 
1. Viimsi Veteranid
2. BC Pastelli
3. KK Viimsi 95/96
4. KK Viimsi Juuniorid
5. Korvpallikarud
6. BC Karud

lisaaega. Lõppskooriga 53:51 
kuulusid pronksmedalid siiski 
KK Viimsi 95/96 poistele.

Finaalmängus jagus põne-
vust avapoolajaks. Lõpuvileks 
olid veteranid oma vastased 
taas kord üle mänginud, et mit-
te öelda jooksnud, ja skooriga 
51:31 kuulus meistrikarikas 
kolmandat aastat järjest Viimsi 
Veteranidele.

Viimsi valla meistermees-
kond Viimsi Veteranid mängis 
koosseisus Rain Pettai, Priit 
Ilver, Jaak Laanemets, And-

res Vainola, Valdo Lips, Gert 
Hendrikson, Frank Hendrik-
son, Oliver Tammsalu, Indrek 
Kaarlep, Ivar Siimar.

Turniiri korraldas Viimsi 
vallavalitsus koostöös Korvpal-
liklubiga Viimsi. Auhinnalaua 
aitas katta Viimsi Lihatööstus.

Suur tänu eeltoodud loo 
autorile ja korvpallimeistri-
võistluste suurepärasele läbi-
viijale Tanel Einastele!

Tiia Tamm
Viimsi valla 

sporditöö koordinaator

Möödunud hooajal rahva-
liigas debüteerinud jalg-
pallimeeskond Sisehoovi-
de Legendid jättis seljata-
ha eduka hooaja. 

Pühapäeval, 4. novembril süga-
va pettumusega rahvaliiga hoo-
aja lõpetanud Sisehoovi Legen-
dide juured ulatuvad tosina aasta 
tagusesse Kirovi kalurikolhoosi 
– aega, mil enamik tänasest 
meeskonnast olid alla-meetri-
mehed ning väisasid Piilupesa 
lasteaeda. Meeskonna esime-
seks koduareeniks sai korter-
maja Mereranna tee 2 sisehoov, 
kus palliti päev päeva ning õhtu 
õhtu järel. Hoovis on palli vee-
ratanud mitmed tänased spordi-
kuulsused nagu Mikk Pinnonen, 
Marko Meerits ning pea kogu 
Legendide tänane koosseis.

Ajalooline esimene 2011. a 
hooaeg algas oodatust paremi-
ni, kui alistati kodus FC Tiig-
rid Fännklubi 12:0 ja võõrsil 
Kuusalu FC 13:1. Edasine läks 
juba lepase reega ning ühtäkki 
seisidki 1/16 finaali vastastena 
hirmuäratavad Saaremaa pal-
lurid. Hoolimata ränkrasketest 
pingutustest oldi sunnitud tun-
nistama FC Salme paremust 
2:6. Pea norus lõpetati selle 
mänguga esimene hooaeg.

Rahvaliiga 2012. hooaega 
alustati ülemjuhataja Laidone-
ri koduväljakul FC Linnujalad  
vastu, kes põrmustati 7:1. 

Järgmine võõrsil toimunud 
lahing toimus FC Odratakkeli 
vastu, keda võideti 4:0. Jalad 
valgeks saanud, mindi edasi 
aina ülesmäge, purustati JK 
Viimsi 22:1. Pärast võitu JK 
Pirita Reliikvia 10:2 ja C.A.V 
9:1 üle mõisteti, et tänavune 
eesmärk – võita rahvaliiga – 
polegi nii kättesaamatu. Tä-
navuse rahvaliiga 1/16 finaalis 
oli Legendidel au võõrusta-
da Pärnumaalt pärit JK Vat-
la meeskonda, kellega tulise 
võitluse järel lõpetati normaal-

aeg seisuga 3:3. Võitlus jätkus 
11 meetri karistuslöökidega, 
kust seekord võitjatena väljuti. 

