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Viimsi Keskkooli uus direktor
Karmen Paul räägib oma
senistest tegemistest ja tulevikunägemustest. Loe lk 2

2012. aasta ühekordne toetus
pensionäridele
Ühekordset toetust 32 € makstakse
kõigile Viimsi valla vanadus-, rahva-,
töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni
saajatele, kelle registreeritud elukoht
rahvastikuregistri andmetel enne
1. jaanuari 2012 on Viimsi vald.

Meie valla olümpiakangelased (vasakult): purjetamistreener Rein Ottoson, maadlustreener Henn Põlluste, purjetaja Karl-Martin Rammo ning toreda
üllatusena koos nendega Kelvingisse tulnud olümpiahõbe Heiki Nabi. Foto Aime Estna

Kelvingis austati olümpialasi
15. augusti päikeselisel
õhtul kogunesid peamiselt
Kelvingi elanikud austust ja
tunnustust avaldama oma
küla olümpiasangaritele.
Viimsi oli Londoni olümpial esindatud mitme sporditegelasega: Kelvingi külas elavad maadlus-treener
Henn Põlluste ja purjetamise uus
medalilootus Karl-Martin Rammo.
Viimsilane on ka Karl-Martini treener Rein Ottoson. Üllatus oli suur,
kui selgus, et rahvas saab isiklikult
näha ka olümpiamedali võitnud
Heiki Nabit.
Abivallavanem Jan Trei ning
Kelvingi ja Tammneeme külavanemad avaldasid tunnustust ja
suurt tänu olümpiahõbeda võitnud
Heiki Nabi treenerile Henn Põllustele. Ilma Hennuta poleks meil
Heiki Nabit ega sellist maailmatasemel saavutust. Meie valla mees
Henn aitas tuua nii Eesti kui ka
natuke Viimsit maailmakaardile.
Samuti avaldati tänu Karl-Martin
Rammole ja tema treenerile Rein
Ottosonile ning olümpiahõbedale
Heiki Nabile.
“Eks ole see ju suuresti treeneri missioon ja ülesanne treenida
sportlasi tippvormi. Ja meie valla
treenerid on sellega hästi hakkama
saanud,” sõnas Trei.
Henn Põlluste oli olümpialt
kaasa toonud maskoti olümpialaste ja presidendipaari autogrammi-

dega, et tänada sellega oma kauaaegset sõpra ja naabrimeest Henno
Mõttust. Põlluste lisas, et just tänu
heale naabrile on Eesti maadlus nii
kaugele jõudnud, kuna naabrimees
on aastaid Hennu maja ja koera
valvanud, kui Henn võistlustel ja
laagris on viibinud.
Heiki Nabi alustas maadlusega pärast põhikooli lõppu, kui tuli
Tallinna Audentese spordikooli õppima. Esimesel aastal tegeles ta vabamaadlusega, kuid kuna järgmisel
aastal vabamaadluse treeningud
lõpetati, siis jätkas ta treener Henn
Põllustega kreeka-rooma maadlust.
Karl-Martin Rammo on purjetanud alates 8. eluaastast, kui isa
ta esimest korda Rein Ottosoni
juurde trenni viis. Treeneri sõnul
oli Karl-Martin kohe nii andunud
purjetaja, et tahtis iga päev pikki
trenne teha ja merel käia.
Mõlemad sportlased väärtustavad väga haridust ja käivad ülikoolis. Sportlaste hariduse omandamist peavad ülioluliseks ka nende
treenerid, sest pärast tippspordiga
lõpetamist tuleb olla läbilöögivõimeline ka muudel aladel.
Heiki Nabi on Rohuneeme metsades korra jooksmas käinud ja korra Viimsi Koolis ka maadlustrenni
teinud. Viimsi vald ja Kelvingi küla
on jätnud Nabile väga positiivse
mulje. “Aura on väga hea – kindlasti on see koht, kuhu võiks kaaluda
kunagi elama tulla,” arvas ta.

Nendel päevadel, kui KarlMartin Rammo on kodus Kelvingis, meeldib ka talle Rohuneeme
ja Kelvingi metsades jooksmas
käia. Ka Viimsi kergliiklusteed
on väga heas korras ning kindlasti
tuleb Karl-Martin linnast Viimsi
poole rattatrenni tegema, mitte ei
võta suunda teisele poole.
Talispordivõimalused on siin
veel natuke kesised, kuid Rohuneeme metsas on suusaradadega
algus tehtud, sellega tuleks tulevikus kindlasti jätkata ja superhead
talispordivõimalused luua.
Viimsi poistel soovitas Heiki
Nabi kindlasti trennis käia ja proovida erinevaid alasid. “Maadlus on
huvitav, kuna maadlustrennides
on võimalik ka jalgpalli või kulli
mängida,” rääkis olümpiahõbe.
“Kuigi alguses läheb keha trennides kangeks, tuleb sellega harjuda
ja aega anda. Paari kuu möödudes
on esimesed raskused ületatud
ja keha maadlustreeninguteks ja
võistlusteks valmis.”
Karl-Martin lisas, et purjetamine on väga huvitav ala, kuna
meri on igal päeval erinev: sajab vihma, on päike, tuulesuunad
muutuvad pidevalt. Talvel tehakse
palju üldfüüsilist trenni.
Heiki Nabile on olümpialt tagasitulek olnud ülimalt emotsionaalne aeg, kus trenni- ja unerütm
on häiritud. “Tunne on nii võimas,
et seda kirjeldada ei ole võimalik,

sellist sõna veel leiutatud ei ole,”
sõnas Nabi. “Kõik see julgustab
jätkama ning endast rohkem andma ja uusi väljakutseid alistama.”
Karl-Martin soovib lõpetada
ülikooli, et siis keskenduda vaid
järgmisele olümpiale, et sealt tuua
Eestile esimene kuldmedal purjetamises.
Noormeeste treenerid kinnitasid, et tippsportlaseks saavad vaid
need, kellel on suur tahe sporti teha,
aktiivsus ja lai silmaring. Samuti
peab sportlasel olema kõrge rutiinitaluvus ning valmisolek üksluiseks eluks, kuna päevad koosnevad
peamiselt treeningutest, õpingutest,
jälle treeningutest ja puhkamisest.
Heiki Nabi treener Henn Põlluste maandab ennast igapäevategemistega kodus muru niites, kalal
käies või naudib jalutuskäike koera Lottaga (Lotta tähendab Itaalia
keeles maadlust) Rohuneeme ja
Kelvingi metsade ürgses looduses.
Karl-Martin Rammo treener
Rein Ottoson unistab Leppneeme purjespordikooli valmimisest
koostöös vallavalitsusega, et saaks
siis isiklikult rohkem ka Viimsi
lapsi treenima hakata.
Mõlemad mehed on suunanud
pilgud järgmistele olümpiamängudele, et nelja aasta pärast tulla
Kelvingi vastuvõtule mitme särava medaliga.
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Kõikidele pensionäridele, kellele on varasematel aastatel toetus kantud pangaarvele, tehakse
pärast 1. oktoobrit 32 € toetuse ülekanne vallavalitsuses olemasolevate andmete alusel nende
arvelduskontole.
Pensionäridel, kes on vahepeal vahetanud
panka ja seega on muutunud ka arveldusarve
number, palume teatada oma uuenenud andmed
sotsiaal- ja tervishoiuametile hiljemalt 30. septembriks 2012.
Esmakordsel taotlemisel tuleb vormistada
vastav taotlusvorm kas vallavalitsuses kohapeal või täita valla kodulehel olev taotlusvorm
ja saata see vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametile. Esmaseid taotlusi võetakse vastu
ja väljamakseid tehakse alates 1. oktoobrist
kuni 23. detsembrini 2012.
Lisainformatsiooni saab sotsiaal- ja tervishoiuameti telefonidel 606 6825 või 606 6824.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Fotokonkurss
“Suvepäevad Viimsis“
Konkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada meeldejäävaid hetki Viimsi vallas.
Suvel toimus vallas palju põnevat – oli
erinevaid üritusi, toredaid sündmusi ja kauneid loodusnähtusi. Kõiki neid jäädvustatuid hetki palume teil jagada ka meiega,
et viimsilased saaksid nautida kodukoha suvemälestusi ka talvel.
Konkursil on oodatud osalema kõik huvilised ja konkurss toimub kolmes kategoorias: loodusfoto, sündmusfoto, viimsilased.
Iga kategooria võidufoto saab auhinnaks Viimsi Kooli ujula 20 korra pääsme.
Žürii võtab arvesse ka Viimsi Facebooki lehe kommentaarid.
Üks autor võib konkursil osaleda kuni
10 fotoga, mis on tehtud Viimsi vallas. Pildi pikem külg peab olema vähemalt 2000
pikslit. Kindlasti tuleb fotole lisada ka allkiri. Konkursile esitatud fotod võivad olla nii
värvilised kui ka nostalgiliselt mustvalged.
Viimane päev oma fotode esitamiseks
on 30. september 2012. Fotosid saab üles
laadida 17. augustist 30. septembrini valla
Facebooki lehel / Viimsi vald või saata eposti aadressil foto@viimsivv.ee.
Konkursi tulemused avalikustatakse 12.
oktoobri ajalehes Viimsi Teataja.

Mailis Alt
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht
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Viimsi Kooli juhib Karmen Paul
1. septembrist asub
Viimsi Kooli direkorina
tööle Karmen Paul. Uus
koolijuht oli lahkesti nõus
vastama Viimsi Teataja
küsimustele.

Kõigepealt õnnitlused ja edusoovid meie poolt. Loodan
väga, et koostöö kooli ja vallalehe vahel kujuneb veelgi
tihedamaks ning ka õpilased
söandavad rohkem oma kirjatükke meile pakkuda. Aga
avaks alustuseks veidi tausta
ning heidaks pilgu teekonnale enne Viimsi Kooli – õpingud, töökogemus, millal ja
kuidas Viimsis maabusite.
Ma tänan heade soovide
eest. Tulin Viimsisse elama ca
16 aastat tagasi noore inglise
filoloogia tudengina ja alustasin tööd inglise keele õpetajana
Püünsi Põhikoolis. Mõned aastad hiljem võtsin üle õppealajuhataja kohustused. Püünsi Kool
õpetas mulle palju – õppisin
seal nii õpetajaks, klassijuhatajaks kui ka noore kollektiiviga
koostöös koolijuhtimist. 9 aastat selles koolis andis mulle hea
kogemuse edaspidiseks. Olen
nendele inimestele, kellest mõned veel tänagi Püünsis ametis,
väga tänulik. 2005. aastal kandideerisin Viimsi Kooli arendusdirektoriks.
Siit võiks edasi minna juba
arendusdirektori ameti juurde, mida Viimsi Koolis viimased 7 aastat olete pidanud. Millega sellel tööpostil
põhiliselt tegeleda tuli, millised ettevõtmised on kõige
enam meelde jäänud?
Arendusdirektori peamisteks töövaldkondadeks on
kooli õppekava arendus, õpetajate toetamine läbi mentorluse ja erinevate koostöövormide, kooli sisehindamine ja
rahvusvahelised projektid. Õnnestunud ettevõtmisi on olnud
mitmeid. Esimesest tööaastast
on meelde jäänud kaks olulist
“töövõitu”: idee määratleda
Viimsi Kooli sümbolite õhk,
maa, tuli ja vesi kooliastmena
ja sinna kõrvale tekitada neist
akronüüm lisades kooliastme-

Viimsi Keskkooli direktori konkursist
Viimsi Keskkoolil on alates 1. septembrist uus direktor,
kooli asub juhtima seni arendusdirektorina töötanud
Karmen Paul.
Kuna üle kümne aasta Viimsi Keskkooli direktorina töötanud Leelo Tiisvelt otsustas direktoriametist loobuda, asus
Viimsi Vallavalitsus kevadel otsima uut kooli direktorit.
Viimsi Vallavalitsus kuulutas 20.04.2012 korraldusega nr 279
välja Viimsi Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava avaliku konkursi ja moodustas konkursikomisjoni.
Komisjoni esimees oli abivallavanem Jan Trei ning komisjoni
kuulusid volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esindaja Arne
Saluveer, vallavalitsuse personalispetsialist Kristi Tomingas,
Viimsi Keskkooli hoolekogu esindaja Vaike Murumets ning
vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti esindaja Kadi Bruus.
11. maiks 2012 laekus vallavalitsusele 8 avaldust ning
7 kandidaati läbisid dokumendivooru ja kutsuti vestlusele.
Pärast esimest vestlusvooru otsustas komisjoni koostöös vallavalitsuse ja Viimsi Keskkooli hoolekoguga viia läbi teise vestlusvooru, kus osales 3 kandidaati. Teises vestlusvoorus arutati
nii Viimsi Kooli tulevikku puudutavaid küsimusi, kui ka üldisi
ja aktuaalseid Eesti haridusvaldkonda puudutavaid küsimusi.
Komisjoni liikmed ja hoolekogu esindajad kaalusid kahe
kandidaadi sobivust Viimsi Keskkooli direktori ametikohale,
kellest üks võttis viimasel hetkel oma taotluse tagasi.
Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2012 korraldusega nr 490 kinnitati Karmen Paul Viimsi Keskkooli direktori ametikohale alates
01.09.2012.
Viimsi Vallavalitsus tänab Leelo Tiisvelt pikaajalise kohusetundliku südamega tehtud professionaalse töö eest Viimsi
Keskkooli direktorina ning soovib edu, jõudu ja kordaminekuid
uuele direktorile Karmen Paulile!

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridusameti juhtaja

Sellest väärtusruumist ja õpikeskkonnast, mille loob õpetaja oma tunnis ja enda ümber, saab alguse
õpihimu ja koolirõõm, ütleb Karmen Paul.

le sobivad tegusõnad (nt ÕHK
– õpin, hoolin, kasvan). Tookord sai õpilasesindusele antud
ülesanne need iseloomustavad
sõnad leida. Teine suurem algatus oli sisekoolitussari “Kogemuste Koda”. Aastate jooksul olen kõige rohkem rõõmu
tundnud Harjumaa Õpetajate
konverentsi 2009 ”Ka sisaliku
tee kivil jätab jälje”, Viimsi
hariduse visioonikonverentsi,
rahvusvahelise õpilaskonverentsi ning korraldatud rahvusvaheliste Comenius ja Nordplus projektide üle. Loodan
siiralt, et eelmisel aastal algatatud töötubadega isadepäeva
projekt jätkub samuti.
Direktoriks kandideerides oli
Teil kindlasti oma nägemus,
oma visioon kooli arengust
ja tulevikusuundadest. Paluks seda ka lugejaga jagada.
Kuna väga detailseks leheruum minna ei võimalda, siis

olulisemad märksõnad annaksid asjast aimu.
Tänasel haridusmaastikul
on igal koolil võimalus kujundada välja oma profiil, tegevused ja nende mõõtmed.
Olen alati rõhutanud, et kooli
põhieesmärk on õpilase arengu toetamine. Viimsi Kooli
keskkond on turvaline, seal
on ruumi, õhku ja valgust,
mis on isiksuse vaba arengu
eeltingimus. Õppijatel on võimalik omandada uusi teadmisi, arendada erinevaid oskusi,
saada vajalikke nõuandeid ja
suunamist ning tegeleda loomingu või spordiga. Koolil
on mitmeid arenguvõimalusi
ja parenduskohti. Palju sõltub
tulevikuplaanide osas valla
üldisest haridusvõrgu kavast.
Kvantiteedilt oleme kasvanud
väga kiiresti. Kvaliteet on üks
olulisim komponent, mida selle hulga juures ei tohi alahinnata. Tegemist on meie endi

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 14. septembril

lastega, kes on kõik väärt igaühele sobivaimaid võimalusi.

pesuundade loomist ja ei pea
seda ka vajalikuks.

Kuidas on Teie meelest võimalik õppetööd muuta atraktiivsemaks, huvitavamaks, tekitada lastes suuremat õpihimu ning tahtmist rõõmuga
kooli tulla?
Siin on kaks olulist partnerit: õpetaja ja lapsevanem. Kui
neil on ühine eesmärk, usaldus ja koostöö, siis on lapsel
head ja turvalised kooliaastad.
Sellest väärtusruumist ja õpikeskkonnast, mille loob õpetaja
oma tunnis ja enda ümber, saab
alguse õpihimu ja koolirõõm.
Laps tunneb ennast tunnis hästi
ja tahab õppida, kui tema ees
on õpetaja, kes oma hoiaku ja
suhtumisega innustab õppima
ja infot ka kodus juurde otsima.
Väga suur roll on juba klassiõpetajal, kes selle kultuuri oma
klassis loob. Uus põhikooli õppekava ütleb väga selgelt, mis
on põhikooli ülesanne. See on
nii hariv kui ka kasvatav ning
seda saab jagada koostöös lapsevanemaga. Vastutuse õppimise eest võtab aga õpilane.

Kuna leht ilmub vahetult enne 1. septembrit, siis paar hästi konkreetset küsimust: mitme esimese klassiga tänavu
alustate, kui palju lapsi kooli tuleb, kas kogu õpetajate
kaader on olemas?
Alustame tänavu kümne
esimese klassiga, millest üks
on väikeklass ja kaks järgmisel
õppeaastal Randvere Põhikooli üleviidavat klassi. Hetkeseisuga alustab meil 1. klassis
kokku 211 õpilast. Väikeseid
liikumisi võib veel augusti
viimasel nädalal olla. Õpilaste koondarv jääb pisut alla
1600. 1. septembriks on meil
kindlasti kogu vajalik kaader
olemas.

Kas Viimsi Kool võiks rohkem keskenduda mõnele õppesuunale või kallakule, olgu
see siis reaal või humanitaar
või hoopis midagi uut ja enneolematut?
Viimsi Kooli gümnasistil
on täna võimalus valida kolme
õppesuuna vahel: keelesuund,
majanduse ja sotsiaalainete
ning matemaatika ja loodusainete õppesuund. Kui koolivõrk
muutub ja koolist saab progümnaasium-gümnaasium, saame õppsuundadega alustada
juba 7. klassist. I ja II kooliastmes ei ole me planeeritud õp-

Olete vallavolikogu liige ning
juhite noorsoo- ja hariduskomisjoni. See tähendab, et
Teil peaks olema üsna selge
pilt ka laiemalt valla hariduselus toimuvast. Mis Teie
meelest vajab muutmist või
ümberkorraldamist, aga samas ka – millega olete kõige
enam rahul?
Kogemus vallavolikogu liikme ja komisjoni juhina on olnud väga vajalik. See on mulle
õpetanud vaatama tervikpilti.
Ei saa näha vaid üht või teist
kooli selles haridusvõrgus,
vaid neid koole on tänase seisuga kolm, lisaks lasteaiad ja
huvikoolid, mis teenivad sisuliselt kõik üht eesmärki. Randvere Põhikooli valmimisega ei
kata me ära koolikohtade tegelikku vajadust täielikult. Kõige
suurem mure jääb järgmistel
aastatel keskuse piirkonda, kus
meil on sündivuse järgi roh-

kem lapsi kui meil on reaalselt koolikohti. Vajame siia
kindlasti üht põhikooli (1.–6.
klass) juurde või vähemalt
Viimsi Kooli väikese maja
juurdeehitust. Laste arv ei ole
vähenemas, vastupidi. Lasteaia kohajärjekord on endiselt
pikk ja loodan, et saame uuel
aastal ühe lasteaia maja juurde, mis olukorda tõsiselt leevendaks. Huvikoolide ruumid
ei võimalda kõikidele pakkuda
võrdseid võimalusi kunstiga
tegelemiseks või mõne pilli
õppimiseks. Eks neid kitsaskohti on veel, kuid olen väga
rahul sellega, et üle poole
Viimsi valla eelarvest läheb
haridusele, mis tähendab seda,
et meie vallas väärtustatakse
lapsi ja haridust. Samuti olen
rahul sellega, et meie haridusasutused on avatud koostööle
ja sellele tuleks ka rohkem tähelepanu pöörata.
Lõpetuseks rändaks algusse tagasi ja läheks veel veidi
isiklikumaks. Teil on kaks
poega, nii et tunnete piisavalt ka lapsevanema vaeva,
vastutust ja võlusid. Millega
aga akusid laadite, vabal ajal
end päevapingetest lahti lülitate, et rõõmsat meelt ikka
kauemaks jaguks?
Päevapingetest aitab vabaneda mõni hea raamat või pikem jalutuskäik. Minu akuks
on aga pere. Nemad tuletavad
mulle meelde, mis on tegelikult kõige tähtsam, kui ma
vahel kipun end töö juurde
unustama. Mul on väga hooliv
ja toetav abikaasa ning vahvad
pojad. Seetõttu olen väga õnnelik inimene.
Küsis

Jüri Leesment
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Uus lasteaed avas uksed

Tulekul on Viimsi
Turvalisuspäev ja
kooli infolaat

Kolmapäeval avati Viimsis
Lille teel uus Laanelinnunimeline lasteaed, mille
ehitust alustati 2011. aasta
augustis.

1539 m² kahekordses hoones
on köök, laste muusika-, võimlemis- ja söögisaal ning kuuele
rühmale eraldi mängimis-, magamis- ja tualettruumid. Laanelinnu lasteaias on kohti 144
lapsele.
“Eestis on lasteaiakohtadest
nii mõnigi kord puudu – mõnes
kohalikus omavalitsuses nagu
Viimsi tegeldakse sellega, mõnes teises kahjuks mitte,” ütles
riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta. “Vahel tundub, et me oleme
ära unustanud, milline rõõm
see on, kui saame uusi lasteaedu avada. Kõik uuringud näitavad, et lasteaiakoha kättesaadavus ja kooli lähedus määravad
mõjuteguritest kõige enam, kas
üldse otsustatakse lapsi saada
või mitte. Viimsi uus lasteaed
lahendab paljude lastevanemate
peamise mure. Naljaga pooleks
öelduna vähendab see ka naiste
ja meeste palgalõhet, sest üks
soolise palgalõhe põhjus on
lastaiakohtade puudus – emad
ei saa soovi korral tööle minna.”
“Viimsi vallas sünnib keskmiselt igal tööpäeval üks uus
ilmakodanik,” sõnas Viimsi vallavanem Haldo Oravas. “Meil
on tekkinud olukord, kus lasteaiakohta munitsipaallasteaias
ootab üle 600 lasteaiaealise lapse ning see number tõuseb aastaaastalt. Laanelinnu lasteaia avamine oli valla jaoks prioriteet
ning järgmisena kavandatakse
uut lasteaiahoonet Lubja külla
Uus-Pärtle kinnistule.”
Viimsi abivallavanem Jan
Trei tänas endist Piilupesa lasteaeda: “Laanelinnu lasteaia
sünd sai esile kutsutud just
eelkõige ajaloolisest Piilupesa lasteaia sulgemisest. Sellel
aastal oleks Piilupesa lasteaed

Septembrikuus on Viimsis tavaks saanud korraldada turvalisuspäeva ja kooli infolaata.

Laanelinnu lasteaed sobib hästi loodusega ning on kaunis nii seest kui väljast. Fotod Aime Estna

Lapsed tervitavad külalisi lauluga. Vasakul seisavad MLA Viimsi
Lasteaiad direktor Margery Lilienthal, Laanelinnu maja liikumisõpetaja Reet Varik ja Laanelinnu maja õppejuht Astrid Hallika.

saanud 41-aastaseks! Kahjuks
pidi Piilupesa lasteaiapere oma
armsa maja maha jätma juba
paar aastat tagasi ja vaprad
lapsed ning maja personal on
sellest ajast saati käinud kolmes erinevas majas – Hundi
tee ridaelamutes, Amarylleuse
ja Astri teel. Nüüd saavad Piilupesa lapsed endale kauaoodatud ja püsiva kodu.”