1/8 finaali jaoks pidi mees-
kond sõitma heade mõtete lin-

na, kust tuldi tagasi veel pa-
remate mõtetega, kui sealsed 
pallivõlurid veenvalt 5:0 alis-
tati. 123 meeskonnast oli järel 
4, kui tuli taas kord ette võtta 
rännak võõrsile, seekord Nar-
va, kus võõrustas tiitlikaitsija ja 
hilisem tänavune võitja Narva 
Elektrijaamad. Rasketest vigas-
tustest kimbutatud meeskond 
pidi poolfinaalis seisuga 0:2 
vastaste paremust tunnistama. 

Hooaja viimast, rahvaliiga 
3.-4. koha mängu võõrustasid 
Legendid Maarjamäe staadionil. 
Esimese poolaja lõppedes säras 
iga legendi silm, nimelt hoiti 
Tartust külla sõitnud meeskon-
na vastu 3:0 edu. Liigsest särast 
pimestatud Legendide fännid 
ei suutnud oma silmi 90 minuti 
möödudes uskuda. Slaavi vere-
ga rikastatud BTIsolatsioon oli 
suutnud viigistada ja järgnes pe-
naltiseeria. Legendide kurvastu-
seks seekord õnn neile ei naera-
tanud ja nii tuli suu auhinnalisest 
kohast puhtaks pühkida. 

2013. aasta tõotab tulla Le-
gendide jaoks suurim ning kat-
sumusterohke, kuid kindlasti 
edukas.

Täpsem info: facebook/jk-
sisehoovilegendid. 

Madis Kokkuta
Karl-Lennart Meri

Tõusev täht – Sisehoovi Legendid

RaHVaLIIGa PaREMuS-
JäRJESTuS 2012. aaSTaL:
1. Narva Elektrijaamad
2. Narva EE Õlitööstus
3. FC BTIsolatsioon (Tartu)
4. JK Sisehoovi Legendid 
(Haabneeme)
5.–8. FC Salme (Saaremaa)
JK Pärnu-Jaagupi/Halinga 
(Pärnu-Jaagupi)
JK Ropka Korpus (Tartu)
Värska Originaal (Põlva)

JK Sisehoovi Legendid.

Valla korvpallimeistrivõistluste medalistid ühispildil.

Tore orienteeru-
mismäng Viimsis
Laupäeval, 3. novembril kell 10 anti start Viimsi 
lasteaedade hoolekogu ja meeskonna poolt kor-
raldatud perespordisarja kolmandale osavõistlu-
sele orienteerumismäng.

Orienteerumine on vastupidavuss-
pordiala, kus võistlejad jooksevad 
maastikul, kasutades navigeerimi-
seks kaarti ja kompassi. Maastiku-
le on paigutatud kontrollpunktid ja 
orienteeruja peab ettenähtud järje-
korras läbima kontrollpunktid (KP). 
Kaardile on kontrollpunkt märgitud 
ringiga, ringi keskpunkt näitab KP 
asukohta. Asukoha täpsustamiseks 
on kaardile trükitud legend, kus kir-

jeldatakse sümbolites täpsemalt KP asukohta. Igal kont-
rollpunktil on tunnusnumber (numbrid algavad 31st) ja 
võistleja peab tegema märke õiges kaardile kantud KPs.

Viimsi lasteaiad korraldasid orienteerumismängu, mis 
oli mõeldud Viimsi lastele koos peredega. Rajameister 
oli Randvere maja hoolekogu esimees Indrek Uik, kellele 
suur tänu suurepärase raja ja rajakaardi eest.  

Kokku oli rajal 15 kontrollpunkti. Igas punktis oli vaja 
lahendada pisike tähtede otsimise ülasanne ning finišiks 
sai iga pere kokku lause: KOOS TEEME KÕIKE!  