Lasteaia õnnistas sisse
Viimsi Püha Jaakobi kiriku
õpetaja Mikk Leedjärv, rõhutades, et täiskasvanutel on lastelt
nii mõndagi õppida. Lasteaia
lapsed esinesid külalistele kaunite lauludega, millest üks oli
loodud just uude koju jõudmise tähistamiseks.
Ilma erasektori partnerluseta poleks Viimsil olnud või-

malik uut lasteaeda ehitada,
kuna valla laenuvõimekus ei
luba omavalitsusel võtta uusi
täiendavaid laene kogukonnale ülivajalike hoonete ehitamiseks. Vald hakkab Laanelinnu
lasteaeda üürima Lille tee LA
OÜ-lt hinnaga 7 eurot ruutmeeter ning leping on esilagu sõlmitud 7,5 aastaks.
Lille tee 23 asuv Laanelinnu
lasteaed on kahekordne, ümara
kujuga ning puitkarkassiga, mis
lubab hoonele ligi võimalikult
palju päikeseenergiat. Hoones
on 120 lapsele kõigi mugavustega kaasaegsed lasteaiaruumid,
lisaks on majal ka oma köök,
arstiruum ja ateljee ning kõik vajalikud ruumid personali jaoks.
Õuealal asuvad mänguväljakud
ning lasteaeda ilmestab hoone
perimeetri kohal olev sikk-sakk
varikatus, mis on varjualune nii
vihma ajal kui ka suvise lõunapäikese eest.
Laanelinnu lasteaia ehitas
AS YIT Ehitus ning arendajaks oli Lille tee LA OÜ.
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Koostööst sünnib muinasjuturada
Augustikuus olid vallas
külalised Poolast, kes
nelja riigi koostöös viivad
ellu ühist turismiprojekti.
Mullu novembris sõlmiti Leedus kokkulepe, mille järgi Leedu, Poola, Slovakkia ja Eesti
partnerid hakkavad ühiselt
turismi alal koostööd tegema.
Ühisprojekt on piiritletud iga
osaleva maa muinasjututeema ja -tegelasega. Eesmärk on
edendada ja arendada turismi,
määratleda igal maal turismirada, tutvustada üksteise juures
koostööpartnerite
muinasjututegelasi, keda turismirajaga
seostatakse, siduda turismirada kohalike toodetega ja tutvustada neid ning integreerida
koostööpartnerite kogukondi.
Koostööpartneritena nähakse
nii maal asuvaid ettevõtjaid, turismiedendajaid ja üksikisikuid

Poola koostööpartnerid vallamajas.

kui ka kooli-, spordi-, taastusja kultuuriasutusi.
Projekti käigus korrastatakse
ja kaardistatakse rännuteed ning
antakse välja marsruudikaardid,
so kolmekeelsed turismirada
tutvustavad bukletid. Projekti
koordineerivad poolakad. Poznanist saabunud poolakate sõnul

on see neil esimene rahvusvaheline projekt ning nende soov on
ühendada kultuuriprogrammid
traditsioonidega.
Viimsi külaskäigu eesmärk
oli projekti Eesti esindaja Arno
Kannikese sõnul vaadata kohta, kuhu sobitada meie muinasjutt ja arutada programmi.

Viimsi ettevõtja Ene Lill
tutvustas oma ettekujutust projektist: “Eestlane on maa- ehk
metsarahvas. Mets oli vaese
mehe kasukas. Eks mets oli
ka vabaduse viimane pelgupaik kõigi okupatsioonide ajal.
Niisiis oleks mets muinasjutumaaks ideaalne paik.”
Poola partnerid on valinud
oma matkaraja kangelaseks
hiirekese, meil saab selleks ussikuningas. Meie vallas peaks
matkarada valmima järgmise
aasta septembris. Viimsi eeliseks sellise projekti puhul
on lasterohkus ja ka pealinna
lähedus, kust võivad hõlpsalt
kohale tulla muinasjutu- ja
matkahuvilised lastega pered.
Projekt lõpeb 2014. aasta
mais. Selle maksumuseks on
plaanitud 80 000 €, rahastab
Leader.

Annika Poldre

Kooli infolaadal tutvustatakse vaba aja veetmise võimalusi, antakse ülevaade Viimsi koolides, huvikeskustes ja
spordikompleksides töötavatest huviringidest, sporditrennidest ja teistest noorte vaba aja sisustamise võimalustest.
Laadal on võimalus tellida koolivormi ja juba neljandat
aastat propageerib Viimsi Kool koolivormi taaskasutust.
Viimsi Turvalisuspäeva korraldamise jätkuv ja üllas
eesmärk on anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas
tagada enda ja oma lähedaste turvalisus ning kaitsta oma
vara. Vallaelanikele antakse asjalikke nõuandeid turvalisuse, tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse
vara kaitse, vältimatu abi ja muude turvalisusega seotud
probleemide valdkonnas.
Viimsi Turvalisuspäeval osalevad: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakond,
Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kiirabi,
Maanteeamet, MTÜ Eesti Naabrivalve, G4S, Securitas
Eesti, Kaitseliit, Ohvriabi, Naiskodukaitse ning Viimsi
Vabatahtlik Merepäästeühing. Üritusel osalevad ka Viimsi
Vallavalitsuse ametid. Võimalus on esitada oma probleeme või küsimusi valla esindajatele.
Sel aastal on plaanis üritusel läbi viia sotsiaalset turvalisust puudutav seminar. Ardo-Heiki Ingar, pereisa ja holistiline psühhoterapeut, tutvustab loengu käigus, kuidas olla ise
tasakaalus ja õnnelik ning seeläbi luua kindlat pinnast, millelt koos perega turvaliselt üksteist toetades edasi kasvada.
Turvalisuspäeva tegevused on kõik seotud turvalisusega – sisejulgeoleku asutuste spetsialistid õpetavad, kuidas
ennetada õnnetusi ja kaitsta oma lähedasi. Võimalik on
proovida tulekustutiga kustutamist, tutvuda suitsuanduri
tööpõhimõtetega, proovida pöörlevat autot ning omandada teadmisi inimese elustamisest.
Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakonna liiklusjärelevalve talitus tutvustab politsei operatiivtehnikat.
Kohal on ka Viimsi konstaablid ning noorsoopolitseinikud, kes tutvustavad oma tööd ning jagavad praktilisi
näpunäiteid turvalisusest ja liiklusohutusest.
Tallinna Kiirabi jagab praktilisi teadmisi esmaabist
ning demonstreerib esmaabivõtteid, kuidas inimest ohuolukorras päästa. Õpetatakse, kuidas teha kuntslikku hingamist ning kuidas kiirabiga hädaolukordades suhelda.
Põhja-Eesti Päästekeskus annab algteadmisi tuleohutusest. Päästjad näitavad, mis võib juhtuda koduses
majapidamises, kui ei järgita elementaarseid tuleohutusnõudeid. Samuti on võimalik proovida ja omandada pulberkustuti kasutamisoskust.
Maanteeamet toob kaasa atraktsiooni “pöörlev auto”,
mille sees sõites saab igaüks veenduda turvavöö kasutamise vajalikkuses. Instruktori juhendamisel saab proovida, kuidas väljuda katuse peal seisvast autost. Sel aastal
keskendub Maanteeamet ka mopeedi ja jalgratta turvalisusega seonduvale – üritusele tuuakse kohale tehnilistele
nõuetele vastav mopeed ja jalgratas, kohapeal räägitakse
ja tutvustatakse vajalikku turvavarustust, mis peab kasutajal olemas olema.
MTÜ Eesti Naabrivalve tutvustab oma tegevusi ning
eesmärke vallas, milleks on tõsta elanike turvalisust kodudes, tehes seda lähemas ümbruskonnas elavate inimeste
endi aktiivse kogukonnakeskse koostegutsemise kaudu.
Turvaettevõte G4S ja Securitas Eesti tutvustavad kaasaegseid koduvalvesüsteeme ja nende kasutamise võimalusi.
MTÜ Ohvriabi annab asjalikku nõu, kuidas tegutseda
ennetavalt, et mitte sattuda kuriteo ohvriks.
Viimsi vabatahtlikud merepäästjad Vabatahtlikust Merepäästeühingust jagavad näpunäiteid ohutust suplemisest
ning tutvustavad päästevarustust, veesporti ja sukeldumist.
Vabatahtlikud merepäästjad korraldavad Viimsi Kooli ujulas ka näidispäästeõppuse.
Viimsi Turvalisuspäeval ja kooli infolaadal astuvad
oma etteastetega üles paljud Viimsi huvialaringid.
Turvalisuspäeva ja kooli infolaata on lubanud tulla
avama EV siseminister Ken-Marti Vaher. Üritus toimub
15. septembril algusega kell 11.00–14.00 Viimsi Kooli siseruumides ja parklas (Randvere tee 8).
ÜRITUS ON KÕIGILE TASUTA!

Jan Trei

Abivallavanem
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Henn Rebasel on uus ja
omamoodi pill

Harjumaa omavalitsustel ühine
jäätmehoolduskeskus
Üheksa Harjumaa omavalitsust asutas 28. juunil
jäätmehoolduse paremaks toimimiseks MTÜ
Harjumaa Ühisteenuste Keskus.
“Üsna kindlalt võib nüüd öelda, et alates tänasest pole
olukord Eesti jäätmeturul enam endine,” ütles uue MTÜ
juhatuse liige Viimsi abivallavanem Margus Talsi. “Kui
Eestimaa reeglina üpris väikesed vallad ei ole seni suurtele jäätmekäitlejatele väga võrdsed lepingupartnerid olnud,
siis täna asutatud keskusega see olukord muutub.”
Keskuse üks peamisi ülesandeid ongi oskusteabe
koondamine ja kohalike omavalitsuste eest jäätmekäitlejate leidmiseks ühishangete korraldamine. “Me oleme seda
meelt, et järgmised hanked peaksid olema kaheosalised:
jäätmete töötlemiskoht ja jäätmevedajad tuleks leida eraldi hangetega,” ütles Margus Talsi. “See tooks hangetele
rohkem osalejaid ning annaks võimaluse ka sellistele jäätmevedajatele, kel täna oma ümbertöötluskoht puudub, ja
sellistele töötlejatele, kel vedamisressurssi pole.”
Ühisteenuste Keskuse võimalike tööülesannetena nimetas Harjumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Tõnu
Tuppits omavalitsuste jäätmekavade, -hoolduseeskirjade
ja muu dokumentatsiooni ajakohastamist, jäätmevaldajate
registri pidamist, hangete koostamist jäätmejaamade operaatorite ja ohtlike jäätmete käitlejate leidmiseks, Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluste koostamist ja paljut muud, mis on täna valdadele arvestatavaks
halduskoormuseks.
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse eesmärk on
kavandada, korraldada ja arendada jäätmehooldust Harjumaal, tagada jäätmehoolduse kui avaliku teenuse parem
kättesaadavus, teenuste kvaliteedi ja hinna ühtlustamine
regioonis ning säästva arengu põhimõtete järgimine. Keskuse asutas 9 Harjumaa omavalitsust: Harku, Jõelähtme,
Kernu, Kiili, Kose, Nissi, Padise, Raasiku ja Viimsi vald
ning sellega liitumist kaalub veel hulk valdu.
Lisainformatsioon: Margus Talsi, MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskus juhatuse liige, Viimsi abivallavanem.
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Eesti Mee Päevad
Lillepaviljonis
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Tallinnas
Lillepaviljonis 15.– 16. septembril kogupereürituse Eesti Mee Päevad.
Meepäevad korraldatakse propageerimaks puhta eestimaise mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, tervendavaid ja hügieenilisi omadusi. Samuti, et õpetada inimesi
eristama kvaliteetset kodumaist mett ebakvaliteetsest ning
võimaldada tarbijaile kodumaise mee tootjatega mõlemale
poolele kasulikke otsekontakte.
Asjatundjad peavad tasuta loenguid ja vastavad küsimustele mesindussaaduste ja taimeteede tervendavatest
omadustest ning õpetavad, kuidas eristada kvaliteetseid
mesindussaadusi mittekvaliteetsetest.
Uudsena on osa loenguid asendatud küsimustele vastamisega, et igaüks saaks endale vajalikke teadmisi.
Mesindustalunikud pakuvad külastajatele maitsta mett,
et saaks kohapeal valida talvevaruks just omale meelepärase mee. Müügil on suures valikus tootjahinnaga Eesti mett.
Ühtlasi teavitavad mesinikud ostjaid mesindussaaduste
liigi, päritolu ja omaduste kohta. Müüakse mitmesuguseid
mesindussaadusi, nagu taruvaik, õietolm jmt, tervendavaid
ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ning kosmeetikat. Osta saab ka suures
valikus käsitöid ja loodusakvarelle. Müüakse vastavat kirjandust.
Mesinik Hinge Laur näitab lastele mesilasi vaatlustarus ja õpetab vahaküünalde tegemist. Kohvikus pakutakse
meesööke ja -jooke, taustaks muusika.
Meepäevad toimuvad Tallinnas Lillepaviljonis Pirita
tee 26.

Henn Rebane meisterdas
endale pilli, mida saab
mängida jalgadega samal
ajal, kui käed akordioniklahvidel ja -nuppudel
liiguvad. Pilli nimi on
jalatrumm.

Cajon’i trumm oli Henn Rebasele eeskujuks, kui ta asus
nuputama, kuidas ja millest
meisterdada pilli, millega saata akordionil mängides rahvalikke lugusid ja mis lisaks annaks neile lugudele mitme pilli
kõla. “Mu eesmärk ei ole mängida autentset rahvamuusikat,”
tunnistab akordionivirtuoos.
“Minu muusika on saanud alguse rahvamuusikast, kuid sel
on kõikide rahvaste, isegi araabia muusika mõjusid.”
Oma jutu tõenduseks seab
mees end istuma, sättides jalgade alla musta puuplaadi,
mille all on väiksed jalanupud
ja üks väga oluline metallplaadike juhtmega, mis on ühendatud süntesaatori aparatuuriga.
Silmanähtav erinevus cajon’i
trummist on selles, et kui viimast mängitakse sellel istudes
ja kahe käega rütmi lüües, siis
jalatrummi tuleb mängida nii,
nagu nimigi ütleb – jalgadega.
Selle instrumendi võimalusi
tõestab ta kohe enda kirjutatud
tempoka “Pastoraalse tantsuga”, kus jalatrumm lisab loole
sellise kõla, nagu mängikski mitu pilli, trumm lisamas
rahvalikkust, särtsu ja hoogu.
Järgmist, torupillilugu mängides kostavad torupill, trumm
ja akordion – mees nagu orkester, selle kõige otsesemas
tähenduses.
Koordinatsioon tundub päris keerukas, kui vaatan, kuidas pillimehel jalad liiguvad:
vasaku jala varvaste ümber
on kuljused, mis takti lüües

Henn Rebane jalatrummiga Kaunase konservatooriumi laval.

kõlisevad, parem jalg teeb
oma tööd – kord päkaga, kord
kannaga, samal ajal liuglevad
sõrmed virtuoosselt akordioni
klahvidel ja nuppudel.
Seda ainulaadset pilli koos
akordioniga pole Eestimaal veel
üheski kontserdisaalis kuuldud,
küll aga tegi Henn Rebane koos
abikaasa Tiinaga suvel reisi Itaaliasse, ühendades teekonna kahe
kontsertesinemise ja seminariga Kaunase konservatooriumi
kammersaalis ja Slovakkias
Košice konservatooriumis. “Ettepaneku sain juba ammu teha
kontserdid Leedus ja Slovakkias, reisi plaanides ühendasin
need Itaaliasse sõiduga.”
Vaid kolm päeva enne
väljasõitu sai jalatrumm valmis. Mõlemas esinemispaigas
imetlesid ja imestasid ning
uurisid muusikud Eesti akordionimuusika tippmängija loodud instrumenti, mille puhul
on ülitähtis pillimehe koordinatsiooni täpsus. Lisaks peab
mõte akordionimängu kõrval
jõudma juhtida ka trummirütme, nende sobivust samaaegse
akordioniimprovisatsiooniga.
Kontsentratsioon peab olema
mängu ajal väga suur. “Sellega

on nagu orelimänguga,” ütleb
Henn Rebane, kes on ka orelit
õppinud ning seda suursugust
pilli mänginud konservatooriumiõpingute ajal Jõhvi ja Pilistvere kirikutes.
Lisaks nimetatud etnosugemetega improvisatsioonilistele
paladele oli suvises kontserdikavas ka Henn Rebase enda
loomingut.Tänu tema poolt väljaantud mitmetele noodialbumitele ja internetile mängitakse
paljusid palu lisaks Soomele,
Lätile ja Leedule ka Hispaanias
ja Saksamaal.
Jalatrummi saavad viimsilased esmakordselt kuulda 3.
septembril kell 15.00 Viimsi
Muusikakooli avaaktusel. Seal
astub akordioniõpetaja Henn
Rebane lavale, kaasas lisaks
akordionile ka jalatrumm.
Muusiku Itaalia reis aga
kulmineerus Veneetsiast lõuna pool asuvas Castelfidardo
linnas, mida teavad ehk hästi
need, kes akordioni vastu huvi
tunnevad. Viljandi-suurune Castelfidardo on akordionimeka.
Selles linnas asub 35 akordionitehast, nende seas ka see, kus
on 20 aastat tagasi valmistatud
Henn Rebase Giulietti akor-

Ära hülga lemmiklooma
Juba kolmandat aastat
korraldab Eesti Loomakaitse Selts varasügisest
kampaaniat, mille raames pannakse inimestele
südamele oma lemmikloom suvekodust endaga
kaasa võtta ning märgata
mahajäetud loomi.
“Suve lõpupoole ja sügise alguses saabub seltsi infotelefonile
sadu teateid lemmikloomadest,
kes on hüljatud suvilatesse ja
maakodudesse. Inimesed võtavad suve alguses suvilasse
koera- või kassipoja, kuid hülgavad looma suvilast lahkudes,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi üldjuht Evelyn Valtin.
Valtini sõnul tekivad sedalaadi
hülgamise tulemusena kasside
ja koerte kolooniad, levivad
haigused ning loomad kannatavad ja paljud neist surevad.

Evelyn Valtini sõnul kulub
seltsil aastas kümneid tuhandeid eurosid vastutustundetute
loomaomanike poolt hüljatud
loomade päästmiseks ja abistamiseks. “Eestis on loomade
hülgamine seadusega keelatud
ja kriminaalkorras karistatav,”
märkis ta. “Seni aga, kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja registrisse kandmiseks,
on hülgajaid pea võimatu tabada, rääkimata nende vastutusele võtmisest.”
“Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?” sõnum on nii Eesti Loomakaitse
Seltsi sügiskampaania plakatitel kui ka Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu levival
video- ja audioklipil. Teavituskampaania info levitamisega
on kaasa tulnud AS Edelaraudtee ja OÜ Meediavõrk. Eesti

Loomakaitse Selts kutsub ka
kõiki omavalitsusi üles osalema kampaanias ning levitama
teavet kohalike elanike hulgas.
Eesti Loomakaitse Seltsile
ja teistele loomi abistavatele organisatsioonidele laekub aastas
teateid kümnetest tuhandetest
hulkuvatest ja hüljatud lemmikloomadest. 2011. aasta jooksul
püüti ja hoiustati viit varjupaika
koondavas Varjupaikade MTÜs ligi 2500 looma. Lisaks on
Tallinna Hoiupaigast ja teistest
Eestis tegutsevatest varjupaikadest aasta jooksul läbi käinud
tuhandeid kasse ja koeri.
Selts tuletab meelde, et iga
loomaomanik vastutab oma
lemmiklooma eest nagu teistegi pereliikmete eest!
Vaata kampaania videoklippi: www.youtube.com/watch?
v=oILdg5WB2W4.

Eesti Loomakaitse Selts

dion. Võib ette kujutada, milline oli ta rõõm kohtuda sama
mehega, kes talle oma kätega
oli pilli valmistanud ning jagas nüüd näpunäiteid, kuidas
akordionitele remonti ja hooldust teha. Lisaks õpetati talle
ka põhjalikult akordionihäälestust, mis on väga keeruline
töö. Kahte nädalat õppetööd
ja praktikat akordionitehases
Zero Sette peab Henn Rebane väga väärtuslikuks. “Sain
vajalikke näpunäiteid ja kogemusi akordionite remondi
ning häälestuse alal. Loodan,
et tean nüüd, kuidas lahendada
jooksvaid probleeme, kui keel
on häälest ära, lõõts laseb läbi
või klahv on kinni.”
Reisi Itaaliasse, tunde tehases pillimeistrite kõrval, kes
imetäpselt, traditsioone austades, ka oma ametisaladusi
hoides ikka käsitsi akordione
meisterdavad, peab Henn Rebane oma selle suve suurimaks
sündmuseks.
Akordione aga tehakse
kogu maailmas aina vähem,
võrreldes 1950.–1960. aastatega, sest mängijaid jääb vähemaks. “Pole eeskujusid, pole
mõnda noort, kes oleks solistiks ja innustaks noori mängima,” arvab akordioniõpetaja,
kes on Viimsis oma lemmikpilli
propageerinud ja õpetanud juba
1978. aastast saadik, vahepeal
ka Soomes Kokkola KeskiPohjanmaa konservatooriumis
õppejõuks olnud ning jõudnud
õpetada lõunanaabreidki. Ta
on välja andnud seitse akordionimängu raamatut, mille järgi
õpitakse mitte ainult Eestis,
vaid ka Soomes, Lätis ja Leedus, ja mille järgi õpivad ka
need lapsed, keda Henn Rebane
õpetab Viimsi Muusikakoolis.

Annika Poldre

Tarbijakaitseamet hoiatab!
Tarbijakaitseamet hoiatab Veekvaliteet OÜ ja
Kvaliteetvesi OÜ eest.
Need ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide koduuksemüügiga.
Pakutakse veefiltri, -puhastussüsteemi paigaldamist,
mis maksab sadu eurosid.
Kuigi koduuksemüügi
puhul annab seadus tarbijatele õiguse lepingust 14
päeva jooksul taganeda,
võib nimetatud firmade
puhul kaubast loobumine
ja makstud raha tagasisaamine osutuda keeruliseks protsessiks.
Kui teil ei ole ühest
soovi Veekvaliteet OÜ ja
Kvaliteetvesi OÜ tooteid
osta, keelduge esitlusest
ning ärge laske ettevõtete
esindajaid oma eluruumidesse!
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Lapsevanemad kooli!
Sel sügisel viib MTÜ Arengukeskus Avitus vanemahariduse programmi raames läbi lapsevanemate
kooli Tallinnas, Keilas ja
Viimsis.

Ühel päeval on see siis juhtunud: siia ilma on sündinud
uus inimene ja kaks inimest on
seoses sellega saanud endale
uue rolli – lapsevanem. Kuidas
see käib, mida teha, et sellest
väikesest vääksust kasvaks
tore ja enesega toimetulev inimene? Kasutusjuhendit kahjuks kaasa ei ole antud, seega
tuleb ise välja mõelda, kuidas
hakkama saada.
On elementaarne, et ameti
õppimiseks minnakse kooli,
püütakse ühendada teooria
praktikaga ning oskusi lihvitakse aasta-aastalt. Lapse, inimese üleskasvatamine on pikk
protsess ja lapsevanem olla on
üks keerulisemaid ameteid,
kuigi ometi ei nõua keegi selleks eraldi haridust ja kutsetunnistust. Kuid arvatavasti on
paljud emad ja isad olnud aegajalt olukorras, kus omaenda
tarkusest ei piisa ja oleks tõepoolest vaja head nõuannet või
oskust olukorra lahendamiseks. Lapsevanemaks ei saada
lihtsalt iseenesest, lapsevanemaks kasvatakse koos lapsega.
Samas ei pea iga uue teadmiseni jõudma katse-eksituse meetodiga, need võib omandada
ka lihtsamalt. Näiteks minnagi
kooli lapsevanemaks olemise
oskusi õppima.
Sel sügisel viib MTÜ
Arengukeskus Avitus vanemahariduse programmi raames läbi lapsevanemate kooli
Tallinnas, Keilas ja Viimsis.
Avitus on asutatud 2006. aastal ning pakub mitmekülgseid
ja üksteist toetavaid teenuseidtegevusvõimalusi, mis aitavad kaasa inimese vaimsele,
emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele ning tasakaalule.

Kuidas olla lapsevanem, saab teada koolis. Foto Fotolia

Tegeletakse meeleoluhäirete
ennetus- ja leevendustööga,
vanemharidusega ning viiakse
läbi harivaid tegevusi psühholoogiavaldkonnas (terviseloengud, psühholoogiaklubi
jm). Rohkem infot kodulehel
www.avitus.ee.
Lapsevanemate kool on
mõeldud eri vanuses laste ja
noorte emadele-isadele, et anda
neile teadmisi laste ja isiksuse
arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest,
kasvatuse ja koduse keskkonna
tähtsusest psüühiliselt terve ja
hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel. Aga samuti rääkida
paarisuhtest, parandada suhtlemisoskusi. Õnnelikud lapsed
kasvavad arenevates ja õppivates peredes.
Muidugi ei taga teooriate õppimine seda, et mingeid
raskusi ei teki ja kõik toimib
nagu õlitatult. Kuid teadmised
aitavad mõista nii lapse kui ka
enda käitumist ja vajadusi ning

annavad kindluse erinevates
olukordades toimimiseks.
Lapsevanemate kool Viimsis alustab 9. oktoobril ning kokku toimub 9 kohtumist 9 nädala
jooksul. Kohtumiste käigus:
• õpitakse tundma enda kui
lapsevanema isiksuseomadusi
ja hoiakuid ning sellest tulenevaid kasvatusstiile;
• õpitakse hindama oma
laste ja pereliikmete isiksuseomadusi ja mõttemudeleid
ning valima kasvatus- ja suhtlemisviise sellest lähtuvalt;
• omandatakse teadmisi
psühholoogiliste ressursside ja
nende arendamise kohta;
• ületatakse mitmeid uskumustest tulenevaid hirme,
vabanetakse valesüütunnetest;
• arutletakse perede jaoks
olulistel teemadel: väärtuskasvatuse olulisus, distsiplineerimine, arendavad tegevused,
lasteaia ja kooli roll, sõprussuhted jmt.
Kohtumistel on olulisel ko-

hal diskussioonis osalemine ja
enda kogemuste jagamine.
Rühm hakkab koos käima
teisipäeviti kell 18.00–21.00
Viimsi lasteaias Karulaugu
saalis aadressil Randvere tee
18, Haabneeme. Kohtade arv
on piiratud, rühma registreeritakse kuni 25 inimest. Ühe inimese osalustasu on 3 €/kord.
Osalustasu soodustus 2 €/kord
kehtib õpilastele ja ametlikult
registreeritud töötutele ning
mittetöötavatele 1,5–3-aastaste laste emadele. Registreerumine toimub MTÜ Arengukeskus Avitus kodulehekülje
kaudu (http://www.avitus.ee/
programm-terve-mina-tervepere/viimsi-lapsevanematekool).
Lisaks Lapsevanemate koolile toimub 24. oktoobril ka
vanemahariduse lühikoolitus
teemal “Enesekehtestamine ja
enesekindlus” (3 h). Osalustasu
tingimused samasugused, nagu
eelnevalt kirjeldatud, rühma registreeritakse kuni 20 inimest.
Lühikoolitus toimub Püünsi
Kooli aulas Kooli tee 33 kell
17.30–20.30. Registreerumine
e-posti aadressil kristi.leps@
avitus.ee. Lisainfo telefonil 51
07 797.
Kohtumised viib läbi Kristi
Leps, kellel on kaks last, kes on
lõpetanud andragoogika magistriõppe ning täiendab ennast
praegu visuaalkunstiteraapia
alal. MTÜ Arengukeskus Avituses on ta läbi viinud koolitusi
töötutele ning tegutseb ka nõustajana.
Lapsevanemate kool viiakse läbi projekti “Terve mina
– terve pere” raames, mida
rahastavad Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste
Fond ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital. Projekt viiakse
läbi koostöös Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti ning sotsiaal- ja tervishoiuametiga.

Kadi Bruus

Jutuvõistlus “Minu õpetaja”
Viimsi Raamatukogu
kuulutab välja õpetajate
päevale pühendatud jutuvõistluse “Minu õpetaja”.
Homme lõpeb suvevaheaeg ja
algab uus õppeaasta. Kõigil
meil on mälestusi oma õpetajatest ja koolist. Oktoobri alguses, 5. oktoobril, tähistame
õpetajate päeva ja mis oleks
õpetajatele armsam kingitus,
kui teada saada, kuidas just nemad on sind mõjutanud. Selle
puhul kuulutab Viimsi Raamatukogu välja õpetajate päevale pühendatud jutuvõistluse
“Minu õpetaja”.
Ootame võistlustöid kõigilt, kellel on soovi jagada
mõtteid oma õpetajast või
õpetajatest. Kirjuta meile oma
õpetajast – mis tegi või teeb ta
nii armsaks, ilusaks, eriliseks,
millised pildid sulle temast

Jutuvõistlus on pühendatud õpetajatele.

meenuvad või kuidas ta sinu
elu on muutnud ja miks on just
tema see parim. Kirjutada võib
ka naljakatest vahejuhtumitest
seoses oma õpetajatega või
nende toredatest harjumustest.
Iga vanusegrupi parimaid
ootavad auhinnad, mida hetkel

hoiame veel saladuses.
Ootame rohket osavõttu nii
praegustelt õppuritelt kui ka
nendelt, kellel on koolitee juba
läbi, aga on, mida teistele oma
õpetajast jutustada.
Tööd võivad olla nii käsikirjas kui ka trükitud, illustree-

ritud ja illustreerimata, jutustavas või luulevormis. Vormistus
on vaba. Parimad tööd avaldame raamatukogu kodulehel ja
Viimsi Teatajas. Kõiki laekunud töid säilitatakse ja nendega on võimalik tutvuda Viimsi
Raamatukogus peale tulemuste
avalikustamist, Viimsi Teatajas
või raamatukogu koduleheküljel. Seega, kui soovid oma tööd
ka endale säilitamiseks jätta,
siis tee sellest endale koopia.
Oma kirjutis saada meile
elektrooniliselt e-posti aadressile jane@viimsivald.ee või
too ise raamatukokku kohale
hiljemalt 28. septembriks.
Kindlasti lisa tööle ka oma
nimi, vanus, kool ja kontaktandmed.
Täname Viimsi SPA-d sponsorluse eest peaauhinna väljapanemisel.

Viimsi Raamatukogu

Mida teeb laul
lapsega
Emmel-issil on hea meel, kui lapsel on ilus hääl
ja ta laulab. Eriti uhkeks teeb see aga siis, kui
laps nii ilusasti laulab, et teda lausa esinema
pannakse ja talle plaksutatakse.
Aga igal lapsel pole ilusat häält ja musikaalset kuulmistki
ehk vähevõitu ja teda laulma ei panda ning tallegi ei laulda
ehk kuigi sagedasti. Kuid märkamatult teeb lapse laulmine temaga midagi sellist, mis mõjutab väga oluliselt isegi
lauluhääleta last.
Igal laulul on viis, on rütm, on valjus, on sõnad. Aga
midagi veel, mida iga inimene ei pruugi märgata või tähtsaks pidada – iga laul kannab mingit emotsiooni. Ka paljudel loomadel on emotsionaalsed häälitsused, millega enda
olekust märku annavad – hädakisa, abitus, ähvardus, hoiatus, rahulolu. Need häälitsused said laulmise algeks teel
loomariigist inimeseks.
Kuna me kordame oma arengus kogu teed ainuraksest
olendist mõtleva inimeseni, kordab isiku areng (ontogenees) ka liigi arengut (fülogeneesi) ning vanemate silme
all saab lapse häälitsustest laulmine. Siit tuleb kasvatusteoreetiline arusaam, et laulu kuulmine ja kuulamine juba
loote- ja imikueas, hiljem lapsena laiendab temas inimlikku emotsionaalset skaalat, mis polegi ainult muusikaliste
võimete valdkond.
Seda märkas praktika väga ammu. Vanades idamaade
kultuurides tohtis haareminaistest emaks saada vaid see,
kes oskas lapsele laulda. Juba enne teoreetilise psühholoogia teket väitis Itaalia kriminoloog ja antropoloog Lombroso 150 aastat tagasi, et kurjategijale on omane vähene
empaatiavõime, mida olevat kerge märgata, kuna ta ei
suutvat eristada mažoorset ja minoorset muusikat, tegelikult siis ära tunda rõõmsat, kurba ja pühalikku muusikat.
Selle alusel väitis ta, et lapse agressiivne alge ei areneks
kurjuseks, peab laps laulma, on tal lauluhäält või mitte.
Kuigi Lombroso füüsilise anomaalia teooria pole kriminalistikas tänaseni elujõulisena püsinud, on loosung
“laululaps on hea laps“ tänapäeval au sees ja teoreetilist
kinnitust leidnud. On avastatud sadismi geen meis kõigis,
mis mingi välise jõu mõjul võib põhjendamatu kurjusena
avalduda.
Ka praegu märkab kohtupsühholoogia, et sadistidest
kurjategijatel ei puudu üksnes empaatia, vaid ka võime
eristada emotsioone muusikas. Nemad otsustavad muusika üle vaid rütmi, valjuse ja tekstisõnumi järgi. Neid mehhanisme uurib epigeneetika ja empaatia ning sadismigeeni
seosed on üks neist uurimisvaldkondadest.
Laulu kuuldes ja tähelepanuga kuulates ning hiljem ise
lauldes peab laps oma elumõistmisse panema ka “häid”
tundeid. Lauluta kasvanud lapse emotsioonid piirduvad
valu, viha, raevu ja rahulolu avaldamisega häälitsustes.
Nii et laps peab laulma, oskab või ei; on tal häält või
pole tal seda. Laule kuulates õpib laps teise hääletoonis ära
tundma headust ning ise lauldes sama väljendama. Sama
kehtib ka muinasjutu või luuletuse kuulamise ja esitamise
kohta, kus peame nõudma “ilmekust”. Nõue “jutusta ilmekalt, räägi elavalt, laula tundega” pole mingi sõnakõlks,
vaid tõsine empaatiakasvatus, mis ongi suurem osa inimlikust headusest.

Tõnu Ots

Psühholoog Ph.D.

Keeris

võimlemis- ja tantsuklubi
ootab vanu ja uusi huvilisi vanuses:
a mudilased
a 1.–3. kl tütarlapsed
a 4.–6. kl tütarlapsed
a 7.–9. kl tütarlapsed
Treeningud toimuvad 2–3 korda nädalas
Viimsi KK spordikompleksi ruumides
(Randvere tee 8)
Treeningprogrammis:
tantsuline võimlemine, ballett, akrobaatika,
vabatants, showtants, estraaditants,
sporttants, hip-hop.
Kontakt:
tel 56 502 669, 6091 646,
enemets@smail.ee
Ene Mets
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Nargenfestival –
Eller ja Pärt
Nargenfestival toob kokku õpetaja ja õpilase
muusika – Eller 125 ja Pärdi päevad. 2012. aasta
Nargenfestivali sügisperiood on pühendatud traditsiooniliselt Arvo Pärdi muusikale, kuid selle
kõrval tähistatakse ka tema õpetaja Heino Elleri
125. sünniaastapäeva.
Arvo Pärt, kes Heino Elleri käe all kompositsiooni õppis,
on oma õpetajat iseloomustanud kui ilusat inimest, ilusat
hinge ja meest, kellest hõngus rahu ja armastust. “See kõik
on tema muusika sees. Meie, kes me oleme tema juures
õppinud, teame seda, ja ta tegi õnnelikuks kõik inimesed,
kes temaga kokku puutusid. See on selle muusika sees,”
on Elleri tuntuima õpilase Arvo Pärdi sõnad.
Sarja “Eller 125” raames tulevad esimest korda ettekandele Heino Elleri kolm sümfooniat koos, toimuvad mitmed
kammermuusikakontserdid ning Mustpeade majas mängitakse Heino Ellerist näidendit “Pauluse kiriku kellad”.
Pärdi päevade krooniks on Arvo Pärdi vaimulikele
heliteostele loodud vaatemänguline kontsertetendus “Passio”, mis septembris etendub Noblessneri valukojas ainult
kolmel korral. Kontsertetendus, mis esietendus 2011. aasta aprillis Turu katedraalis Euroopa kultuuripealinna Turu
2011 programmi raames, on festivali kavas Arvo Pärdi
isiklikul soovitusel.
Nargenfestivali ja Pärdi päevad lõpetab 11. septembril
traditsiooniliselt Arvo Pärdi sünnipäevakontsert, kus teiste
hulgas tulevad esitamisele teosed “Te Deum” ja “Adam’s
Lament”.
Lisainfot saab Nargenfestivali kodulehelt http://nargenfestival.ee/. Kõik Nargenfestivali piletid on saadaval
Piletilevi müügikohtades.
Nargenfestival on 2006. aastast olnud üks meeldejääv
meretagune ja mereäärne suvepidu, mis peab oluliseks
Eesti muusika ja näitekunsti algupärandi esiletoomist.
Nargenfestivali toetab 2011. aasta kultuurisõbra tiitli
pälvinud Nordea Pank.

Muinastulede öö
Rannarahva Muuseumis

Andekate meeste kätetöö.

Mõned riimid sündisid kohapealset olustikku nähes.

Seitse tuletorni
Esmaettekanne
25. augustil 2012 Viimsi
Vabaõhumuuseumis
muinastulede ööl.

Nad ei ole pöialpoisid,
ehk ka oli seitse noid.
Majakad on pilvepiiri,
kulpi neile löövad poid.

Seitse majakat seal kõrgub,
seitse leeki loidab pea.
Ööl, mis pime on ja sünge,
nende tuld on näha hea.

Kihnu, Ristna, Virtsu, Keri,
Suurupist on tükki kaks:
ülemine, alumine.
Ja siis Naissaar, seitsmendaks.

Vapralt valmis nende plingid
lõhestama pimedust.
Seitse valgustavat inglit,
seitse tumma iludust.

*
Pimedas augustiöös
loitma löö, Kihnu tuletorn!

Eesti rannik tänu neile
laevameest ei ehmata,
õigel ajal märkab meie
õitsvat, kaunist kodumaad.

Viimsi Vabaõhumuuseumi rannas andsid etenduse luulekaptenid
Contra ja Wimberg, kitarril Argo Vals.

Pimedas augustiöös
keri leeki, Keri tuletorn!

Pimedas augustiöös
haara sädet, Ristna tuletorn!

Pimedas augustiöös
anna tuld, alumine Suurupi!

Pimedas augustiöös
näita valgust, Virtsu tuletorn!

Pimedas augustiöös
heida kuma, ülemine Suurupi!

Pimedas augustiöös
lõiku öhhe, Naissaar!

Wimberg ja Contra
Tallinnas, Nõmmel,
Wimbergi köögilaua taga
15. augustil 2012
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Talutütred ja -poisid “kuningalossis”
Laval tundsin end vabalt,
ei mingit närvi ega midagi. Ainult üks apsakas esimese laulu
ajal tekitas veidi kõhklust, aga
peale selle olin õnnelik, et sain
seal laval olla.
Triin

6.–9. juulini toimus
Bratislavas IV rahvusvaheline noorte muusikute
festival, millest võtsid
osa koorid, orkestrid,
ansamblid ja bigbändid
Euroopast, Kanadast,
Austraaliast ning noortekoor Viimsi Koolist, juhendajad Virve ja Andrus
Kalvet.

Konkurss toimus väga uhkes
palees, kus meie noored oma
rahvuslikes kooririietes rahvalaule esitasid. Lauldi kolm
tantsulaulu Veljo Tormise
“Ingerimaa õhtutest” ja viis
osa Veljo Tormise tsüklist “13
lüürilist rahvalaulu”: “Lauljaid otsitakse”, “Laulu võim”,
“Sakste sõim”,”Härjad ootavad pühi” ja “Halb reheline”.
Kava lõpuks kõlas Cyrillus
Kreegi “Ma tänan sind”. Lisaks festivalietteastele kuulas
noortekoor avakontserti kirikus ja osales kontserdil, mis
oli mõeldud kõigile soovijatele.
Noorte lauljate jaoks oli
Bratislavasse sõit ja koorifestivalil osalemine põnev kogemus. Järgnevalt avaldame osalejate muljeid:
See oli minu esimene koorifestival ning kindlasti üks
kihvtimaid kogemusi sel aastal. Konkursil esinemise ajal
keskendusime TTD-le (tuju,
tempo, diktsioon), aga ka nootidele. Rahvale väga meeldis
meie kava ja see oligi kõige
tähtsam.
Karl
Saime palju teada eesti
muusikast ja heliloojatest. Kui

No kellele ei jääks meelde,
kui laulusõnad esinemisel sassi aetakse või ära unustatakse.
Kuid me laulsime vapralt edasi. Kindlasti õppisid kõik seda,
et laulusõnad tuleb varakult
selgeks õppida.
Mall
Tegelikult ei läinud üldse
halvasti, oli isegi üksikuid õnnestumisi. Isegi Andrus Kalvetil oleks Tormis peaaegu välja
tulnud.
Kaspar

Viimsi Noortekoori esituses kõlasid Bratislavas eesti rahvalaulud.

Viimsi kooli noortekoori lauljad
l Sopran: Anna Hanisch, Annemari Pao, Liis Rebane, Triin Rebane, Mall Silm, Helina Vesilind, Liisa Viikna, Triin Toomsalu.
l Alt: Hele-Maria Taimla, Triin Atla, Merli Keskküla, Anett Mäerand, Liisa Tolli, Maarja-Kristiin Toomsalu, Kätlin Kruuse.
l Bass, bariton: Kaspar Ernesaks, Karl Koost, Indrek Maask, Karl
Männik, Joonas Tuul.
l Tenor: Oliver Orumets, Enn Toomas Veikesaar, Hendrik-Rhett
Veri, Lauri Pihlak.

see, kuidas nad hoolega vigu
otsisid.
Anett
Hõbediplom.

alguses tundusid nad veidrad,
siis hiljem, kui kõik hakkas
välja tulema, meie arvamus
lauludest muutus. Kui laval
seistes esimest korda pilgu
kohtunike laua poole saatsin,
oli jube, sest nende nägudest
paistis välja ainult karmus ja

Bratislava festivali züriisse kuulus 9 väärikat muusikainimest Hollandist, Belgiast, Prantsusmaalt, Ungarist
ja Slovakkiast. Žürii esimees,
itaallane Frederico Bardazzi
on õpetanud koori- ja orkestrijuhtimist Itaalia muusikakõrgkoolides ning tegutseb praegu
kammermuusika professorina

Palermo konservatooriumis.
Enne lavaleminemist oli
meie peamine eesmärk mitte
suurest kuumusest kokku kukkuda. Laval olles aga ununes
palavus ja me panime täiega.
Liisa
See on imeline, kuidas me
suutsime anda kontserdi sellise energia ja iseloomuga. Selliseid teisi nagu meie ei ole.
Liisa- Johanna

Bratislava laulukonkursil
oli tore eelkõige seepärast, et
saime uue kogemuse ning bussisõidul nägi ka meeletult ilusat
maastikku ja huvitavat arhitektuuri. Laule harjutasime viimase minutini, kuid esinemisel oli
siiski paar apsakat. Pole hullu,
sest saime kuulda ilusaid esitlusi teistelt kooridelt. Bratislava
oli ilus, aga meeletult palav (39
kraadi). Suurepärane kogemus!
Kätlin
Konkursiga seoses tulevad
meelde proovid palavates ja
umbsetes tubades või koridorides – kõik olid väsinud ja tüdinud, aga lõpuks oli see seda
väärt. Tulemus ületas ilmselt
meie kõigi ootusi ning pani meid
suurest rõõmust kilkama. HÕBEDIPLOM! See rõõm jääbki
meelde. Vaev ja higi ununeb.
Merli

Kogu meie reis ja nähtud
vaev said vääriliselt tasutud,
kui konkursil vaatasid meile
otsa hämmastunud näod. Ei olnud oluline see, et saime diplomi, vaid see, et saime olla eesti
kultuuri edasikandjateks. Kuigi
meelde jäid ka ilusad Horvaatia neiud.
Oliver
Viimsi Kooli noortekoor
võistles a capella rahvalaulude kategoorias, kus esines ka
Horvaatia tütarlasteansambel
Perlice. Nende ääretult mõjuv
ja kaasakiskuv esitus tõi kuulajatele kananaha ihule.
Kogu reis oli väga lahe,
linnad olid ilusad, bussisõit
pikk ja väsitav. Festivalil oli
igasuguseid karvaseid ja sulelisi, kellel oli ka kõigil mõnevõrra kvaliteeti.
Enn Toomas
Kooride Grand Prix läks
Szent Istvani tütarlastekoorile
Ungarist.
Kõik poisid ja tüdrukud olid
väga tublid. Tenorid samuti.
Solistineiud olid ka väga tublid,
eriti Triin Toomsalu, kelle hääl
on imekaunis.
Indrek
Lõpp hea kõik hea! Lisaks
saime kutse osaleda Belgias
Neerpeltis toimuval kooride
konkursil 2014. aastal. Viimsi
Kooli noortekoor tänab väga
Viimsi Vallavalitsust ja Viimsi Kooli, niisamuti nagu ta tänas oma suurepärast dirigenti
Andrus Kalvetit, lauldes hotell
Junior trepil laulu „Ma tuhat
korda tänan sind“.

Külli Talmar

Viimsi Harrastusteater festivalil “Ava lava”
taustalauljad Karola Tarvid ja
Tuuli Elstrok ning Lee tantsijad), “Tosin imet” (solistid Hille
Savi ja Tuuli Elstrok ning Lee
tantsijad). Meie programmi kulminatsiooniks kujunes ühislaul
“Homme” koguperemuusikalist
“Annie – homme on parem”.
Festivali “Ava Lava” käigus
toimusid Tallinnas 8.–10. juunini Lääne-Eesti, 20.–22. juulini
Põhja-Eesti ja augustis LõunaEesti päevad. Tänuväärne ettevõtmine ning kalli-kalli kogu
Tallinna Linnavalitsusele!