Start oli avatud kella 10 kuni 13 ja stardikoridoris ei 
lõppenud startijad enne kui start suleti. Kokku asus starti 
320 last koos peredega. Lastel olid kaasas nii emad-isad 
kui ka vanaemad-vanaisad. Raja tegid laste jaoks põneva-
maks ja ahvatlevamaks restoran Coccodrillo, Athena ho-
tell ja Viimsi SPA. Restoran Coccodrillo võlus lapsi oma 
imemaitsvate pisikeste pitsadega, Athena hotell pakkus 
pika raja läbinutele kosutuseks sooja maitsvat teed koos 
väga heade küpsistega ning Viimsi SPA pakkus lastele 
viimaseks pingutuseks jäätist. Pärast seda jaksas iga laps 
jooksuga ette võtta viimased punktid ja kihutada finišisse. 
Seal ootas kõiki lapsi uhke orienteerumismedal. Lisaks 
said lapsed Viimsi vallalt õhupallid, mis tõid ka kõige vä-
sinuma lapse silmadesse naeratuse ja andsid uut energiat 
edasi tegutsemiseks. Ees ootasid Karulaugu õuealal kuns-
tiköök ja RMK telk koos põnevate tegemistega. Supilas 
ootas söömist Karulaugu kokkade valmistatud imemaitsev 
kanasupp ning grillimist Viimsi Lihapoe ja OÜ All Fresh 
viinerid.

Tore oli näha, kuidas terve Viimsi keskus oli ennelõu-
nasel ajal täis kiirel sammul liikuvaid rõõmsaid peresid, 
pisimad tegelased vankrites, pisut suuremad ratastel ja 
tõukeratastega, silme ees väga kindel siht – finiš Karulau-
gu lasteaia õuel.

Viimsi SPA pani välja ka eripreemia kõige suurema 
osalusega rühmale: lustimisaeg Viimsi SPA lastekesku-
ses Rõõmupisik. Eripreemia võitis Karulaugu maja Me-
simummide rühm, kus osales 12 lasteaialast oma perega!

Suur-suur tänu veel kord kõikidele Viimsi vahvatele 
peredele, kes koos oma lastega orienteerumismängust osa 
võtma tulid! Te andsite kogu meie meeskonnale palju jõu-
du edasi tegutsemiseks.

Kohtume 23. veebruaril suusamaratonil! 
Margery Lilienthal 

Kosutav puhkepaus.
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l Inglise keele eratunnid Kalamajas, 15 min 

jalutuskäigu kaugusel vanalinnast. Akadeemilise 

tunni hind 10 €. Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo 

tel 5564 2979.

l Pakun oma teenuseid eramajade professio-

naalses koristustöös. Oman suurt töökogemust. 

Tel 5649 4462.

l Aia sügistööd firmalt LandArt. Tel 5140 524, 

http://landart.edicypages.com/

l Vajatakse krapsakat vanaprouat hoidma aasta ja 

seitsmekuust tüdrukut neljal päeval nädalas. Tasu 

kokkuleppel. Tel 5258 542 Riina.

l Kuivade küttepuude müük lahtiselt, konteineris 

ja võrgus. Tel 5374 2924. 

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 

kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirusta-

da ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava 

toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal 

koos massaažilauaga. Tund aega massaaži maksab 

18 €. Massööri tellimine tel 5092 550 või 

reedu48@hotmail.com

l Müüa kütteklotsid 40 l võrk = 1,8 €. Transport 

Tallinnas ja Viimsis tasuta! www.kodukytja.eu, 

tel 5197 9258.

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 

info@potipoiss.ee, 5807 2581.

l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb 

plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure, 

aedu, paneb sillutist jne. Küsi julgesti. 

Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (pellet), 

kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9, 

tel 5692 4924, 6379 411, www.leilibrikett.ee

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont. 

Tel 5690 0686.

l Õnnepesa Ilusalong pakub tööd juuksurile 

(aadress Tina 24,Tallinn). Info tel 5215 527, 

5260 373.

l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja 

kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. 

info@arhipilk.com, tel 5660 0290.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 

lisainfot tel 5399 6098 Rene.

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süs-

teemiga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla 

transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised 

mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised 

sisetööd. Tel 5850 4300.

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 

võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940. 

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 

24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakkumist 

www.ennustus.ee

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask 

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-

klotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männi-

klotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid. Hinnad 

soodsad, kott alates 1,5 €. Alates 50 kotist on 

transport Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 9070 

või info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, 

klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos 

veoga. Tel 5018 594.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. 

Kõrghaljastuse valikraie, muru ja haljasalade 

niitmine ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, 

muru rajamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. 

Väiksed remonttööd majapidamises. 

Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. 

Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. 

Tel 5638 8994. Vt ka: puhastused – www.kpe.ee

KRäKEL REHVITööD

Uued ja kasutatud 
talverehvid

Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535

www.krakelrehvid.ee

VIIMSI MaRKET 
võtab tööle 

koka, koka abilise, müüjaid toidu-
kaupade ja tööstuskaupade osakonda. 

CV saata meiliaadressile jaan@kauper.ee  
või helistada 55 522 069.

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Alates 17.10 palju uut kaupa, ka jalatseid

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Vajatakse masinkoris-
tuse puhastusteenin-
dajat Viimsi Keskkooli 

spordikompleksi.
Tööaeg E–R 

20.00–01.00. 
Töötasu 250.00. 

Vajadusel 
autokompensatsioon.

Helistada tel 5342 
8840,  või e-mail: 

rein@puhastusproff.ee

uuS! 
Klassikaline 

massaaž 
tutvumishinnaga 

1h 15 EUR.
1,5h 20 EUR.

Kaluri tee 3
tel. 567 218 70

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

LASteAIA muuSIkAõPetAjAt
(0,25 ak), inglise keele õpetajat (14 tundi nä-
dalas), eripedagoogi ja maleringi juhendajat.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 30. novembriks 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi 

küla, Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee

Reklaam 
Viimsi 

Teatajas
vt@viimsivv.ee

Eesti And OÜ 
PAKUB TÖÖD
toidukaupade 

sorteerijale-pakkijale
Kontakt: info@eestiand.ee

tel. +3725654499
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konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid tallinnas:
kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
täiendav info: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas aadressil kaluri tee 5a, Viimsi

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Nüüd on viimane aeg tellida just Teie soovidele vastav autoelamu 
või haagissuvila järgmiseks hooajaks. Uute autoelamute tarneaeg 
kuni 3–6 kuud. Osa mudeleid on ka laost saadaval. 

Peterburi tee 47, Tallinn, tel: +372 60 624 60, 
info@dethleffs.ee, www.prorex.ee

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Aasta lõpuni müügikoha hind 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi 
Haigla kõrval)

  
  
 

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid 
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

UUed 
vaLmisriided 

maaLe-
toojaLt

Kauplus Haabneemes, Kaluri 5 
(end Esmari peahoones, Fertilitase haigla taga)

Avatud E–R kl 10–18, L 10–14

ostes selle kupongiga vähemalt 
10 € eest, saad kaasa KingitUse.

(Kehtib kuni 31.12.12)

Samas ka rõivaste hulgimüük.
Tel 56 931 805, 621 85 68
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Tallinn Viimsi SPA-s 9. detsembril
JÕULUHÕNGULINE PEREPÄEV

 
Erinevad loengud ja esitlused tervise- ja iluteemadel, 

lastele põnevad tegevused lastekeskuses Rõõmupisik.
Jõulukingitusteks soodushinnaga tooted, 

teenused ja paketid.
 

Täpsem info varsti www.spatallinn.ee
Tel 606 1160 

Sinu kindel partner 
avatud elektriturul

Nüüd saadaval ka:

Imatra Elekter AS-i hinnakirjadega tutvumiseks ning endale sobiva elektri-
paketi valimiseks on kõige lihtsam moodus külastada meie kodulehte (www.
imatraelekter.ee), kus saab tutvuda nii lepingutingimustega ja hinnakirjadega  
ning soovi korral ka  iseteeninduskeskkonnas ID-kaarti kasutades kerge vae-
vaga kohe ka uue lepingu sõlmida.

Saate kõiki toiminguid teostada ka meie  Viimsi klienditeeninduses, aadressil 
Randvere tee 17 Haabneeme, kus meie abivalmis klienditeenindaja on Teile 
lepingu sõlmimiseks igati abiks.

Jäädes Imatra Elektri partneriks ka järgmisel aastal, osalete enneole-
matus loosimises, kus auhindadeks on erinevad energiasäästu tooted 
(lisainfo: www.imatraelekter.ee)

Fikseeritud hinnaga 
elektripakett

Elektribörsi hinnast 
sõltuv elektripakett