22. juulil avanes Viimsi
Harrastusteatril võimalus
esineda Tallinna Raekoja
platsi välilaval.
Kõik toimus programmi “Tallinn kutsub külla” ja sealt tuleneva festivali “Ava lava” raames. Projektijuhina olin sillas
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) kultuurinõuniku ettepanekust, et Harjumaa võikski
erinevalt teistest maakondadest
(värskendavaks vahelduseks
rahvatantsule) end hoopis teistlaadselt esitleda ja tutvustada.
Esinemisvõimalus oli ahvatlev, nõusoleku andsime kiirelt, ent programmi koostamine ja sellesse vajalike esinejate
ning abiväe kaasamine osutus
keerulisemaks, kui eeldasime.
Eesmärgiks kujunes vaheldusrikka ning erinevate muusikalide laulu- ja tantsunumbreid
esitleva programmi koostamine.
Juunikuu paiku ilmnes, et
peame esitama algselt palutud
(2 x 30-minutilise) programmi
asemel hoopis ühekordse ning
tervikliku koondprogrammi,
mille kestvus kokku 45 minu-

Esinemishetk Raekoja platsi laval.

tit. Arutlustes “Tom Sawyeri
seiklused” lavastaja Frantšeska Vakkumiga selgus, et selle
muusikali laulu- ja tantsunumbrite nonstop programm
kestabki umbes 30 minutit.
Kiirelt rakendus plaan C.

Proovid algasid

Kuigi selleks ajaks olid mitmed
täiskasvanute näitetrupi lauljad-näitlejad otsustanud osaleda Lätis toimuval muusikafestivalil, käivitus kohe plaan D ja
päevi kulgenud pingelised läbi-

rääkimised päädisid sellega, et
juuli esimesel nädalal alustati
kiirelt tõhusaid laulu- ja tantsuproove uue muusikali “Lubadused, lubadused” hittlooga
“Sa meelde mulle tuled” (solist Kristel Pedak, taustasekstett koosseisus Karola, Hille,
Tuuli, Mirelle, Maris ja Reili)
ning lisaks vabaõhumuusikali
“Kaua võib” laulu- ja tantsunumbritega “Laul kenast maailmast” (solist Tuuli Elstrok ja
tantsijatena Lee tantsijad), “Oh,
luuserid” (solist Kristel Pedak,

Kogemused nagu
õppematerjal

Järgnevat käsitleda kui õppematerjali ning tõdemusena sellest, et kogu festivali “Ava
lava” helitehnilise kvaliteedi
ülim piir oli ilmselt juba algselt paika pandud Kihnu Virve
pereansambli helitehnilisi nõudeid arvestavalt ning lisaks miinimumnõuded tehnilise teostuspakkumise tegijale, sest et
liialt hilja avastasin SA PõhjaEesti Turism ametniku poolt 10.
mail edastatud pöördumismaili
HOL-ile (copy-paste): “Vajan

infot teie kollektiivide kohta
väga kiiresti: Viimsi noorte teater, esitavad ooperietendusest
lõike. Küsimused: mitu esinejat?, tehn. vajadus?, transpordi
vajadus – kas saavad ise kohale
sõita?”. 15. mail olin edastanud
mailitsi pika pöördumise HOLile koos esinemisnõustumise,
ettepanekute, küsimuste ning
olulise ettekirjutisega, milles
peamine: “NB! Enne kui hakatakse reklaame trükkima,
edastama vmt, palun eelnevalt
minuga kindlasti kooskõlastada
info sõnastus ja selle õigsus!”
Ilmselt jäi see kiri “Ava lava”
korraldajatele edastamata ning
seetõttu kogu audioreklaam
raadios, televisioonis jm kuulutas olematu üksuse – Viimsi
noorte teatri esinemist!
7x8 m katusega välilava
moondus mingil hetkel välilavaks mõõtudega 7x9 m. Nädal
enne esinemist saadeti erinevate
vaadetega kenad värvilised lavapildid, kirjas mõõdud 8x6 m
ning nädal enne tähtsat esinemist laekus kinnitus lava- ja
helitehnilise teostuse firmast:
“Tere Kalle, lava on tõesti 6x8

m, nagu Kersti juba kirjutas, aga
arvesta, et lava ees ääres nurkades on veel kõlarid, mis võtavad
koos juhtmetega u 1x1 m, ja
ühes ääres magistralid jms, mis
võtavad kogulaiusest ka u meetrikese. Põsemikrofonidega saab
ka kõik ilmselt korda. Esitan
Kerstile lisakalkulatsiooni viieteistkümnele põseraadiomikrofoni komplektile.”
Tõehetk lava sügavuse ja
laiuse kohta saabus alles neli
päeva enne 22. juuli esinemist.
Kaasatutele jagati ahvatlevaid lubadusi, nagu “esinejatele on lõunasöök TASUTA”
ja “lisaks kingib Tallinn igale
esinejale ühe linna vaatamisväärsuse pileti (üllatus)”.
Reaalsuses paluti meil loobuda toitlustusest ning tasuta
jagatavatest vaatamisväärsuste
piletitest (Meremuuseumisse,
Tallinna Loomaaeda jm) said
tavapärased sooduspiletid, mida
saab osta vaatamisväärsust külastades kohapealt! Aga pea
püsti, sest meid ei murra miski!

Kalle Erm
Viimsi Harrastusteatri juht
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Raja suguvõsa kohtus Leppneemes
Viimasel ajal on üha
sagedamini kuulda, et
üks või teine suguvõsa on
korraldanud oma kokkutuleku. Augusti esimesel
laupäeval said jälle kokku
Leppneeme külast pärit
ning seal elanud Aliine
ja Kalle-Voldemar Raja
järeletulijad. Eelmisest
kokkutulekust oli möödunud juba viis aastat.

Identiteedist

Me otsime sageli enda juures
neid tunnuseid, mis meid teiste inimestega liidavad. Meie
jaoks on oluline kuuluda kellegagi kokku, olgu need kooli
vilistlased, küla või valla elanikud. Me vajame identiteeti
ehk samastumist. Nii sünnivadki kogukonnad.
Paljudel suguvõsadel on
väga tugev kokkukuuluvustunne. Üksteist teatakse ja
tuntakse ning rasketel päevadel ollakse üksteisele toeks ja
abiks. Üheskoos rõõmustatakse
kordaminekute üle. Mõnikord
seob suguvõsa liikmeid ka
mingi väline tunnus või mõni
isikuomadus, näiteks pruunid
silmad, keskmisest pikem kasv,
terav lõug, kõrge musikaalsus,
väljapaistvad sportlikud saavutused jne.

Raja suguvõsa Leppneeme rannas. Fotod Viivika Müller

kolmandik nendest inimestest
elab Tallinnas ja Harjumaal,
aga neid on ka Ida- ja LääneVirumaal ning Lõuna-Eestis.

Leppneeme Rajadest

Eestimaa Raja-nimelistest

Kõik Eestis elanud, praegu
siin elavad või hoopiski võõrsile sattunud Raja perekonnanime kandvad inimesed ei ole
omavahel sugulased. Kui 19.
sajandi I poolel talu- ja rannarahvale nimesid pandi, siis
said selle nime 22 erinevat perekonda. Raja nime pandi Harjumaal, Hiiumaal, Järvamaal,
Läänemaal, Tartumaal ja Virumaal. Ühtekokku võis selle
nime kandjaid olla umbes 180.
1930ndatel toimus Eestis
nimede eestistamine, mille käigus sai endale uue perekonnanime umbes 200 000 inimest.

Avasõnad Arvo Rajalt.

Võõrapärased või halvakõlalised nimed asendati ilusate eesti
nimedega. Sel ajal võeti Raja
uueks nimeks 34 korral.
Tänapäeval elab Eestis 450
Raja-nimelist. Nende hulgas
on inimesi, kes on saanud selle
nime sündimisel, aga ka neid,
kellele on antud Raja uueks
nimeks abiellumisel. Umbes

Kuigi see suguvõsa on juba
kaua aega elanud Leppneeme
külas, on varasemad esivanemad pärit hoopiski praeguses Jõelähtme vallas asuvast
Uuskülast. Paljud selle küla
talukohad on tänaseks jäänud
Muuga sadama rajatiste alla –
nii ka endised Sepa ja Klaukse
talud, kus esivanemad kunagi
elasid. Kõige vanem teadaolev
esiisa Sepa Hans on sündinud
1638. aastal.
Osa Sepa Hansu hilisematest järeletulijatest siirdus
1780ndatel elama Leppneeme külla Jaani talusse. Seal
saidki nad endale 1835. aastal
perekonnanime Raja. Kõige
esimene teadaolev seda nime
kandnud mees oli Klaus Raja

koos perega. Tal oli vähemalt
kaks poega. Teada on nende
poegade järglaste 10 tänapäevani ulatuvat haru. Päris palju
järeletulijaid elab Viimsi vallas
(Haabneeme ja Viimsi alevikus
ning Leppneeme, Tammneeme,
Randvere ja Miiduranna külas)
ja mujal Harjumaal, samuti Tallinnas, Raplamaal ja Tartumaal.
Päris palju sugulasi elab võõrsil
– Soomes, Rootsis, Kanadas,
Austraalias ja mujal.

Koguneti Randvere
kirikusse

4. augusti hommik oli sombune ja tibas vihmagi. Kella kaheteistkümneks oli Randvere
kiriku juurde kogunenud mitukümmend inimest lähemalt
ja kaugemalt. Käidi siiasamasse kirikaeda maetud Aliine ja
Kalle-Voldemari haual. Siis
mindi kirikusse, kus algussõnad lausus üks kokkutuleku korraldajatest Arvo Raja.

Järgmisena sai sõna Viimsi
Vabakoguduse vaimulik Raido
Oras, kes tervitas kohalolijaid
ja õnnistas kokkutulekut. Ka
Kalle-Voldemar Raja oli palju
aastaid olnud Viimsi Vabakoguduses aktiivselt tegev.
Siis anti sõna Viimsi ajaloo
uurijale ja tutvustajale Jaan Tagavälile. Ta tegi kokkutulnuile
Raja suguvõsast lühikese ülevaate.

Jätkati Leppneeme
külas Lännemäel

Seejärel sõideti Lännemäele,
kus Aliine ja Kalle-Voldemar
olid elanud. Osa inimesi tuligi
otse sinna. Umbes 70st inimesest oli kohal ligikaudu 50. Ka
taevas oli vahepeal selginenud ning päike paistis. Tragid
perenaised olid suure telgi all
toidulaua katnud. Igaüks tõi ka
ise midagi kaasa. Pärast vaimulik Raido Orase söögipalvet
asuti keha kinnitama.

Kui kõhud täis, hakati
sportmängudes jõudu katsuma. See meeldis eriti nooremale põlvkonnale. Pealtvaatajate
ergutushüüete saatel võistlesid
kolm teatevõistkonda kaunis
tasavägiselt. Kes ise ei võistelnud, see elas agaralt kaasa või
ajas mõne sugulasega juttu.
Auhindadeks olid kenad puust
medalid.
Siis jõudis kätte aeg mälu
värskendada ja sugulastest
rohkem kuulda. Arvo Raja palus järgemööda teiste ette tulla
kõikidel Aliine ja Kalle-Voldemari laste peredel. Kohalolijad said teada, mida uut on
vahepealse viie aasta jooksul
juhtunud – kes abiellunud, kellel laps sündinud, kes igavikku
lahkunud. Jaan Tagaväli oli
kuuriseinale üles pannud suguvõsaskeemid, millest igaüks
võis näha, kuidas täpselt ta kellegi teisega on sugulane. Samuti said kokkutulnud Jaanilt
Raja suguvõsast põhjalikuma
ajaloolise ülevaate. Soovijad
said sealsamas teha skeemidesse parandusi ja täiendusi.
Kuna ilm oli suviselt ilus,
käidi ühiselt mere ääres. Paljud julged ei peljanud ka vette
minna. Tagasi tulnud, võis jälle
natuke keha kinnitada. Mängud
ja muu seltskondlik tegevus
jätkus kuni hiliste õhtutundideni. Osalejate arvamus oli, et
sellised sugulasi liitvad ettevõtmised on hästi toredad. Aga
kindlasti ei piisa vaid inimeste
kokkukutsumisest – väga oluline on kogu päevakava hoolikalt
varem läbi mõelda, et tegevust
oleks nii noortel kui ka vanadel. Samuti ei suuda ainult üks
inimene seda kõike ette valmistada ja läbi viia. Vaja on korraldustoimkonda, kes isekeskis
ülesanded ära jaotab. Nii seekord ka oli.
Millise suguvõsa kokkutulekust me järgmisena kuuleme?

Jaan Tagaväli
Raja suguvõsa liige

Tallinna noorkotkad ja kodutütred Püünsi Koolis laagris
10.–12. augustini toimus
Püünsi Koolis Noorte Kotkaste Tallinna maleva ja
Kodutütarde Tallinna ringkonna ühine suvelaager.
Laagri ülem ja peakorraldaja
oli Kaitseliidu Tallinna maleva
noorteinstruktor lpn Argo Kivi,
kelle sõnul oli sellise mastaabiga laagri korraldamine temale uudseks kogemuseks. Seda
suurem oli rõõm, et üldjoontes
sujus laager tõrgeteta.
Esimene päev kulus peaasjalikult laagri püstitamisele
ning töötubades nii mõnegi
jaoks uute teadmiste ja oskuste omandamisele. Laagrilistele
õpetati teemärkide tundmist,
meditsiini, sõlmede tegemist,
looduse tundmist ja topograafiat. Kuna selleaastane suve-

Kodutütred meditsiiniõppe tunnis. Fotod Henri Ley.

laager oli olümpiateemaline,
siis esimese laagripäeva lõpuks jagas laagriülem noorkotkad ja kodutütred gruppidesse
ning iga grupp sai ühe riigi
nime. Samuti tuli gruppidel

valmistada ka neile määratud
riigi lipp.
Teine päev oli üles ehitatud sportmängudele. Omavahel võeti mõõtu korv-, jalg- ja
rahvastepallis ning teatevõist-

Harjutus airsoft relvaga.

luses. Sportmängude kuningaks tunnistati Fidži-nimeline
võistkond. Õhtul tuli igal riigil
koos eeskavaga välja mõelda laagriteemaline luuletus ja
laagri moto. Parimaks tunnistati

Angola luuletus. Idee, et isetegevuskavaks luuletus teha, tuli
Saaremaa noorkotkaste ja kodutütarde suvelaagrist, kus Tallinna noored külalistena osalesid.
Päeva lõpetas disko.
Viimasel päeval jagati meeskonnad väikesteks gruppideks
ning algas matkamäng. Raja
pikkus oli olenevalt vanusest
kas 5 või 12 km. Maastikul liikumiseks kasutati kaarti, samuti
olid rajale üles pandud punktid,
kus kontrolliti osalejate teadmisi
esimesel päeval õppetundides
omandatu kohta. Rajameistriks
oli Tairi Välinurm. Kõik võistkonnad suutsid raja edukalt
läbida. Parimad matkamängus
osalejad olid pikema raja arvestuses Kanada ja Angola (jäid I-II
kohta jagama) ning lühema raja
arvestuses Fidži. Laager lõpetati

lõpurivistusega, kus tänati kõiki
osalejaid ja läbiviijaid, seejärel ootas osalejaid üllatus. Vanemad noorkotkad olid v-vbl
Ander Asbergi juhendamisel
kokku pannud demoesinemise, mille käigus laskuti köitega
maja katuselt, puhastati hoone
kujutletavast vastasest ja näidati käsivõitluse elemente. Laagris osalenud kodutütre Cärol
Laura Tenso sõnul oli laager
väga tore, ainult sipelgaid oli
palju. Kõige rohkem meeldis
talle maastikumäng ja disko.
Suur tänu kõikidele korraldajatele, abilistele ja noortele,
kes leidsid tihedas suvegraafikus aja, et veeta koos üks tore
ja meeldejääv nädalavahetus!

Henri Ley

Noorte Kotkaste
Tallinna maleva pealik

Viimsi Huvikeskus
2012/2013 hooaeg

Huvikeskusel on sünnipäev
Armsad sõbrad, meil on
sünnipäev! 1. augustil sai
MTÜ Viimsi Huvikeskus
15-aastaseks. Nii vanaks
oleme saanud sellises tegutsemisvormis, kuid tegelikult on meie asutuse
eelkäijate ajalugu pikk.

Alustame algusest. Aastal
1978 loodi Viimsi Külanõukogu juurde Pirita Lillekasvatuse
Näidissovhoosi (PLNS) klubi,
kus jätkas tegutsemist juba
kooskäiv naisansambel. Lisaks
sellele kutsuti ellu ka naisrahvatantsurühm. Kuid aktiivsed
naised ei jäänud pidama ainult
pastelde juurde. Jalga pandi
kontsaga kingad ja käidi ka
esinemas tol ajal populaarse
diskotantsurühmana.
1979. aastal jätkasid kollektiivid tegutsemist PLNS-i
all ja nii sai alguse Pirita Rahvamaja, mille esimeseks tegutsemispaigaks oli Pargi tee 4
maja keldrisaal. Seal alustasid
tegevust bändid ja estraadiring
ning humoorikatest sketšidest
ja tantsunumbritest koosneva kavaga käidi esinemas üle
Eesti, kõikidel tähtsatel sovhoosi tähtpäevadel Pirita teel
asuvas kohvikus Tuljak ja lillepaviljonis.
1982. aastal loodi Pirita
Lillekasvatuse Näidissovhoosi
ametiühingu klubi. 1983 sai
rahvamaja koduks hoone, kus
nüüd tegutseb Viimsi Peokeskus. Ringidest lisandusid laste
laulu- ja tantsuring ja segarahvatantsurühm.
1986. aastal alustas tegevust Viimsi Varietee, kus kõiki
kolme šõukava esitati üle saja
korra, kuid ikka oli ukse taha
jääjaid.
Sovhooside likvideerimisega lõpetas tegevuse ka a/ü

Lapsed ja muusika
Tihti algavad lapsevanemate telefonikõned nii:
“Tere! Mida teie muusikatunnis tehakse? Kas nii
väikesed ka siis oskavad seal midagi teha? Minu
laps tahab nii väga laulda”. Tõesti, mida siis
meie muusikatundides tehakse?
Kõige pisemate tundides õpitakse
koos emme-issiga läbi rütmide, liikumiste ja muusika elementaarseid igapäevategevusi koos läbi viima. Koos
vanematega toimuvad tunnid kolmanda eluaastani. Sealt edasi on lapsed
valmis iseseisvalt muusikamaailmas
rändama.
Meie tundides ei ole esmatähtis
laulmine ja esinemised. Eesmärk on
Melissa Selena
kogu tema olemus haarata muusikamusitseerib.
lisse tegevusse, et ta kuuleks ja tunnetaks igas hetkes rütmi ja selle taga muusikat. Olulisel
kohal on naturaalsete pillide kasutamine ja lastega koos
musitseerimine. Tähtis on, et laps saaks jääda iseendaks ja
et muusika rõõmustaks ta südant. Olen veendunud, et muusika teeb kindlasti inimeses kõik paremaks ja helgemaks.

Ita-Riina Pedanik

Kunstiköök
“Tere tulemast Viimsi huvikeskusesse!“ kutsuvad direktor Ita-Riina Pedanik ja turundusjuht Heidi
Kirsimäe. Foto: Raul Kirsimäe

klubi ja olime valiku ees, millise tegutsemisvormiga edasi
minna. Kuna vallavalitsus soovis, et jätkaksime küll nende
toetusel, kuid iseseisva asutusena, siis otsustati esimesena
Eesti kultuuriasutustest võtta
munitsipaalettevõtte
vorm.
Nii loodigi 1992. aastal munitsipaalettevõte ViiRa (Viimsi
Rahvamaja). Kirovi Kalurikolhoosi likvideerimise tagajärjel
tekkis kultuuriklubi Onion,
mille eesotsas oli tolleaegne
naljamees Lembit Sibul.
1994. aastal kultuuriklubi
likvideerus ning tublid rahvakultuurikollektiivid, segakoor Viimsi, rahvatantsurühm
Valla-alune, noortekapell ja

pillikoor Merimemm jäid
peavarjuta. Vallavalitsus tegi
ettepaneku ViiRa-l nad oma
tiiva alla võtta ja nii saigi võimalikuks, et suhteliselt noores
asutuses tähistatakse mõnede
huviringide 25. ja 30. juubelit.
Äriseadustiku muudatusega likvideeriti munitsipaalettevõtted ja taas oli aeg vahetada
tegutsemisvormi. Jällegi esimesena Eesti kultuuriasutustest valiti mittetulundusühingu
vorm. Selle 15 aasta jooksul
on Viimsi Huvikeskus endiselt
laienenud. 2001. aasta oktoobris avasime oma esimese noortekeskuse Nelgi tee 1 majas.
Kuna tegevus osutus populaarseks ja kasulikuks nii noorte

Muinasjutuvõimlemine

Laste enesekaitse
Autentne Hiina võitluskunst –
enesekaitse & enesekindlus
Uued algajate treeningud
esmaspäeviti
Viimsi Huvikeskuses
Kell 17.00–18.00
Alates 17. septembrist
Sobilik vanusest 7–14
5 € nädalas
Rahvusvaheliselt tunnustatud
Broneeri:
Tel 56 075 183
Helen Star Cave
starcave@live.co.uk
Registreeritud Briti Nõukogus

Reedeti kell 10.45
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
Kolmapäeviti kell 10.00
Randvere Noortekeskuses
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie
saatjaks on imeilus muusika ja erinevad
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad
osaleda koos ema või isaga.
Tund on mõeldud 1,8–3-aastastele lastele.
Juhendaja: Piret Kõõra
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi
anda e-posti aadressil:
heatujustuudio@gmail.com.

kui ka nende vanemate seas,
siis avati 2007. aastal ka Randveres noortekeskus. 2008. aastal liitus huvikeskuse struktuuri ka Prangli Rahvamaja.
Tänapäeval tegutseb huvikeskuse juures igal aastal üle
40 huviringi, kus pakutakse
meelepärast tegevust kodu
lähedal, alates imikuealistest
kuni eakateni.
Viimsi Huvikeskus tänab
südamest Viimsi Vallavalitsust, kõiki oma endisi ja praeguseid töötajaid, huviringides
osalejaid, toetajaid ja koostööpartnereid ning soovib kõigilepalju õnne sünnipäevaks!

Ita-Riina Pedanik

Kunstiköök on 1,5–3-aastastele lastele mõeldud
loovusring Viimsis. Tunnis tehakse kõike: kunsti,
lauldakse ja tantsitakse.
“Käisin oma lastega erinevates ringides. Pika aja peale
muutus mitme lapsega tundides käimine kurnavaks,” räägib Kunstiköögi juhendaja ja
kolme poja ema Katrin Mustonen. “Seetõttu olen kolme
Juhendaja Katrin Mustonen.
aasta jooksul kujundanud ise
seisva programmi, kus saab kõike teha.”
Igas tunnis on alati midagi uut ja midagi vana. Kaubamärgiks on laste seas saanud tunni alustamise laul, käte
soojakstegemise laul ja lõpulaul. Kunsti teeme igas tunnis
– vahel ühe, tihti kaks tööd. “Minu jaoks on tähtis ka see,
et emad saavad siit impulsi ja mõtteid, mida ja kuidas koos
lapsega teha,” arvab Katrin.
Tunnid toimuvad Randvere Noortekeskuses ja Rannarahva Muuseumis. Info katrin.mustonen@gmail.com ja
vaata http://www.facebook.com/loovusring.kunstikook.

Viimsi Huvikeskuse direktor

Tule keraamika- ja
maalistuudiosse!
Voolime savist erinevaid keraamilisi esemeid
ja teeme pisiplastikat.
Hiljem tööde põletamine ja glasuurimine.
Maalime akrüülvärvidega.
Kõik materjalid hinna sees.
Tunnid toimuvad üks kord nädalas esmaspäeviti kell 19.00 Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
Stuudio maksumus 20 € kuus.
Esimene tund 10. septembril!
Stuudio on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Stuudio juhendaja Erki Palits (tel 56 915 583;
erki.palits@mail.ee)

2012/2013 hooaeg

10

31. august 2012

Avatud uste päev

Jooga

8. septembril kell 10.00–14.00. Tule tutvu Viimsi
Huvikeskuses tegutsevate huviringidega! Kõik huviringid ja treeningud sel päeval tasuta! Lisainfo
www.huvikeskus.ee

Joogastiile on erinevaid ja see võib tekitada segadust, et milline stiil just sinule kõige sobivam
on. Kõige otsesem võimalus on erinevaid stiile
proovida ja siis sobivaim endale leida või veel
parem neid omavahel kombineerida. Järgnevalt
lühike abistav ülevaade Viimsi Huvikeskuses
pakutavatest joogastiilidest.

Näidistundide ajakava*
PÄIKESEPESA

Mina soovitaksin algajatel
alustada hatha või kundalini
joogaga. Hatha jooga on pehmem joogaliik, mille eesmärk on pingete maandamine ja lõdvestumine ning endaga rahu sõlmimine. VähenPower jooga ja hatha jooga
dab lihaspingeid ja korrastab
juhendaja Evelin Märtson.
rühti ning õpetab õigesti hingama. Tund koosneb kergegematest dünaamilistest või
staatilistest asanadest. Kundalini jooga ühendab endas
kõikide joogaliikide erinevaid külgi: füüsilisi harjutusi,
hingamistehnikaid, kehaasendeid, kätehoiakuid, mantrate
loitsimist ja mediteerimist. Kundalini jooga praktiseerimine aitab saavutada keha, meele ja hinge tasakaalu. Füüsiline vorm paraneb – muutud sitkemaks, vastupidavamaks ja
paindlikumaks. Üldine tervislik seisund paraneb – harjutused puhastavad ja tasakaalustavad organismi, stimuleerivad kehavedelike ringlust, puhastavad kudesid. Muutud
rahulikumaks – suudad keerulistes olukordades neutraalset meelt säilitada ja tasakaalu saavutada. Mediteerides
avardub teadvus, meel rahuneb, süda avaneb – saad parema kontakti oma sügavama olemusega. Tekib harmooniline suhe iseenda ja kõige ümbritsevaga.
Power jooga on jõuline ja dünaamiline jooga, kus kasutatakse kogu lihaskonda, mis teeb power joogast kõige
enam keha vormiva joogastiili. Puhkepause on vähem kui
näiteks hatha ja kundalini joogas, harjutused intensiivsemad ning jõulisemad. Paljusid harjutusi tehakse ka kiiremas tempos. Tänu intensiivsusele põletab power jooga
palju kaloreid ning puhastab organismi, ainevahetus kiireneb ja püsib kiirena pikka aega ka pärast treeningut. Harjutused annavad jõudu ja painduvust ning aitavad oma keha
paremini tundma õppida ning saavutada enesekindlust ja
rahulolu.
Kõik joogastiilid aitavad seljaprobleemide korral ning
aitavad vähendada pingeid ja ennast leida tänapäeva kiires
elutempos.
Joogatunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis. Hatha jooga neljapäeviti k 12.00–13.00 alates septembrist. Kundalini jooga esmaspäeviti k 12.00–13.30 ja
neljapäeviti k 19.45–21.15 alates 27. augustist. Power
jooga teisipäeviti ja reedeti k 18.15–19.15 alates septembrist.
Lisainfo www.huvikeskus.ee.
Tule ja vali enda jaoks sobiv!

Fit-treening (teisipäeviti kell 12.00–13.00) on jooga elemente kasutav treening, milles seome harjutused päikesetervituste abil kogu keha haaravaks tervikuks. Lisaks suurematele lihasrühmadele pöörame tähelepanu süvalihaste
ja liigeste tööle.
Intervalltreening (neljapäeviti kell 18.30–19.30) on intensiivne treening, kus aeroobne liikumine vaheldub lihasharjutustega. Lihastreeningus kasutame erinevaid vahendeid (hantlid, kummilindid, taldrikud) ning lisaks lihaste
vormimisele treenime ka tasakaalu ja stabiilsust.
Tantsulise aeroobika (pühapäeviti kell 11.00–12.00)
tund arendab hästi nii vastupidavust kui ka jõudu. Treening algab soojendusega, seejärel moodustame põhisammudest kombinatsioone, mille keerukust saab kergesti
muuta, ning tunni teises pooles teeme harjutusi suurematele lihasrühmadele. Treening lõpeb lõdvestus- ja venitusharjutustega.
Info ja registreerimine: e-posti aadressil juta.rahkema@mail.ee või telefonil 56 626 079.

Juta Rahkema-Praks

Eveli Apri

Loovkunsti töötuba al. 6. a lastele

Eveli Apri

11.20-12.00

Helen Doron English 2–7-a lastele

Marit Väin

12.00-12.40

Keraamika ja maal

Erki Palits

12.40-13.20

Disainiring noored

Luule Pakkas

13.20-14.00

Disainiring täiskasvanud

Luule Pakkas

10.00-12.00

Inglise keel

Reeli Saluveer

12.00-13.00

Fotokursus

Kristjan Rosin

13.00-14.00

Viimsi Harrastusteater

Kalle Erm

10.00-10.20

Muinasjutuvõimlemine
1,8–3-a lastele

Piret Kõõra

10.20-10.40

Hommikune Pilates

Eva Pettinen

10.40-11.00

Pilates

Evelin Märtson

11.00-11.20

Hatha jooga

Evelin Märtson

11.20-11.40

Power jooga

Evelin Märtson

11.40-12.00

Shindo

Aive Märtson

12.00-12.20

Kundalini jooga

Eva Reintak

12.20-12.40

Fit-treening

Juta Rahkema-Praks

12.40-13.00

Intervalltreening

Juta Rahkema-Praks

13.00-13.20

Laste enesekaitse 7–14-a lastele

Helen StarCave

13.20-13.40

Chi Kung & Tai Chi

Helen StarCave

10.00-10.45

Kaie Kõrbi balletistuudio 6–11-a

Viesturs Jansons

10.45-11.30

Laste tantsuklubi 3 a–3. kl lastele Piret Kõõra

11.30-12.00

Laste tants 6–7-a lastele

Helve Kruusement

12.00-12.45

Seltskonnatants

Helve Kruusement

12.45-13.30

Seltskonnatants

Alar Kaasik

13.30-14.00

Segakoor Viimsi

Vaike Sarn

10.00-11.30

Kunstiköök 1,5–3-a lastele

Katrin Mustonen

11.30-13.00

Väikeste sõprade kunstiklubi
1,5–3-a lastele

Eveli Apri

Beebid 6–12 kuud

Ita-Riina Pedanik

		
TREENINGSAAL

		
SAAL		

		
FUAJEE		

		
LAULUKLASS. Beebikooli näidistunnid		
10.00-11.30

10.45 – 11.15 1–2-aastased

Ita-Riina Pedanik

13.00-14.00

Airi Voitk

		
KOHVITUBA

Evelin Märtson

Septembris alustame uute treeningutega Viimsi
Huvikeskuses!

Loovusring 4–6-a lastele

10.40-11.20

ÕPPEKLASS

Kokandusring al 5. eluaastast

*Näidistundidesse registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee.

Power jooga ja hatha jooga juhendaja

Kolm uut trenni

10.00-10.40

Shindo – venitades terveks ja vabaks
12. septembril alustame
Viimsi Huvikeskuses
shindo treeningutega
kolmapäeviti kell 13.00–
14.00. Kuna shindo on
paljudele võõras, siis
palusime juhendaja Aive
Märtsonil selgitada, millega on tegu.
Shindo on Jaapanist pärit massaaži, venitus- ja lõõgastusharjutuste süsteem, kus kohtuvad
tuhandeid aastaid vana idamaine tarkus ning kõige uuemad
teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast.
Idamaise tava kohaselt käsitleb shindo inimest kui tervikut, kus igal elundil ja energiakanalil on täita konkreetsed
ülesanded. Igapäevaelu viib
meid tasakaalust välja. Stress,
depressioon, lihas- ja emotsionaalsed pinged häirivad

Vabastab ja tasakaalustab
keha. Foto Fotolia

inimese loomulikku elujõudu,
vaevama hakkavad tervisehädad. Shindo abil avatakse ja
hoitakse meridiaanid ehk energiakanalid kehas avatuna. Kehavedelike ja energiate voolamine paraneb, mille tagajärjel
suudab organism endast väljutada mürke ja toksilisi aineid,

mis on mitmete haiguste põhjuseks.
Füüsilisel pinnal aitavad
venitusharjutused hästi tugiliikumisaparaadi vaevuste, nagu
lihaspingete, selja- õlavöötmeja kaelavaevuste ning radikuliidi, ishiase (kahe viimase puhul
mitte ägedal perioodil) ja liigeseprobleemide puhul. Meetodil
pole ühtegi vastunäidustust.
Shindo venitus- ja hingamisharjutuste ning massaaživõtetega mõjutatakse inimkeha
läbivaid 12 energiameridiaani.
Seetõttu ongi shindo aluseks
kuus lihtsat meridiaanivenitusharjutust. Meridiaanid on organismi energiakanalid, mille
tundmine ja tasakaalustamine
on idamaise meditsiini nurgakiviks. Shindo abil on võimalik hooldada, tasakaalustada
või avada energia kulgemist
meridiaanides, kus selle lii-

kumine on mingil põhjusel
takistatud. Shindo abil saab
parandada meelerahu, lisada
energiat ja paindlikkust oma
kiiresse igapäevaellu.
Nii nagu kõik siin elus, on
ka shindo pidevalt arenev ja
täiustuv. Ka pole see seotud
ühegi filosoofilise või usulise
vooluga. Sõna shindo tähendab
südame suunamist: shin – süda,
do – tee. Ehk teiste sõnadega,
shindos leiame me tee iseendani. Oskus kuulata südant ja
selle sõnumit on shindo üks põhiküsimusi. See meetod aitab
inimesel avaneda, lõõgastuda
ja näha ennast ning oma valikuid selgemalt. Lõdvestumise
soodne mõju meie tervisele on
ju teada. Shindo vabastab keha
emotsionaalsetest ja füüsilistest
pingetest, tasakaalustades samas keha energiaid.

Aive Märtson
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“Tom Sawyeri seiklused“
Saaremaal gastrollidel

Jõulukuul jagame
lubadusi
Detsembrikuu pakub meeleolukat tearielamust
ka meie täiskasvanud publikule.

Viimsi Huvikeskuse mustlaslaager, nagu tabavalt
kirjeldas Saaremaa ajalehe Meie Maa ajakirjanik
Aldo Maksimov, maabus
Saaremaal 15. augustil,
et täita Kuressaare Linnateater laulude, tantsude
ja Tom Sawyeri ning tema
sõprade põnevate seiklustega.
Erinevalt möödunud suvest olime juba julgemad ning otsustasime ühe asemel anda kaks
etendust. Nagu tavaks, ei olnud
eelmüüki ning südamesse sigines ärevus – kas publikut ikka
jagub. Jagus küll. Hoolimata
tööpäevast käis kahel etendusel
kokku vähemalt 270 vaatajat
ning õhtune etendus oli rahvast
puupüsti täis.
Keset koolivaheaja täistuure on muusikalis osalevate laste
ümberhäälestamine küllalt vaevaline protseduur. Väljasõidueelsel päeval Viimsis ja ka juba
päev enne etendust Kuressaares
tehtud proovides polnud sugugi
kindel, kas kõik ikka suudavad
õigele lainele saada. Kuid taas
sai tõeks meie trupi seletamatult maagiline oskus end laval
täielikult kokku võtta ja nagu

Näitetrupp peale keskpäevast etendust Saaremaal. Lehvitab teatri juht Kalle Erm: “Mina siin.“

meil kombeks öelda – “anda
endast kakssada protsenti.”
Ilmselt nõustuvad minuga ka
kõik teised, kes meie “Tom
Sawyerit” varem korduvalt
näinud, et 16. augusti päevane
etendus oli seninähtutest parim.
Ka õhtul läks väga hästi, kuid
kahjuks olid saalis mõned imikud, kes ei osanud laval toimuvale kaasa elada ning väljendasid kisaga protesti oma emade
veidra otsuse vastu neid teatrisse tarida. See häiris ilmselt nii
publikut kui ka näitlejaid, aga
etendus oli ikka tasemel. Kedagi lavalolijatest ei löönud rivist

välja ka ühe rekvisiidi saladuslik kadumine “bläkkaudi” ajal.
Nagu professionaalsele näiteseltskonnale kohane, improviseeriti kiirelt, publikule vahest
isegi märkamatult olukorrale
sobiv lahendus.
Päeva muutis eriliseks veel
see, et etenduste päeval tähistas peaosatäitja Alex Paul
Pukk oma 12. sünnipäeva. Pärast viimast lõpukummardust
ühines publik selle auks üles
võetud sünnipäevalauluga.
Saarema suveturnee on kujunemas meie trupi toredaks
traditsiooniks. Täiskasvanud

trupiliikmed ja lapsnäitlejate
vanemad aitasid igati väljasõiduetenduste õnnestumisele
kaasa. Oleme nagu üks suur
lahe perekond, kellega võib
vabalt ka lahingusse minna.
Sawyeri seltskonda ootavad ees oktoobrietendused,
kuid juba käivad uue hooaja
lavastuse ettevalmistused. Kevadeks toome lavale põneva
vana legendi põhjal kirja pandud loo Hamelini linna lastest.
Kaasame taas suuri ja väikseid
osatäitjaid.

Frantšeska Vakkum

ViiKerKoori neljas eluaasta
Terve suve on meie
rõõmsameelne seltskond
kindlasti lauluhäält lõkke
ääres usinasti treeninud,
et septembris algaval
uuel hooajal laulud veelgi
vägevamalt kõlada
saaks.
Kolm aastat oleme juba üheskoos nautinud head kerget
muusikat, mitmeid kordi pannud proovile oma esinemisnärvi ja selle juures elanud usinalt
ka vahvat seltsielu.
Eelnevad lauluhooajad on
olnud kaasakiskuvad ja vaheldusrikkad. Kolmel korral ole-

Rõõmsameelne ViiKeerKoor.

me esinenud Viimsi JazzPop
festivalil, laulnud 2011. aasta
kuulsal punklaulupeol, andnud
hooajakontserte, rõõmustanud
Viimsi valla eakaid ning osalenud ka Viimsi Harrastusteatri
muusikaliprojektis “Annie”.
Korduvalt oleme käinud ka
laululaagrites esinemiskava-

dele lihvi andmas. Kõik need
ettevõtmised on pakkunud lauljatele tujutõstvaid ja emotsionaalseid elamusi.
ViiKerKoor on nüüd sellises rüblikueas, kus juba veidike
kogemust, üksjagu isepäisust
ja paras annus vallatust. Ja see
rüblik aitab meil kõigil korra
nädalas muuta sinised esmaspäevad ilusateks helisevateks
päevadeks, mis annab võimsa
energialaengu kogu eelseisvaks
nädalaks. Septembrist maini
kohtume iga esmaspäeva õhtul Viimsi Huvikeskuse saalis,
et lasta rõõmsal laulul kõlada.
Võib kindel olla, et ka algav

hooaeg dirigent Age Toomsalu
taktikepi all saab olema lauluderohke ja meeleolukas ning
pakub elamusi nii kooriliikmetele kui ka meie kontsertide
kuulajatele.
Kui tunned, et just sina oled
meie lahedast lauluperest puudu, võta julgelt ühendust, eriti
rõõmsameelsed
laulumehed.
Kõik on oodatud, laulame koos!
Kontakt: koorivanem Eddy
Kont (tel 52 22 662, e-post
eddykont@gmail.com) või dirigent Age Toomsalu (tel 56 680
995, epost age@viimsi.edu.ee).

Isetegijatega saab teada, kuidas valmivad toiduainetest
värvid, pakenditest, klaasikildudest ja muudest ülejääkidest
uued tarbeesemed. Kord kuus
volditakse, heegeldatakse ja tehakse ka midagi põnevat süüa.
Juunist alates iganädalastele töötubadele väikese vahe
sisse teinud Isemoodi Isetegijate Loovustuba ei laiselnud ka
suvel, vaid aitasid loovusega
Viimsi Rannarahvamuuseumi,
Eesti Vabaõhumuuseumi üri-

tuste korraldamisel ning mitmeid ettevõtteid suvepäevadel.
Lisaks viisid koolilastele läbi
vahvaid linnalaagreid.
Lühidalt sügisest alustavatest gruppidest:
Loovustuba. Neljapäeviti k
10.30 on 1,5–3-aastaste laste
päralt, kes on oodatud koos
emmede-issidega mängimavärvide ja erinevate materjalidega. Õpitakse uusi oskusi,
avastatakse varjatud andeid ja
ollakse lihtsalt koos sõpradega!
Viimsi Väikeste Sõprade kunstiklubi. Neljapäeviti
k 17.30–19.00 on mõeldud
4–6-aastastele lastele koos vanematega. Oodatud on kõik nutikad ning rõõmsameelsed poi-

sid ja tüdrukud, et koos muuta
maailma veel natuke paremaks
ja lõbusamaks kohaks. Loovustoas luuakse väga erinevatest
taaskasutusmaterjalidest uusi
põnevaid esemeid.
Loovkunsti töötuba noortele toimub kahel päeval: esmaspäeviti k 16.00–17.00 noortele
alates 9. eluaastast ning kolmapäeviti k 15.00–16.00 lastele
vanuses 6–8 aastat annab võimaluse väljendada end käsitöö kaudu, arendab loovust ja
näpuosavust. Oodatud on kõik
noored, kes soovivad olla ilutegijad ning valmistada esemeid,
mida on tore kinkida või jätta
endale koju kaunistuseks. Õppetöö on jagatud kuude kaupa

1. detsembril kell 19.00 esietendub Viimsi Huvikeskuses
VH täiskasvanute näitetrupi Komos esituses muusikal “Lubadused, Lubadused”, mille märksõnadeks on inimsuhted
suurfirmas, ametipositsioonide ärakasutamine, abieluvälised intiimsuhted, pidu ja melu ning seda kõike komöödilises võtmes. Ajastuselt jõuluaega sobituv muusikal on täis
värvikaid inimsuhteid, mida aitavad lavale tuua nii meie
staažikad kui ka uued lavajõud. Kahevaatuseline etendus
sobib suurepäraselt ettevõtetele, õigemini omanike või juhtkonna jõulukingituseks oma töötajatele!
Muusikalise komöödia lavastaja on Rünno Karna, koreograaf Kati Aid, koormeistrid Hille Savi ja Kalle Erm
ning lisaks tehniline abivägi. Peaosades Kristel Pedak,
Kaupo Roos, Margus Toomla, Raivo Mets, Dagmar Mäe,
Marili Karna ja Ronald Korv.

Kalle Erm

Sünnipäevapeod
Sellest sügisest on Viimsi ja Randvere noortekeskused nädalavahetuseti sünnipäevaliste päralt.
See on hea võimalus 7–12aastaste poiste ja tüdrukute
sünnipäevapeod huvitavaks ja
meeldejäävaks muuta. Noortekeskuste ruumidesse mahub palju lapsi ja leidub rohkelt lõbusat tegevust. Ka
Randvere noortekeskus.
vanematele on see lihtne ja
ihtne ja mugav viis oma lapsele tore pidu korraldada.
Lapsed saavad mängida õhuhokit, pingpongi, piljardit,
lauajalgpalli ja teisi lauamänge, küpsetada pitsasid ja valmistada trühvleid, kuulata oma lemmikhitte ja maha pidada lahe tantsuõhtu. Huvitavate tegevuste ja ühismängude
läbiviimiseks võib sünnipäevale kutsuda ka peojuhi. Lisateenustena pakume veel spetsialistide poolt juhendatavaid
töötubasid. Vastavalt huvidele saavad sünnipäevalised õppida ise valmistama geelküünlaid või seepi, tegema viltimistööd või keraamikat. Poisse köidab ilmselt rohkem DJ
töötuba, kus nad ise diskoriametit proovida ja sõpradele
ägedat muusikat kokku miksida saavad. Tüdrukute meeleheaks õpetavad professionaalid neile, kuidas teha moekaid
soenguid, säravat peomeiki ja ilusaid ehteid. Lõbusat pidu
kõigile!
Peopaikadega saab tutvuda tööpäeviti k 14.00–20.00.
Viimsi Noortekeskus asub Viimsi Vallamajas (Nelgi tee 1)
ja Randvere Noortekeskus asub Randvere külakeskuse
hoones (Kibuvitsa tee 1). Mõlema keskuse ees on head
parkimisvõimalused.
Lisainformatsioon www.huvikeskus.ee, ruumide broneerimine e-posti aadressil synnipaevad@huvikeskus.ee.

Annaliisa Sisask

Eddy Kont

Isemoodi Isetegijad lasevad loovuse valla
Isemoodi Isetegijate
oovustuba alustab septembris taas Viimsi Huvikeskuses kunsti- ja meisterdamistöötubadega.

11

teemadeks. Näiteks klaasikuul
valmivad kõik teosed klaasist
ja klaasile. Plaanis on ka siidi
värvimine, küünalde, klaasmosaiikpiltide, ehete, kinkekarpide, märkmike, kaartide ja palju
muu põneva loomine.
Isemoodi Isetegijate Loovustoa toredaid loojaid saab
kutsuda ka sünnipäevadele ja
pidudele, et neile meisterdades
mõnusat lisaväärtust anda, või
koolidesse ja lasteaedadesse
lastele taaskasutusest rääkima
ning käsitööd tegema.
Rohkem infot: www.isemoodiloovustuba.blogspot.com
ja loovustuba@gmail.com.
Loovaid kohtumisi soovides,

Eveli ja Airi

Chi Kung &
Tai Chi
Autentne Hiina võitluskunst –
Enesetervendamine läbi
liikumise

Uued algajate treeningud
esmaspäeviti
Viimsi Huvikeskuses
Kell 15.00–16.30
Alates 17. septembrist
Sobilik vanusest 7 kuni 70!
7 € nädalas
Kursuse pikkus: 6 kuud
Rahvusvaheliselt
tunnustatud
Broneeri:
Tel 56 075 183
Helen Star Cave
starcave@live.co.uk
Registreeritud Briti
Nõukogus

LASTE JOOGA

Viimsi Huvikeskuses
Kolmapäeviti
Kell 10.15 beebid, kes
veel ei kõnni (tunnis
saab osaleda alates
40 päeva vanuselt).
Kell 11.00 juba kõndivad
kuni 5-aastased lapsed.
Esimene tund
12. septembril!
Juhendaja Kristel Paimla
Registreerimine ja
lisainfo
kristel.paimla@gmail.
com
www.lastejooga.ee

2012/2013 hooaeg
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Taeva läävad pillilööjad, tantsijad taga järele

2013 toimub Keilas üle mitme aasta Harjumaa laulu- ja
tantsupidu. 2014. aasta suvel
on aga tulemas rahvatantsija
jaoks väga tähtis ja oodatud
sündmus: XIX tantsupidu. Kes
kord tantsupeol osalenud, tahab
seda veel kogeda, sõltumata
sellest, kas kõrvetab päike või
leotab vihm.

Vallaalune on Viimsi
Huvikeskuse juures
tegutsev segarahvatantsurühm, kes on juba üle
20 aasta oma lõbuks
ja teiste rõõmuks koos
tantsinud.

Tantsurühmale pani aluse Eevi
Kiling. Praegu juhendab rühma meie oma tantsija Heli.
Trennid algavad traditsiooniliselt septembri lõpus (kui
kõigil kartulid üles võetud ja
vili salves) ning kestavad mai
lõpuni. Kaks korda nädalas
toimuvad treeningud ei tähenda lihtsalt tantsude läbitantsimist. Trenni alguses on soojendus, liigutame käsi, jalgu ja
teisi kehaosi, et kangus kontidest kaoks. Siis tuletame meelde ja harjutame põhisamme,
teinekord teeme ka klassikat.
Sõltuvalt hooajast õpime uusi
tantse, näiteks viimasel hooajal kulus palju aega SoomeEesti tantsupeo tantse õppides.
Loomulikult tuletame meelde
ja puhastame ka varasematel aastatel õpitut (st katsume
jõuda selleni, et kõik sarnaselt
tantsiksid, tantsusamme korralikult oskaksid, kuid samas ei
unustaks emotsioone).

Viimase hooaja sündmused

Esimene esinemine aruandeperioodil oli 10. detsembril
Viimsi Huvikeskuse jõululaadal. Sellisele üritusele kohaselt
moodustasid vaatajaskonna teised esinejad, oma tuttavad ja
mõned endised tantsijad.
Suurimaks
sündmuseks
tuleb lugeda Soome-Eesti III
tantsupidu. Kahjuks toimus
see väga kehval ajal enne jaanipäeva. Nii said endale peol
osalemist lubada vaid neli paari. Kaks päeva ühisproove Tallinnas ja sama palju Tamperes
üllatasid ilusa ilmaga. Pidu ise

Lõpetus koos väikese
reklaamiga

Vallaalune ja noortekapell Viimsi Vabaõhumuuseumis. Foto Heidi Kirsimäe

kulges tugevnevas vihmasajus
nagu põhjamaa suvele kohane ning kojusõit oli juba väga
vesine. Tantsupidude võlu on
seltsis veedetud ajas, ühistes
muljetes, mõnusates õhtustes
olengutes, üksteise paremas
tundmaõppimises.
Nagu juba tavaks saanud
mahtus hooaega mitu esinemist
turismigruppidele. Enamasti
on need toimunud Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Seekord
saime välismaalasi lõbustada
ka Viimsi Peokeskuses, kus oli
vaatajateks reisiseltskond Soomest. Vabaõhumuuseumis kostitasime sel suvel oma tantsuga
turiste Saksamaalt ja Iisraelist.
Kahte suuremat sündmust

eelmisest hooajast tahaks veel
mainida: 21. aprillil kutsuti
meid Pärnusse Rahvuskultuuri
Seltsi Kajakas 20. aastapäeva
tähistamisele. Miks? Sest meie
esimene juhendaja Eevi kasvas
välja Kajaka ridadest ja sel viisil on nad saanud meie sõprusrühmaks. Juuli lõpus toimus
Prangli saarel üritus pealkirjaga “Tipud kokku”. Valla-aluste
jaoks oli see mõnus suvitamise
ja sporditegemise päev, millele
järgnes väike esinemine.

Muusika

Tantsu juurde kuulub alati
muusika. Me oleme äärmiselt
õnnelikus olukorras: meid on
trennis toetamas klaverisaatja

Viiu. Ta on meiega nii kokku
kasvanud ja meie tantsud klaveri taga istudes nii selgeks
saanud, et oskab meile ka tantsuks häid soovitusi anda ja asjalikke märkusi teha.
Kalle juhitud Viimsi Noortekapell saadab meid tavaliselt
esinemistel. Elava muusika
järgi on alati parem ja lõbusam
tantsida, kuid kapell ei ole seotud vaid meie tantsurühmaga.
Ta elab ka oma elu. Tantsijate
ja pillimeeste rõõmud ja mured on mõnes osas üsna erinevad. Nii on objektiivne lasta
pillimeestel enda eest rääkida.
Kuigi kapelli põhiline esinemistegevus jääb suvekuudele, oli meie selle hooaja kõige

tähtsam kontsert talvel, kui
veebruaris täitus kapelli esimesest ülesastumisest 20 aastat.
Tantsijate ja pillimeeste elu
ei koosne ainult esinemistest
ja trennidest. Oskame ka lõõgastuda ja ühiselt pidutseda.
Traditsioonilisteks üritusteks
on uue aasta tähistamine, mis
toimub kas või maikuus, kui
varem aega ei leia. Suve lõpus
juhatame uue hooaja sisse suurema peoga, kus saavad taas
kokku kõik vahepeal mööda
ilma laiali olnud vallaalused ja
õnnitletud suvised sünnipäevalapsed.
Järgmise hooaja suuremate
ürituste kohta veel palju infot
ei ole. Kindel on, et 1. juunil

Kevade seisuga on tantsijaid
10 paari ning kapell koosneb
neljast liikmest: 2 akordionisti
ja 2 viiulimängijat. Loomulikult on aja jooksul tantsurühma koosseis muutunud ning
kapelligagi on koos mänginud
hulk toredaid inimesi, kuid elu
on meid lahku viinud.
Igal aastal oleme valmis
oma ridadesse juurde võtma
uusi tantsijaid. Ka sel sügisel
ootame uusi paare, sest kahjuks ei ole meil tantsuhuvilistele naistele mehi varnast
võtta. Küll aga julgustaks
naisterahvaid endale ise paarilisi otsima ja oma mehi ning
meestuttavaid trenni kutsuma.
Peatselt toimuv tantsupidu on
kahtlemata üheks stiimuliks.
Tantsijate treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.30–22.00
Viimsi Päevakeskuse ruumides. Täpsemat infot saab küsida rühma juhendajalt Heli
Tohvrilt (tel 56 612 268, e-post
heli@tlu.ee).
Kapell ootab samuti oma
ridadesse uusi rahvamuusikahuvilisi, eriti kontrabassimängijat ning lauljat. Kapelli proovid toimuvad neljapäeviti kell
17.30 prooviruumis. Infot saab
kapelli juhendajalt Kalle Ermilt
(tel 50 59 043, e-post kalle@
huvikeskus.ee).
Kohtumiseni Valla-aluse
treeningul ja kapelli proovis!

Inga Petuhhov

VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSUKLUBI KUTSUB LAPSI TANTSIMA!
3–4-aastased K 17.00–17.45
4–5,5-aastased (2 gruppi) K 17.45–18.30 või 19.15–20.00
6–7-aastased (2 korda nädalas) E 18.15–19.00 ja K 18.30–19.15
1.–3. klassi lapsed (2 korda nädalas) T ja N 15.00–16.00
Treener Piret Kõõra
LASTE RÜTMIKA JA TANTS on lõbus ja arendav võimalus lastele, kel tahtmist
ühiselt tegutseda.
Koos paneme tööle nii käed-jalad kui ka mõtlemise. Muutume julgemaks ja otsime
üles oma kõige rõõmsama mina. Õpime end paigutama ümbritsevasse ja kindlasti
oma kaaslasi märkama.
Tunni sisse mahutub mõndagi erinevat: rütmi- ja koordinatsiooniharjutused, laulumängud, tantsustiilide ja liikumiste katsetamine, mängud, väikese esinemisrepertuaari omandamine. Kasutame ka palju erinevaid vahendeid (rätikud, lindid,
värvilised pallid, isetehtud rütmipillid jms).
Ringi hinnad: 1 kord nädalas 17 € (kuutasu), 2 korda nädalas 22 € (kuutasu)
Alustame tundidega septembris!
Info ja registreerimine: tel 55 634 784 või lastetants@huvikeskus.ee.
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel.
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Õppereis Leetu projektidega tutvuma
Juulis korraldas Viimsi
Päevakeskus Aime Salmistu eestvedamisel ja
Leader-meetme toetusel
õppereisi Leedumaale
tutvumaks sealsete
Leader-meetme abil läbi
viidud ja menetluses olevate objektidega.

Õppereis oli vastuseks eelmisel
suvel toimunud leedukate samasugusele reisile Viimsi, Rae
ja Jõelähtme valla Leaderi objektidele, seepärast oli ka meie
reisi seltskond komplekteeritud nende valdade aktivistidest
ja isetegevusrühmadest. Reisil
olid Rae vallast meesansambel
Kuldne õhtupäike, Randvere
seeniortantsurühm Kobarake
ja naisansambel Kibuvitsalill,
kes esinesid oma kavadega
piirkondlikul isetegevusfestivalil Pilviskiai asulas LõunaLeedus. Meie isetegevuslaste
esinemised võeti väga soojalt
vastu. Festival langes kokku
Leedu ainsa kuninga Mindaugase, kes oli võimul aastatel
1253–1263, kroonimispäevaga, mis toimus 6. juulil 1253.
See päev on Leedus suure au
sees ning seda tähistatakse igal
aastal igas külas, alevis ja linnas keskusesse kogunemisega
ning täpselt kell 21.00 rahvushümni laulmisega. Ka meil oli
võimalik sellest tseremooniast
ühel külaplatsil osa saada ja
lisaks ka eesti laule tutvustada.

Projekti-, laulu- ja tantsuhuviline reisiseltskond Leedumaal.

Tutvuma ja kogemusi
omandama

Kuid festivalist osavõtt ja esinemine ei olnud meie reisi põhieesmärk. Peamine oli siiski
Leader-meetme kasutamisega
tutvumine ja kogemuste omandamine. Neli päeva kestnud
õppereisil tutvustati meile Leader-meetme toel ellu viidud
projekte positiivsest küljest,
aga ka raskustest, mis tuleb
ületada nende teostamisel ja
hiljemgi. See info andis uusi
mõtteid ja kasulikke teadmisi
sarnaste raskuste vältimiseks.

Leedus on asutud mitmeid
projekte ellu viima mittetulundusühingute, munitsipaalasutuste ja firmade ühistöös. Nii
laieneb ühistegevus ning märgatavalt kergemini on võimalik
leida omaosaluse summasid,
mis üksikult käib mittetulundusühingutele enamasti üle jõu.
Meil oli võimalus tutvuda
mitme Leader-projekti abil rahastatavate objektiga. Paljud
Leedu kirikukogudused on
saanud Leaderi toetusi sakraalasutuste rekonstrueerimiseks
ja remondiks. Leaderi piir-

kondlikud grupid said igaüks
800 000 litti kirikute remondiks. Meile tutvustati rekonstrueeritud Seda külakirikut.
Tutvusime 3000 elanikuga
Vadagiai külas ühe vana majaga, mis oli kunagi söökla,
seejärel kultuurimaja, mille
seltsimajaks
renoveerimine
läks maksma 9,5 miljonit litti.
Omaosalus 10% saadi vabatahtlike töö ja maja maksumuse arvelt. Maja remont on
lõpetatud. Siin hakatakse küla
isetegevusüritusi korraldama,
ka matuseid läbi viima, sest

kirikut läheduses ei ole. Samas
kurdeti, et maja ülalpidamiskuludeks pole veel raha leitud.
Edasi tutvusime munitsipaalomandis oleva Renovo
lossi rekonstrueerimistööde tulemusega. Lossi seatakse sisse
muuseum, raamatukogu ja hakatakse osutama seenioridele,
puuetega inimestele, samuti järelevalveta lastele vähese tasu
eest sotsiaalteenuseid, nagu
näiteks pesupesemine, toiduabi, internetiteenused, ning
hakatakse korraldama kultuuriüritusi. Loss on taastatud muinsuskaitseobjektina esialgse projekti kohaselt ja on väga kaunis.
Veel tutvusime kohaliku
Luoke küla elanike tarbeks
ehitatud suplus- ja puhkekohaga, mis saadud oja paisutamisel koos liivaranna loomisega.
Selle juurde kuuluvad riietusruumid, välikäimla ja mitmed
mänguväljakud, mida noored
aktiivselt kasutasid.
Meile tutvustati Kalvariajas
ehitatud veetrassi, Antanavas
kultuurimaja ja Plateliais väikeettevõtluse keskust, mis kõik
olid rajatud Leader-meetme
toetusel. Saime teada, et on
koostatud ja on käigus mitmed
piiriülesed Leedu-Poola, Leedu-Valgevene ja Leedu-Venemaa (Kaliningradi oblasti) projektid. Nägime ka mitme suure
administratiivhoone rekonstrueerimistöid, mida tehakse samuti Leader-projekti toel.

Reisi tulemuseks
koostöö

kindlusmõis. Mõisa ja koha
nimi tuleneb Poola päritoluga
vürsti Rogosinsky nimest. Rogosi nimi püsis ümbruskonnal
kuni 1939. aasta 1. aprillini,
kui nimi eestistati Ruusmäeks.
Kõht täis, meel hea ja Rogosi mõisa kangelaslik ajalugu talletatud, jõudsime Plaani
õigeusu kiriku juurde, mis
sümboliseerib ühte ajajärku
Eesti mitmepoolsest kristianiseerimisest. Kirik, mis õnnistati püha Nikolai auks 1874.
aastal, on viie sibulakupliga
maakividest ja põletatud tellistest. Kiriku juurde kuulub ka
kalmistu. Nõukogude võimu
ajal kasutati kirikut laohoonena. Eesti apostliku õigeusu
kiriku õigusjärglane soovib
sinna rajada mungakloostri.
Suure Munamäe poole sõites jäi tee äärde Plaani järv, mis
on erastatud, järv on hästi hooldatud ja võõraid sinna ei lubata.

misprojektiga alustati Haanja
valla eestvedamisel 1989. aastal. Ehitati vaatetorni veevarustus, renoveeriti vaatetorn, ehitati
torni lift, klaaskohvik, rekonstrueeriti teenindus- ja jalgtee
ning välisvalgustus. 24. juulil
2005 toimus Suure Munamäe
vaatetorni pidulik avamine.
Kõrgustest maa peale tagasi, ümbrus 50 km raadiuses
vaadatud, sõitsime Tamula
järve äärde promeneerima. Tegime seal ühispildi, kummarduse papa Kreutzwaldi mälestussambale ja oligi aeg giidi
tänada meeldejääva päeva eest
ning hakata kodu poole sõitma.
Terve päeva siras meile palav päike, aga kui hakkasime
Võru linnast ära sõitma, siis
nagu nõiaväel tõmbus taevas
mustaks, hakkas müristama ja
välku lööma ning vihma kallama. Eks see oli Vanapagana
järjekordne vemp, et häirisime
teda ja tema pärusmaad.
Sõit kodu poole oli lõbus,
lauluregistrid löödi lahti, Livio
oli meie jaoks koostanud laulikud, jagas need laiali, timmis
kitarri häälde ja kaasalauljatest
puudu ei olnud.
Tänasime neid, tänu kellele
elamusterikas sõit hästi korda
läks. Vaatamata kaduneljapäevale kadusid ei olnud ja jõudsime kõik kenasti koju.

Meie tutvustasime leedulastele
oma Leaderi projekte, mis on
ellu viidud Viimsis, Jõelähtmel
ja Rae vallas. Tunti elavat huvi,
kuidas oleme meie lahendanud
omaosaluse finantseerimise esialgse 100-protsendilise tagamise ja ülalpidamiskulude katmise. Ühisarutelu käigus saime
oma töid tutvustada väljaspool
oma riiki, nagu näevad ette
Leaderi Põhja-Harju Koostöökogu strateegilised eesmärgid.
Tähtsamaks tulemiks õppereisil peame siiski Kazlu
Ruda linnas peetud arutelu
tulemusena leedulastega kooskõlastatud kokkulepet Poola, Leedu, Slovakkia ja Eesti
koostöö kohta integreeritud tegevuseks turismi edendamisel,
rännuteede ja radade korrastamisel ning tutvustamisel eesmärgiga sõlmida lähitulevikus
rahvusvaheline koostööprojekt
“Regionaalturismi arendamine
Eesti Põhja-Harju Koostöökogu, Leedu Sudova, Poola Kold
ja Slovakkia Spisi piirkonnas”.
Regionaalturismi koostöövõrgustiku väljaarendamine rahvusvahelises plaanis on uudne ja
innovaatiline arenduskava, mis
on ka Põhja-Harju Koostöökogu
üks strateegiline eesmärk.
Projekti tulemused viiakse
ellu kohalikes tegevusgruppides
Viimsi, Jõelähtme ja Rae vallas.

Madis Kaasik

Paganamaal – vanapagana jälgedes
mida kohapeal kuulsime, hakkasid päris tõestena tunduma.
Tore oli, et sõidu ajal tutvustas giid kohalikke vaatamisväärsusi ja inimeste tegemisi.

On 12. juuni 2012, kaduneljapäev ja 48 Viimsi
pensionäri-aktivisti
sõidavad õppeekskursioonile kaema Lõuna-Eesti
kaunimaid paiku.
Ilmateade lubas kõike vahelduvat: tuuli, pilvitust, vihma,
äikest ja päikest. See on igapäevane jutt ja meid ei heidutanud
– pensionärid on karastatud!
Bussis tutvustas Volli Kallion meile reisi marsruuti koos
kommentaaridega ja see oli
põhjalik nagu alati. Huvitav
oli kuulda tema ülevaadet nendest kohtadest, kus me olime
eelmistel aastatel käinud. Ülevaade oli aastatest 2006 kuni
2011. Tänu sellele meenutusele tulid käidud kohad päris eredalt meelde ja ka seigad, mis
tol korral juhtusid. Aitäh!
Sõites Võru linna poole,
tegime traditsioonilised kaks
peatust Kükita kohvikus ja
Tartu Lõunakeskuses. Võrust
võtsime kaasa juba meile tuttava giidi Merikese, kes oma
teadmiste ja hea suhtlemisega
oli meie sümpaatia võitnud
eelmise aasta reisi ajal.

Medalit väärt katsumus

Esimene objekt oli Haanja
looduspargi Hinni kanjon. See
on lõikunud devoni ajastu liivakivisse, mille periood algas

Kohtumine mõisaprouaga

Kohtumine mõisaprouaga.

umbes 410 miljonit aastat tagasi. Kanjon on 15–20 meetri
sügavune ja 300 meetri pikkune järskude nõlvadega sälkorg,
mille põhjas on väike allikakoobas. Orgu laskumine mööda
puutreppi oli tõeline katsumus,
aga tahtsime ju seda ürgset paika oma silmaga näha – nägime
ja saime ka tasu. Tagasi tulime
teist teed pidi, kus ei olnud järske treppe. Saime end turgutada puhta ja karge allikaveega,
mida sai juua ja millega sai ka
ennast kasta.
Eelmisel aastal ei pääsenud
me Paganamaale, kuna buss oli
liiga kõrge ega olnud Vanapaganale meelt mööda. Sel aastal
võtsime bussi, mis vastas tema
standarditele. Giid rääkis le-

gende selle riukaliku selli kohta, kel oli mitu ametit ja sada
kitse.
Paganamaa asub looduskaunil Haanja kõrgustikul, kus
on metsased künkad – Kikkamägi, Trumbipalu mägi, sügavad sulglohud, legendi järgi
Vanapagana kolm jalajälge.
Sügavas Piiriorus paiknevad
järveahelik: Kikka, Sarapuu,
Liiva ja Mudajärv. Käisime
Liiva järves ujumas, vesi oli 22
kraadi soe ja puhas. Nautisime tund aega imeilusat ürgset
loodust. Enne edasisõitu laulis giid laululaval Paganamaa
valssi “Kaunis on Paganamaa”
ja meie laulsime kaasa refrääni “holla-holla-dii-raa”. Väga
vahva oli ja need legendid,

Jõudsime Viitina mõisa, kus
meid võttis vastu mõisaproua.
See oli meeldiv üllatus, et ta
andis oma riietuselt ja olekult
päris mõisaproua plaani välja.
Ajalooürikud
pajatavad
sellest mõisast nii mõndagi.
Esmakordselt on Viitina mõisa mainitud 1542. aastal. Mõis
on vahetanud kuut omanikku.
Mõisa ajalugu oli huvitav, aga
meid köitis mõisaproua Barbara
(1764–1824). Ta oli tookordse
Euroopa tuntud suurilmadaam,
kelle sulest ilmus mitu Euroopas
toona väga tuntud teost, kõige
populaarsemaks kujunes kiriromaan “Valerie.” Barbara tegutses Šveitsis ja mujal Euroopas
rändjutlustajana. Ta oli keiser
Aleksander I soosik ja Napoleoniga tuttav. Barbara Juliane von
Krüdener oli helde ja heatahtlik
oma alamatele.
Jätsime mõisaprouaga hüvasti ja sõitsime edasi Rogosi
rüütlimõisa, kus meid ootas
maitsev lõunasöök.
Rogosi mõis asub Haanja
kõrgustikul nelja järve vahelisel alal. See on kastelltüüpi

Pilvepiirilt vaadates

Kui siit pilvepiirilt… Juba
ammu on püütud Munamäe
tippu püstitada ehitist, mis võimaldaks laiendada silmaringi
kaugele ümbruskonnale. Küll
on torni ehitanud soldatid, kohalik kõrtsmik, Võru maavalitsuse ja metsade peavalitsus,
Võru maavalitsus ja Kreutzwaldi memoriaalmuuseum.
Praeguse torni renoveeri-

Elfriide Ojase
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Olümpiasangarid koos Kelvingi rahvaga
1

2
Loe lk 1

3

1. Olümpiavõitja Heiki Nabi ja
tema treener Henn Põlluste
kirjutavad autogramme.
2. Karl-Martin Rammot õnnitleb
Kelvingi külavanem AntsHembo Lindemann.
3. Tervitussõnad külavanemalt.
4. Õnnitlejaid oli Kelvingist ja
kaugemaltki.
5. Autogrammikütid Nabi
ümber.

4

6. Treenerid Henn Põlluste
ja Rein Ottoson on mehist
käepigistust väärt.

5

6

Fotod Aime Estna

Toetus kohaliku elu arendamiseks
Nõuandeid toetuse taotlemiseks kohaliku omaalgatuse programmist.
Kohaliku omaalgatuse programm (KOAP) on üle-eestiline
toetuste eraldamise süsteem,
mille eesmärk on toetada kohalikku arengut ja piirkondade
konkurentsivõime kasvu kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise kaudu. Toetatakse
kogukonna liikmete koolitusi,
kohaliku arengu kavandamist
ja elukeskkonna parandamist,
ajaloopärandi ja traditsioonide
väärtustamisele ning kohaliku
identiteedi ja sidususe tugevdamisele suunatud tegevusi.

2012. aastal eraldatud
toetused

2012. aasta esimeses voorus
eraldas Harju Maavalitsus toetust kokku 96 projektile. Minimaalne küsitud ja eraldatud
summa oli 151 eurot, üle poole
eraldatud toetustest olid suuremad kui 1416,50 eurot. Kõige
enam oli toetuse saajate seas
Jõelähtme valla (11), Tallinna
asumite (10) ja Harku valla (8)
ühendusi. Toetati külapäevade
ja ühisürituste korraldamist,

tutvustavate materjalide koostamist, õpetlikke ja harivaid tegevusi, küla- ja mänguväljakute
korrastamist või rajamist, küla
arengukava koostamist ning
palju muid koostöötegevusi.

Soovitused projektitaotluse koostamiseks

Taotluse koostamisel tutvuge
taotlemise tingimustega EAS-i
veebilehel http://www.eas.ee/
et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond/
kohaliku-omaalgatuse-programm/taotlemise-tingimused.
Tingimused muutuvad pidevalt
ning igal aastal on uus taotluse
vorm – seega ärge jääge lootma ainult oma eelmistele kogemustele! Kasutage kindlasti
viimast taotlusankeedi vormi,
mida veebilehel pakutakse.
Samuti tutvuge hindamiskriteeriumidega, mis aitavad taotlust
koostada.
Veenduge, et planeeritavad
tegevused on KOAP raames
abikõlbulikud. Kuna taotlusvooru laekub kuni 200 taotlust
ning hindajad peavad neid kiirelt menetlema, siis püüdke
tuua projekti midagi erilist, mis
jääb kõlama huvitavalt ja pakub
uudset või põnevat lahendust

kogukonna elu arenguks. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandi Demis Vossi
sõnul pakub KOAP Harjumaa
elanikele erakordse võimaluse
saada toetust uudsete ja nutikate lahenduste elluviimiseks
kohaliku elu põnevaks muutmisel. 2012. aastal laekunud
projektide põhjal palub Harju
Maavalitsuse KOAPi hindamiskomisjoni esimees Heino
Alaniit vaadata oma taotlus
üle ning vältida järgmisi enim
esinenud vigu:
• Taotlus esitatakse vanal
vormil.
• Taotlusele ei ole lisatud
kõiki kohustuslikke lisadokumente (hinnapakkumised ja/või
kalkulatsioonid, objekti omandi- või kasutusõigust tõendavad
dokumendid, maa-ala plaanid,
ehitusload jne).
• Reeglina esineb palju vigu
eelarvetabeli täitmisel (arvutusvead, omafinantseerimise ja
projekti üldkulud ei vasta nõutud normidele jne).
• Eelarvesse on lisatud ka
käibemaksu kulu, mis käibemaksukohustuslike MTÜ-de
puhul ei ole abikõlbulik.
• Küsitakse raha puhke- ja
kultuurireiside korraldamiseks

– huvireisidega seotud kulud
ei ole abikõlbulikud!
• Küsitakse raha ühingu
püsikulude katmiseks – püsikulud ei ole abikõlbulikud!
• Taotlusankeedis nimetatud tegevused ei ole vastavuses eelarves ja ajakavas toodud
tegevustega.
• Taotluse tekstis esineb
vasturääkivusi.
• Soovitakse soetada vara
kolmandatele isikutele või taotlusest ei selgu soetiste eest
vastutaja ning nende edasine
haldamine.
• Taotleja ei ole korrastanud oma suhteid (aruanded,
muudatused jne) äriregistriga.
• Taotlusankeedil ja/või lisadel puuduvad taotleja allkirjad.
Taotluste menetlemise käigus on võimalik enamikku puudusi kõrvaldada, kuid madalate
hinnete põhjuseks on veel mitmed asjaolud, sh:
• Projekt ei vasta programmi eesmärkidele.
• Algatused on suunatud
ülalt alla, puudub kohalik initsiatiiv.
• Taotlusest ei selgu piisavalt konkreetselt kogukonna
algatus.

• Investeeringute puhul puuduvad nendega kaasnevad tegevused.
• Puudub või taotlusest ei
selgu kavandatud tegevuste ja
soetiste avalik kasutus.
• Küsitakse toetust ettevõtluse arendamiseks – tasuliste
kutse- või erialaste kursuste jt
ürituste korraldamiseks.
• Kogu taotletav toetus planeeritakse töötasuks sisseostetud teenusele.
• Puuduvad ruumid ja tingimused kavandatud soetiste
hoidmiseks ning nende edasine haldamine pole piisavalt
läbi mõeldud.
• Küsitakse toetust väga
kitsa ringi inimestega seotud
tegevuste rahastamiseks.
• Ollakse võlgu või hilinetakse eelmiste taotluste aruannete esitamisega.
• Jäetakse täitmata taotluste menetleja ettepanekud taotluse täiendamiseks või isegi ei
vastata menetleja küsimustele.

Taotluste konsulteerimine ja esitamine

Kodanikuühendused, milles ei
osale ning mis ei ole asutatud
kohaliku omavalitsuse ega riigi poolt, on oodatud esitama

taotlusi projektidele (vähemalt 10% omafinantseeringuga)
KOAP 2012. aasta II taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober ning toetuse
määr on kuni 1600 eurot. Taotlused esitada Harju Maavalitsusele, Roosikrantsi 12 15077 Tallinn või maret.valja@mv.harju.
ee. Projekti koostamisel saab
küsida täpsustusi Harju Maavalitsuse KOAPi kontaktisikult:
Maret Välja (tel 611 8773, 50
77 450).
Oma taotluse saate enne
esitamist saata Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele tagasiside saamiseks (info@heak.
ee) – tehke seda piisavalt varakult, mitte hiljem kui 24. septembril, et jõuaksite vajadusel
muudatusi sisse viia ning dokumente lisada.
KOAP infopäev taotlejatele
toimub 6. septembril omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn), eestikeelne algusega kell 10.00 ning
venekeelne algusega kell 14.00.
Infopäevale eelregistreerimine toimub Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse kaudu (http://
www.heak.ee/infopaevad).

Lianne Ristikivi

Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
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Viimsi valla kultuurikalender
31. august – 23. september
Seoses Viimsi mõisas toimuvate remonttöödega on Eesti
Sõjamuuseumi püsiekspositsioon alates 11. juunist ajutiselt suletud. Muuseumi peamaja on külastajatele taas
avatud septembris. Vabandame!
Huvilistel on endiselt võimalik
külastada sõjatehnika mudeleid tutvustavat näitust
“Sõjatehnika miniatuuris”.
Külastusaja kokkuleppimiseks
palume helistada tööpäevadel
telefonil 621 7410.
Igal reedel kell 13 on võimalik
osa saada muuseumi rasketehnika ekspositsiooni tutvustavatest ekskursioonidest.
Ekskursioonile kogunemine
muuseumi fuajees. Etteteatamisel on võimalik tellida
ekskursioone ka muudel
aegadel – tel 621 7410 või
e-post info@esm.ee.
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis

www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva
eluolust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: info@
rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,

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

Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
UUS! Harjumaa Muuseumite
näitus “Rehielamused”
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood külastamiseks avatud
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: info@
rannarahvamuuseum.ee, tel
606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest palume
teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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 28. lennu
õpilastööde näitus Viimsi Koolis

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel
Kuni 5. oktoober
Vive Tolli graafikanäitus “Värav“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 31. oktoober
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 31. august
Mälestame lauluisa
F. R. Kreutzwaldi tema
130. surma-aastapäeval
Viimsi Raamatukogus
Kuni 1. november
UUS! Arhitektuurimuuseumi
näitus “Eesti tuletornid läbi
aegade“
Rannarahva Muuseumi
pööningul
Kuni 6. september
Raamatunäitus “Jüri Parijõgi –
120 aastat sünnist“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 15. september
Lastele raamatunäitus
“AB, hakka pähe!“
Viimsi Raamatukogus
1. september
Õppeaasta avaaktused
K 11 – 1. A, B, C, D, H ja
12. klassid
Viimsi Kooli Karulaugu
õppehoones
K 14 – 1. E, F, G, K, S ja
12. klassid
Viimsi Koolis

1. september
Õppeaasta avaaktused
K 10 – 2.–9. klassid
K 14 – 1. klassid
Püünsi Põhikoolis

K 10 – 8.–10. klassid
K 11 – 2. ja 11. klassid
K 12 – 3. ja 4. klassid
K 13 – 6. ja 7. klassid
Viimsi Koolis

halb elukutse. Kui läheb hästi,
on autasud suured, kui jääd
häbisse, võid alati kirjutada
raamatu.” Ronald Reagan
Viimsi Raamatukogus

1. september k 16–23
Teadmiste ja rahupäeva
sütelkõnd
Korraldaja: Margus Mitt
Tammneeme küla mereäärsel
lõkkeplatsil

3.–30. september
Raamatunäitus “Mahlad, moosid
ja muud hoidised sahvrisse“
Prangli Raamatukogus

16. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

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

16. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–14. september
Raamatunäitus “Nõuandeid
iseseisvaks eluks“
Viimsi Raamatukogus
1.– 28. september
Jutuvõistlus “Minu õpetaja“
Viimsi Raamatukogus
2. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
2. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
2. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
2. september k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. september
Õppeaasta avaaktused
K 9 – 2., 3. ja 5. klassid
Viimsi Kooli Karulaugu
õppehoones

7.–17. september
Raamatunäitus
“Tõnu Õnnepalu 50“
Viimsi Raamatukogus

17. september – 18. oktoober
Raamatunäitus lastele
“Mõnusad kogu pere lood”
Viimsi Raamatukogus

8. september k 10–14
Avatud uste päev
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
9. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
13. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. september k 11–14
Viimsi Turvalisusepäev ja Kooli
infolaat
Viimsi Kooli territooriumil
15. september – 18. oktoober
Raamatunäitus “Poliitik pole

Too õunad talgutele!

20. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. september k 11–15
Kribu-krabu kirbuturg
Kooli- ja lasteaiariiete eri!
Viimsi Huvikeskuses
23. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

Marje Plaan

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

Lahtiste uste päev

Kui arstid soovitavad – üks
õun igasse päeva, siis Viimsi
Taluturg kuulutab – üks
ubinapäev igasse aastasse!
Juba kolmandat aastat järjest
toimub septembrikuu viimasel laupäeval, 29. septembril,
Viimsi taluturul suur õunateemaline turu- ja talgupäev
– ubinapäev!

ka kasulik puu- ja köögiviljateemaline rusikareeglikursus ehk tervislikuks toitumiseks juhtnööre andev
kokanduskursus. Kõik ikka selleks,
et oskaksime nii turul saada olevatest kui ka oma aedades kasvavatest vitamiinipommidest maitsvaid
ja tervislikke roogasid valmistada.

Soovitame juba oma õunavarusid
planeerima hakata, millest õunamahla teha, sest ka sel aastal vurab
Hiiumaalt kohale suur iseliikuv
mahlapress, mis kerge vaeva ja
väikse tasu eest teile õuntest õunamahla aitab teha. Tuleb aga õunad
masinasse kallata, anum alla panna
ning mahla voolab ojana! Kodus
tuleb mahl kuumutada, pudelisse
valada ja ongi valmis! Kel suurem
sügavkülmik, soovitame värskelt
pressitud mahla ka külmutada.
Õunamahla pressib masin sel
aastal nii laupäevasel talgupäeval
kui ka pühapäeval, kuni soovijaid
jätkub. Mahlategemiseks on ka
sel aastal vajalik eelregistreerimine – selleks palume soovist teada
anda, kirjutades e-posti aadressile
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
või helistades telefonil 51 00 281.
Palume märkida ka umbkaudne

Too oma õunakook ubinapäeva
võistlusele, kus hindajateks tõelised koogieksperdid! Pirukamaitsmiseks lõigatakse kook väikesteks
tükikesteks, sest juba väike tükk
suussulavat õunakooki peaks hindaja oma maitseomadustega jalust
rabama. Kingitused nii võitjale kui
ka kõigile osavõtjatele!
Ubinapäeval toimub veel paljupalju maitsvat ja vahvat, tuleb vaid
ise kaema tulla!
Ubinapäeva korraldamist toetab
taas Eesti Põllumajandusministeeriumi programm Eesti Toit. Samuti
ulatavad abikäe vabatahtlikud ja mitmed toredad koostööpartnerid Viimsist ja ka kaugemalt. Kui soovid kampa lüüa, anna endast märku!
Kohtumiseni ubinapäeval!

Päästeameti Põhja päästekeskus kutsub
lahtiste uste päevale.
Päästeameti Põhja päästekeskus korraldab 5. septembril Tallinna ja Harjumaa komandodes lahtiste uste päeva. Päästjate
tööga on tutvuma oodatud nii vanemate
klasside õpilased, eakad inimesed, pered,
sõpruskonnad kui ka töökollektiivid.
Päästjad tutvustavad tulekustutus- ja päästetehnikat ning annavad ülevaate päästja
elukutsest. Saab kuulata ja vaadata, millega
päästjad tegelevad, ning uurida, kuidas kulgeb elu komandos 24-tunnise valvevahetuse ajal.
Külastuse kestuseks on üks tund. Ekskursioone on päevas viis: kell 10, 11, 14, 15 ja
viimane grupp suundub komandoga tutvuma kell 16.
Tallinnas ja Harjumaal ootavad 5. septembril huvilisi Kesklinna, Lilleküla, Pirita,
Kopli, Nõmme, Assaku, Keila, Kose, Paldiski, Kehra, Loksa ja Muuga komandod.
Päästeameti Põhja päästekeskus palub
kõikidel soovijatel end külastuseks registreerida e-posti aadressil julia.kalasnikova@
rescue.ee. Registreerimine lõppeb 3. septembril. Registreerudes komandokülastusele palume jätta kindlasti kontaktisiku nimi
ja telefoninumber. Samuti märkida ära, millisel kellaajal soovitakse külastusele tulla.
Lahtiste uste päevaga tähistavad päästekeskused Eesti organiseeritud tuletõrje
sünnipäeva. Käesoleval aastal möödub Eesti
organiseeritud tuletõrje loomisest 93 aastat.

Eha-Kai Mesipuu

Päästeameti Põhja päästekeskus

Osale õunakoogi küpsetamise võistlusel!

Head värsket õunamahla nähes tekib kohe himu seda proovida.

Kingi õun
Kui sul õunad üle ja tahad ära
anda, anna märku. Leiame
tänuliku omaniku!

õunte kogus, mõõtühikuks arvestame kartulikotte.
Tegevusi jätkub ubinapäeval
kogu päevaks ja kogu perele. Toimub sügis- ja talveõunte näitus, loomulikult on müügil suures valikus
õunu ja õunatooteid. Kohapealt saab
osta viljapuuistikuid ja õunakorve.

Võtke aga õunakorv ja piknikutekk kaasa ning tulge Viimsi
Vabaõhumuuseumisse talgupäeva
nautima. Avatud on taas ülimaitsev
õunateemaline koogikohvik.
Ubinapäeval on kavas palju toredat kogu perele, alates lõputust
õunakoogisöömisest ja mahlajoomisest kuni vahvate õunamängudeni. Muuhulgas leiab taas aset lõbus
õunakoorimisvõistlus vanaemadele
ja vanaisadele. Emadele pakub rannarahva spaa õunahõngulisi hoolitsusi nii kehale kui ka hingele.
Turupäeva väliköögis leiab aset

Viimsi Taluturu perenaine

august 2012

Viimsi Vallavalitsus andis
3.08.2012. a korralduse nr
531 “Viimsi vallas Rohuneeme külas Tominga-IV
ja Sääre tee 7a maaüksuste
detailplaneeringule
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”
aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse”
§ 31 punkti 1, § 35 lõike 1
ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1 punkti
1 ning arvestades järgnevat.
Viimsi Vallavalitsuse võttis
vastu 15.02.2008. a korralduse
nr 81 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Rohuneeme küla, Tominga-IV (89001:003:6630) ja
Sääre tee 7a (89001:003:0687)
maaüksused”. Detailplaneeringu eesmärk on kahe elamumaa krundi moodustamine,
kahele elamule ja nende abihoonetele ehitusõiguse määramine; olemasolevale muulile-lainemurdjale eraldi kinnistu moodustamine, sadamamaa sihtotstarbe määramine,
ehitusõiguse määramine ühele
sadamahoonele ja abihoonele;
juurdepääsuteede kavandamine. sadamale juurdepääsu võimaldamine. Planeeringuga nähakse ette eeldatav faarvaatri
süvendamise vajadus. Detailplaneeringu staadiumis ei ole
võimalik määrata täpseid süvendamismahtusid, seda tehakse ehitusprojektis. Orienteeruvaks mere süvendamisel
väljatava pinnase mahuks on
6000 m³ arvestades, et puhastada ja süvendada tuleks ca 20
m laiune ja 150 m pikkune ala
sügavuses 1,0-2,5 m. Sadam
on mõeldud väikelaevadele
pikkusega kuni 12 m, veeväljasurvega alla 50 t.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” (KeHJS) § 33 lõike
1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse
KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud
tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga, lähtudes
KeHJS § 6 lõigetes 2-4 sätestatust, koostati keskkonnamõju
strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostamisel on arvestades AS-i Maves
koostatud
juhendmaterjali
“Keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine”.
Viimsi Vallavalitsus küsis 29.06.2012. a kirjaga nr
15-3/2950 Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regioonilt
“Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 33 lõike 6 alusel
KSH algatamise vajalikkuse
osas seisukohta. Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 19.07.2012. a kirjas nr

AMETLIKUD TEADAANDED
HJR 6-8/12/16645-2 märgib:
“Lähtudes planeeringuala lähiümbrusest, looduslikest tingimustest, kavandatavast tegevusest ning Keskkonnaametile
esitatud planeeringumaterjalidest ja KSH eelhinnangust
oleme seisukohal, et käesoleva
detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole
vajalik. Käesolev seisukoht
on antud hetkel teadaolevate
andmete põhjal, st olukorras,
kus täpsed faarvaatri süvendamismahud on teadmata (orienteeruvaks mere süvendamisel
väljutava pinnase mahuks on
planeeringu seletuskirjas märgitud 6000 m³, täpsed mahud
määratakse ehitusprojektis)”.
Detailplaneeringu algataja
ja koostamise korraldaja on
Viimsi Vallavalitsus, kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu
(aadress Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, Viimsi vald) ning detailplaneeringu koostaja on
OÜ WinWinPartner (Nurme
põik 20A, Haabneeme alevik,
Viimsi vald).
Korraldusega ja sellega
seotud dokumentidega saab
tutvuda Viimsi Vallavalitsuses või Viimsi valla kodulehel
(http://www.viimsivald.
ee/12032/).
Viimsi Vallavalitsus andis
22.06.2012. a korralduse nr
460 “Viimsi vallas Naissaarel Lõunakülas Männiku tee
15a ja Männiku tee 16 kinnistute detailplaneeringule
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine” aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 31 punkti 1, § 35
lõike 1 ja 5 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1
punkti 1 ning arvestades alljärgnevat.
Viimsi
Vallavalitsuse
28.10.2011. a korraldusega
nr 844 algatati detailplaneering ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne Viimsi
vallas Naissaarel Lõunakülas
Männiku tee 15a ja Männiku
tee 16 kinnistutele. Männiku tee 15a ja Männiku tee 16
detailplaneering on kehtiva
Naissaare üldplaneeringu kohane. Käsitletavas piirkonnas on järgnevad juhtfunktsioonid: elamute maa-ala
tiheasustuses, äri-büroo ja
teenindusmaa ning üldkasutatavate hoonete maa. Männiku tee 15a (89001:001:0023
- 11631 m²) ja Männiku tee 16
(89001:001:0099 - 7930 m²)
detailplaneeringu eesmärgiks
on nelja hooajalise elamu maa
krundi moodustamine ja neile
ehitusõiguse määramine, kahe
teema krundi moodustamine
ning olemasolevale puurkaevule eraldi kinnistu moodustamine.

Planeeringuala asub tervikuna Naissaare looduspargi piiranguvööndis ja Natura
2000 võrgustikku kuuluval
Naissaare loodusalal. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang on koostatud
selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus võib avaldada
Natura 2000 võrgustiku alale
olulist mõju ja kas sellest tulenevalt on vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine “Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33
lõike 1 punkti 4 alusel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle
otsustamiseks koostati eelhinnang lähtudes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33
lõigetes 3-6 sätestatud kriteeriumitest ning arvestades AS-i
Maves koostatud juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamise
metoodika täpsustamine”.
Viimsi Vallavalitsus küsis 29.05.2012. a kirjaga nr
15-3/2421 Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regioonilt
“Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 33 lõike 6 alusel
KSH algatamise vajalikkuse
osas seisukohta. Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla
regioon 11.06.2012. a kirjas
nr HJR 14-4/12/5482-4 märgib, et Keskkonnaamet annab
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise vajalikkuse kohta seisukoha keskkonnaministri 19.01.2009. a määrusega nr 5 “Keskkonnaameti
põhimäärus” määratletud osas,
lõpliku otsuse tegemine keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise kohta on kohaliku
omavalitsuse pädevuses. Tutvunud esitatud materjalidega,
sh detailplaneeringu eskiisiga,
ei ole Keskkonnaameti hinnangul eeldatavalt ette näha
oluliste negatiivsete keskkonnamõjude ilmnemist, mis tingiks vajaduse keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimiseks. Tulenevalt planeeritava ala asumisest Naissaare
looduspargis palub Keskkonnaamet planeeringulahenduse
koostamisel tähelepanu pöörata olemasoleva kõrghaljastuse
maksimaalsele säilitamisele.
Näeme vajadust seada planeeringu seletuskirjas tingimuseks, et moodustatavatel
kruntidel on lubatav haljastuse
likvideerimine üksnes vahetult
hoonete ja rajatiste alla jääval
alal.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise
korraldaja on Viimsi Vallavallavalitsus, kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu ning koostaja
Viimsi Valla Arenduskeskus
OÜ (kõigi aadress Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, Viimsi vald).

Korraldusega ja sellega
seotud dokumentidega saab
tutvuda Viimsi Vallavalitsuses või Viimsi valla kodulehel
(http://www.viimsivald.
ee/12032/).
Viimsi Vallavalitsus andis
3.08.2012. a korralduse nr
532 “Viimsi vallas Haabneeme alevikus kinnistute Viimsi
metskond12(89001:003:1465)
ja Rohuneeme tee 43a
(89001:003:0420) detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine” aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 31 punkti 1, § 33 lõike 2 punkti 2, §
35 lõike 1 ning “Viimsi valla
ehitusmääruse” § 3 lõike 1
punkti 1 ning arvestades alljärgnevat.
Viimsi Vallavolikogu võttis vastu 12.04.2011. a otsuse nr 19 “Detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Haabneeme alevik, kinnistud Viimsi metskond maatükk nr 91-2 ja Rohuneeme tee 43a”. Viimsi
Vallavalitsuse 06.05.2011. a
korraldusega nr 300 muudeti Viimsi metskond maatükk
91-2 nimetust, uueks nimetuseks on Viimsi metskond 12.
KSH eelhinnangu koostamisel
kasutatakse kehtivat, Viimsi
metskond 12, nimetust. Detailplaneeringu eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine rannakohviku ehitamiseks, juurdepääsuteede, parkimiskohtade, avalikult kasutatavate teede
ja rekreatsioonialade määramine. Detailplaneering on osaliselt üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang on
antud tulenevalt “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse”
§ 33 lõike 2 punktist 2, kuna
tegemist on üldplaneeringut
muutva detailplaneeringuga.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelhinnang (korralduse lisa) on antud lähtudes
“Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33 lõigetes 3-6
sätestatud kriteeriumitest ning
arvestades AS-i Maves koostatud juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamise metoodika
täpsustamine”.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Viimsi Vallavolikogu, korraldaja Viimsi Vallavalitsus ning
koostaja Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ (kõigi aadress
Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
Viimsi vald).
Korraldusega ja sellega
seotud dokumentidega saab
tutvuda Viimsi Vallavalitsu-

ses või Viimsi valla kodulehel
(http://www.viimsivald.
ee/12032/).
Viimsi Vallavalitsus andis
26.06.2012. a korralduse nr
480 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kalevi tee
7, Kalevi tee 9 ja Kalevi tee 10
ning Kalevi tee maaüksustel,
Tammneeme külas” aluseks
võttes “Planeerimisseaduse”
§ 10 lõike 5 ja 7, “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike
1 punkti 1, § 9 lõike 7 ning
“Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 31 punkti 1 ja §
35 ning arvestades järgnevat.
Planeeritav ala asub Viimsi
vallas, Tammneeme külas, Kalevi tee 7(89004:001:0060)
Kalevi tee 9 (89004:001:0070),
Kalevi tee 10 (89004:001:0080)
ja Kalevi tee (89004:001:0110)
maaüksustel. Planeeringu eesmärk on kolme elamukrundi
ühendamine üheks elamukrundiks, teemaast osa liitmine
elamukrundiga ja ehitusõiguse
määramine tekkvale terviklikule elamukrundile. Planeeringuga tagada liiklemisvõimalused suuregabariidilistele
autodele. Kavandatav tegevus
on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringu algataja, koostamise
korraldaja ja kehtestaja on
Viimsi Vallavalitsus (Nelgi tee
1, Viimsi alevik, Viimsi vald).
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” (KeHJS) § 33 lõike
1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, 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 järgnev
analüüs.
Kavandatav tegevuse ei
kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse,
mille korral keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH)
läbiviimine on kohustuslik.
Kui kavandatav tegevus ei
kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja
selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS §
6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul
kavandatav tegevus kuulub
KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10
nimetatud tegevuse alla, so
tegemist on infrastruktuuri
ehitamise ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse
29.08.2005 määruse nr 224
“Tegevusvaldkondade, mille
korral tuleb kaaluda keskkon-

namõju hindamise algatamise
vajalikkust, täpsustatud loetelu” (VV määrus) § 13 punkti 2
kohaselt tuleb keskkonnamõju
hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes
1 ning VV määruses nimetamata juhul linna arendustööde
(näiteks elamurajooni, vangla
rajamine), välja arvatud üksikute elamute ehitamise, korral.
VV määruses nimetatud linna
arendustööd on määratlemata
õigusmõiste, mistõttu ei ole
täpselt selge, mis tegevused
ja objektid linna arendustööde alla peaksid kuuluma. VV
määrus põhineb Euroopa Nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ
“Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta” (KMH direktiiv)
(muudetud Euroopa Nõukogu
direktiiviga 97/11/EÜ ning
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2003/35/EÜ)
lisal 2. Täpsemalt VV määruse
§ 13 punkt 2 põhineb KMH
direktiivi lisa 2 punktil 10b
“Linnaarendustööd, sealhulgas
kaubanduskeskuste ja parklate
ehitamine”. Nimetatud punkti
sisu on avatud Euroopa Komisjoni juhendis “Interpretation of definitions of certain
project categories of annex I
and II of the EIA Directive”,
so linna arendustööd võiksid hõlmata järgmisi objekte:
kaubanduskeskus, autoparkla,
garaaž bussidele, elurajoon,
haigla, ülikool, staadion, kino,
teater, ühisveevärk- ja kanalisatsioon. Juhises toonitatakse, et kuigi on kasutatud sõna
“linn”, mõistetakse selle all
ka väljaspool linnalisi asulaid
tehtavaid arendustöid, mille
iseloom on sarnane nimetatule. Käesoleval juhul kavandatava tegevusega ei kaasne
VV määruses nimetatud linna
arendustöödele iseloomulikke
ehitusmahtusid ega inimvoogude liikumist. KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH
algatamist ja KSH algatamata
jätmist reguleerivate sätete
täpsustamiseks on AS Maves
koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend”,
mille kohaselt, kui tegevus kajastub KeHJS § 6 lõikes 2, aga
mitte VV määruses, siis ei ole
vaja KSH vajalikkust kaaluda.
Eeltoodule tuginedes ei
viida läbi KSH eelhindamist.
Samuti ei ole vajalik algatada
KSH menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit
ega vara.
Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda etteteatamisel
Viimsi Vallavalitsuses või
Viimsi valla kodulehel (http://
www.viimsivald.ee/12032/).
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sport

Prangli spordipäevad
Pärast Londonis toimunud
suveolümpiamänge, kus
viimsilasedki mitmel rindel
edukalt kaasa lõid, peeti
mainimist väärt spordiüritusi ka kodukandis.
Prangli spordipäevad toimusid tänavu 10. ja 11. augustil,
tavapäraselt esimesel päeval
laskmisvõistlusega ning teisel
päeval kergejõustiku ning võrkpalliga. Kuus aastat on laskmisvõistluse läbiviimisel abiks
olnud Kaitseliit, teist aastat toimus see Harju Maleva Rävala
malevkonna liikmete ning lipnik Lauri Lasimeri valvsa pilgu
all. Tulistamine toimus 100 m
distantsilt lamamisasendist ja
automaadist AK-4. Päeva parima tulemuse saavutas meeste 40+ vanuseklassis Mauno
Kauponen, kes sai peale 10
võistluslasku kokku 92 silma.
Vaid ühe silmaga kaotas talle
samas vanuseklassis võistelnud

Avo Klemmer. Kolmanda koha
89 silmaga sai samuti seenioride esimese vanuseklassi mees
Arno Malmström. Põhiklassi
meeste esikolmikusse said Vootele Aer (85 silma), Jaanus Säde
(82 silma) ning Riivo Viliberg
(81 silma). Meeste 50+ vanuseklassi täpsemaks laskuriks osutus Arvo Tann, kes sai kirja 82
silma. Naistest olid samuti täpsema silmaga ja kindlama käega
seeniorideklassi kuuluvad daamid. 45+ vanuseklassis võitis
Inge Tann tulemusega 78 silma,
35+ vanuseklassis Pille Pajunurm 73 silmaga. Naiste põhiklassi võitjaks tuli Liina Salmistu 70 silmaga. Neidude arvestuses võitis teist aastat järjest Carol Ott, sel aastal aga tunduvalt
tublima tulemusega – 72 silma.
Teise päeva programmis
oli vastavalt saare võimalustele 60 m jooks, hoota kaugushüpe, tennispallivise kuni
13-aastasele lastele ja kuuli-

tõuge 5-kilose kuuliga. Päeva
lõpetas võrkpalliturniir.
Kergejõustikualadel tulid alates noorematest vanusegruppidest võitjateks: 60 m jooksus
Lisett Lembinen, Pärtel Täpsi,
Vanessa-Ly Säde, Reigo Ventsel, Emily Kahro, Andreas
Aduson, Raili Lembinen, Ats
Klemmer, Marju Viliberg, Ken
Tali, Junika Adson, Marko
Berg, Karin Luhtjärv.
Hoota kaugushüppes võidutsesid: Lisett Lembinen,
Gregor Tali, Karmen Rannasaar, Gabriel-Helmut Aduson, Kristi Kajasalu, Andreas
Aduson, Dasha Sinevitsh, Ats
Klemmer, Siirika Paulman,
Margus Paju, Arle Dorbek,
Jaanus Abel, Karin Luhtjärv.
Kuni 13-aastaste laste tennispalliviskes näitasid parimaid tulemusi: Lisett Lembinen, Pärtel Täpsi, Vanessa-Ly
Säde, Reigo Ventsel, Emily
Kahro, Sten Säde.

Kuulitõukes olid võidukad:
Jane Leppmets, Vahur Kahro,
Siirika Paulman, Ronald Rotenberg, Junika Adson, Kaido
Lembinen, Liivi Vähesoo.
Võrkpalliturniiril
osales
kolm võistkonda. Võitjaks tuli
kolmandat aastat järjest kaks
viimast aastat nime all Vahejärve Võrratud mänginud
meeskond koosseisus: Meelis
Ventsel, Toomas Tali, Kristjan
Leks, Rivo Reandi, Priit Paldis,
Enary Ventsel, Ken Tali. Teisele kohale jäi võistkond Vahetoa
koosseisus: Andre Juhanson,
Jaanus Säde, Indrek Säde, Maria Voites, Kaido Lembinen,
Maarja Tohter. Kolmandaks
platseerus Toodab Hästi: Siirika Paulman, Merlin Aasamäe,
Raul Rohesalu, Hannes Voites,
Steve Kuusma.
Tänusõnad kõikidele, kes
abiks olid!

Viimsi valla võistkonna põhituumiku moodustasid volikogu
esimees Aarne Jõgimaa, vallavanem Haldo Oravas, rahandusameti juhataja kt Randar
Lohu, ehitusameti ehitusjärelvalve inspektor Renee Villemson, järelevalve inspektor Märt
Neppo, maa-ameti spetsialist

Marianne Leppmets ning vallavolikogu kantselei juhataja
Birgit Mägi. Spordipäevade
läbivaks teemaks oli sel aastal
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
20. juubeliaastapäev deviisi all
“20 aastat üks kõigi, kõik ühe
eest”. Päeva kõige raskem osa
algas kohe peale avarivistust ja
lipu heiskamist. Kolm esimest
võistlust peeti kõik hommikuselt karges merevees. Kuusalu valla poolt väljamõeldud
jõukatsumises tuli võistkonnal
kummiparvega ümber tähise
sõita, vees mängiti veel võrkpalli ja peeti süstateade, siis lubati võistlejad kaldale kuivama.

29.–30. juunini toimus Itaalias Ricciones rulliluuisutamise rühmakavade võistlus “7. Team
Skate Trophy”. Rullest võttis võistlusest osa juba
kuuendat korda.

1.–2. september Harjumaa meistrivõistlused ja noorte
(1994 ja hiljem sünd.) meistrivõistlused laskmises / Männiku /
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Kohal oli 600 rulliluuisutajat
49 rulluisuklubist Itaaliast,
Hispaaniast, San Marinost ja
Eestist. Võisteldi üheksas vanuse- ja tasemekategoorias.
Rullest võttis osa kadettide
4 kava kategoorias. Viimsi
Edukad rulluisutajad.
valda esindasid Anne-Grete
Aljas, Loora Mulenok, Emily Kahro, Caroline Varak ja
Elise-Marie Leetsar. Tugevas konkurentsis saavutati kadettide neljase kava kategoorias kavaga “Piraadid” 15
võistkonna seast kümnes koht.
Tüdrukud saabusid Itaaliasse kolm päeva enne võistluste algust. See oli paras aeg aklimatiseeruda ja intensiivsete treeningutega võistlusteks valmistuda. Võistlused
algasid piduliku rongkäiguga mööda Riccione peatänavat,
millele järgnes suur ilutulestik.
Võistluspäev oli raske, kuna võistlused toimusid välirulluisuväljakul ning temperatuur tõusis päikese käes pea
neljakümne kraadini. Vaatamata kuumarekordile õnnestusid Rullesti tüdrukutel võisteldes nii tõsted kui ka keerulised sammud. Lõpptulemuse otsustas tüdrukute veatu ja
temperamentne esinemine. Rullesti neljane kava võlus nii
publiku kui ka kohtunikud, särava välimuse ja särtsaka sooritusega koguti kohtunikelt 39,6 punkti. Üheksandale kohale (Starlight 1) kaotati vaid 0,2 punktiga ning kaheksandale
kohale (Starlight 2) 0,8 punktiga. Esimesele kohale kadettide neljaste kavade klassis tuli klubi Parva Vis, teisele kohale klubi Joy, kes saavutas EM 2012 Hispaanias kolmanda
koha. Täiskasvanute neljaste kavade kategoorias saavutasid
esikoha mitmekordsed Euroopa meistrid klubist Celebrity.
Pea samaaegselt toimus Ricciones suur rahvusvaheline
võimlemis-tantsufestival “Festival del Sole”, millest võttis
osa 17 riiki. Festivali raames toimusid seminarid ja õpitoad kõigile rulluisutajatele. Rullesti tüdrukud külastasid
ka Ricciones Euroopa suurimat veeparki Aquafan.
Septembrist ootab Rullest treeningutele uusi algajaid
vanuses 6–14 eluaastat. Eelnev uisutamisoskus pole vajalik ning ka rulliluuiske saab kohapealt laenutada.
Treeningud toimuvad Viimsi Spordihallis ja Viimsi Koolis. Info ja registreerimine: piret@rullest.ee, www.rullest.ee.

13. september Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
staadioni teatejooksudes. / Kose / Korraldaja Harjumaa Spordiliit

Rulluisuklubi Rullest treener (IV EOK kutsetase)

Tiia Tamm

Valla sporditöö koordinaator

Harjumaa omavalitsuste spordipäev
Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate
ja nende volikogude liikmete suvespordipäevad
peeti 19. korda ja sel
korral kutsus võõrustaja
Kuusalu meid kõiki Valkla
randa.

Rulluisutajate edu

Pealelõunasele ajale jäi
vallajuhtide karaoke ning isetegevus. Viimsi esitatud tantsunumbris aitas meie samme
seada Maido Saar – suur aitäh
talle! Õhtu naelaks toodi kohale küünalde säras juubelitort.
Teise päeva sisustas tervenisti

viktoriin, kus iga valla võistkond esitas ühe küsimuse. Targemaks said kõik. Kokkuvõttes
jäi Viimsi kahekümne seas 12.
kohale, võitjaks tuli Saue linna
esindus.

Tiia Tamm

Valla sporditöö koordinaator

Võistlustest tulemas

Piret Rink
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l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-

miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla
transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised
mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised
sisetööd. Tel 58 504 300.

ja lähiümbruses. Tel 53 487 147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com.
l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda

võib kõike. Lugupidamisega Mart, tel 56 740 940.

l Viimsi lasteaia-algkooli lähedalt leitud beebi

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask

sandaal. Helistada tel 56 620 618, Annika.

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kaseklotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männiklotsid (5–30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad
soodsad, kott alates 1,5 €. Alates 50 kotist on
transport Viimsi valda tasuta. Tellimine: tel 51 989
070 või info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l 3-liikmeline korralik pere soovib võtta pikemaks

ajaks üürile 2–3-toalise korteri Viimsi vallas.
Tel 51 56 086.

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine
tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

EHAMASSAAŽ

l Ravi- ja spordimassaaž inglise kooliga massöö-

rilt, kel kogemust 17 aastat. Töötanud muuhulgas
ka medalivõitjatega. Helista tel 54 584 675.

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy

TOORMAHLA
PRESSIMINE
Sel aastal
Miidurannas.
Tel 55 935 863

õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

jm, mis on veel kasutuskõlbulik, kuid teie kodus
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.

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 Pakume tööd kassapidajale, müüjale, letiteenin-

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa

dajale, koristajale Muuga Maxima kauplustes. CV
palun saata e-posti aadressil personal@maxima.
ee. Tel 623 0690.

liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täitepinnast. Tel 50 92 936.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.

l Keeleõpe – inglise, soome, rootsi! Individuaal-

tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/
al 17 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x16 €.
Minigrupi kursused (2–4 õpil) 20 ak t. 1 ak t/9 €,
kursuse hind 180 €, tunniplaaniga: E 9.00–10.30
rootsi keel algajatele, N 9.00–10.30 soome keel
algajatele; N 17.30–19.00 inglise keel algajatele;
R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi 53
G, Tallinn. Tel 55 30 122, kajavahi@hot.ee, www.
kajavahikoolitus.ee.

tööd. Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Uuele kliendile esimene kuu tasuta! Tel 51 19 966.
l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Oht-

like puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388
994. Vt ka: puhastused – kpe.ee.

l Oled oodatud teadmiste ja rahu päeva sütelkõn-

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klot-

nile (Tammneemes) 1. septembril 2012 algusega
kl 16.00. Tasakaalupanus 25 eurot. Info ja registreerimine: tel 56 639 425, Margus, www.kristalliarmoonia.eu.

sid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga.
Tel 50 18 594.

l Kui maadled tulutult liigse kehakaaluga, on aeg

muuta oma mõtlemisest tulenevaid käitumistoitumisharjumusi! Kaasaegseid psühhotehnikaid
kasutav metoodika on abiks! Uus kursus “Kindel 8“
alustab 5. septembril. Kursuse juhendaja Ülli Kukumägi. Lisainfo ja registreerimine ylli@suhtekunst.ee,
vaata ka www.suhtekunst.NET.

Laste õhkbatuutide rent
Viimsis ja
Tallinnas.
Soodsaimad
hinnad!

Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib lisa-

55 580 657
www.batuudirent.ee

Tiina Rebase body-aeroobika
treeningud
Püünsi koolis alates 3. sept 2012
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 19.00–20.00
ja Pirita Vabaaja Keskuse saalis
teisipäeval ja neljapäeval kell 19.00–20.00
Tiina Rebane, 56 908 100
tiina.rebane@gmail.com

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 110 €.
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632.
l Teeme: puitfassaadid, akende ja uste vahetus,

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

l Pere soovib üürida ridaelamu või maja pike-

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont.

maks ajaks Viimsi vallas või Pirital (kuu üür kuni
700 €). Info tel 51 997 679.

Tel 56 900 686.

Dendroloogilised uuringud

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ja ku-

Teede- ja platside projektid

ja Viimsis tasuta! www.kodukytja.eu, tel 51 979
258.
l Mitmekülgsete kogemustega meister ehitab

aedu, grillinurki, kuure, saunu, jms, paneb sillutist
ning teeb igasuguseid kivi- ja plaatimistöid Viimsis

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

5809 0796

RAAMATUPIDAMINE
VIIMSIS
Uutele klientidele
esimene kuu tasuta!
Tel. 52 291 91
www.rlraamatupidamine.weebly.com

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

jundamine. 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 55 637
666, www.ifhaljastus.ee.

Ootame Sind Judo trenni!

TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:

aastal Miidurannas. Vähim kogus u 25 kg õunu.
Tel 55 935 863.

l Müüa kütteklotsid 50 l = 2 €. Transport Tallinnas

Poes

ü Kaluri tee 3
ü Klassikaline massaaž
ü India peamassaaž
ü Reiki
ü Beebide ja väikelaste
massaaž
ü Koduvisiidid

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus,
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 55 17 825,
evaron@hot.ee, www.evaron.ee.

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest sel

Haabneeme
Autokool alustab
B kat. juhi
kursustega
02.10.2012
Viimsi koolis.
Info
svenarop@hot.ee
või 5668 1120

Detailplaneeringud

Staadionite ja mänguväljakute projektid

MTÜ Sensei Judokool
Treeningud toimuvad Viimsi kooli
gümnastikasaalis
esmaspäeval ja kolmapäeval ja
reedel
Treener: Tõnis-Gert Trell
e-mail: tonis@judoklubi.ee
mobiil: 56 208 500

Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA
KORRALIK,
HINNAD
SOODSAD
Viimsi vald Nelgi tee 1
kab.144
tel 60 66 863, 56 502 487
info@viimsiarendus.ee

“Rohenäpud“ naaberriike avastama
Rae vallas tegutsev MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored Reisiklubi kutsub Viimsi valla aiandus- ning loodushuvilisi võtma aega
maha, et uudistada Lätis ja Leedus asuvaid
losse ning lossiparke, osta puukoolist istikuid või kuulata aiandustarga Mati Laane
vestlust loodusteemadel. Reisi üheks põnevamaks hetkeks on karaiimide rahvusrestoranis lõunatamine.
Reis toimub 28.–30. septembril väljasõiduga Jüri alevikust. Autod saab jätta eramaja hoovi hoiule.
Kui täpsem reisiinfo pakub huvi, siis võta
ühendust telefonil 502 900 või e-posti aadressil vanadjanoored@gmail.com ning saadame täpsustava reisikirjelduse. Seda saab
lugeda ka meie blogist www.alustamealgusest123.blogspot.com.
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alustab eelregistreerimistega septembris 2012
algavatesse loovus-ja võimlemisringidesse.
Loovusringid alates 1,5–3 aastastele lastele. Toimumisaeg teisipäeviti kell 10.00 ja 11.00. Õpetajaks Helina Ardel.
Võimlemisring 1a-2,5 aastastele lastele kolmapäeviti
kell 11.00 Võimlemisring alates 6 elukuust–1a. neljapäeviti kell 10.00. Õpetajaks Kersti Veimann
Osalemiseks vajalik eelregistreerimine e-mailil
info@tibumangumaa.ee või telefonil 56 943 094.
Rohkem infot www.tibumangumaa.ee

Osta mahlapress või purustajaid otse tootjalt!

www.cidermill.eu Tel. 53516054

Inglise ärikeele kursused
B1-B2 tasemele
Nõupidamised ja läbirääkimised
Aeg: E/K 8.15–9.45/10.09–19.12.2012
Hind: 275 eur/60 tundi (sisaldab õppematerjali
English for Negotiations)

NORDIC PELLETS
Eestimaised Premium puidugraanulid 20 kg kottides (1000 kg/alusel) koos kojuveoga
Viimsi piirkonnas.
KÜSI HINDA, TEEME ALATI
PARIMA PAKKUMISE!
Tellimine ja info: 555 21 214
info@nordicpellets.ee
www.nordicpellets.ee

Vajatakse puhastusteenindajaid:
- Viimsi koolimaja spordikompleksi päevane koristus graafiku alusel ( 2 tööl 2 vaba)
tööaeg 8.00–20.00. Kuupalk 350.00

Helistada tel 566 59 566 või kirjutada
ellinor@puhastusproff.ee.

Tel. 5526281
- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide
puhastust

Kontaktide loomine ja suhtlemine
Aeg: R 16.00–18.15 või
L 10.00–12.15/14.09 - 30.11.2012
Hind: 175 eur/ 36 tundi (sisaldab õppematerjali
English for Socializing)
Ärikeele põhikursus
Aeg: E/K 17.30–19.00/10.09–19.12.2012/ B1
T/N 8.15–9.45 / 11.09–20.12.2012/ B2
Hind: 295 eur/60 tundi (sisaldab õppematerjali
Business Result)
(jätkukursused toimuvad 28.01–09.05.2013)
Õppijaid rühmas 4–8, Oxford University Press
õppematerjalid
Tunnid toimuvad Pirita tee 20, Tallinn
Gerbera Keeltekool OÜ reg. 12233689 / koolitusluba nr 6571HTM, www.gerbera.ee
Info ja registreerimine: maire@gerbera.ee, vaata
ka meie facebooki lehekülge!

- Karulaugu kooli õhtune koristus E-R tööaeg 16.00–19.00. Kuupalk 250.00

KORSTNAPÜHKIJA

Kohtumised ja koosolekud
Aeg: N 17.30–19.45/13.09–29.11 või
R 11.00–13.15/14.09–30.11.2012
Hind: 175 eur/ 36 tundi (sisaldab õppematerjali
English for Meetings)

ERALASTEAED NABA. Neljarühmaline koduse
õhkkonnaga lasteaed, kus on loodud suurepärased
tingimused lapse igakülgseks arenguks
l NABA

EELKOOL. Koolieelikut
ettevalmistav ring, kus tegevus on
mänguline ja loov.
l ABC KOOL. 5-6-aastastele lastele
lugemise, kirjutamise ja arvutamise
algõppeks
l LOGOPEED
l NABA PÄEVAHOID
l HUVIKOOL. Aitab 3-7-aastasel
maailmanabal avastada oma huve.
l SPORDIMAAILM
l KEELTEMAAILM

l LOOVUSMAAILM

l MUUSIKAMAAILM
l BEEBIKLUBI.

Tegevused kuni
3-aastastele lastele: võimlemine,
ujumine, laulu- ja kunstiringid
l MAAILMANABA
l SÜNNIPÄEV
l ASUTUSTE LASTE JÕULUPEOD
Eralasteaed Naba Metsavahi tee 24a
Tallinn 11911, tel. 6063890
www.naba.ee

Viimsi Kirbuturg

Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müügikoha rendihind septembri lõpuni 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

Best Firewood Baltic müüb

kuiva kase- ja lepapuud
AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
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 mammograafia), 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 Viimsis ja 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

2 rm kask 125 Eur, 40 L kott 2,50.
Lepp 2,25 Eur.
Tasuta transport.
Tel 612 01 01
www.eco-fuel.ee
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Oma aiamööbli, terrassid,
fassaadid ja põrandad saad korda
Osmo Color õlivahadega.

Aadress: Laki 5b,Tallinn
tel. 684 4100, mob 56508307
osmo@osmo.ee
www.osmo.ee

Arvutite ja mobiiltelefonide hooldus ja remont
Kodulehtede valmistamine
Mängukonsoolide hooldus ja remont
Merivälja tee 1, Tallinn
tel: 609 6166, mob: 507 4222
info@arvutipank.ee, www.arvutipank.ee
E-R 9-19, L 10-15

Haagisekonksud

OÜ KONESKO AUTOTARVIK

Karterikaitsed

Aiandi tee 21, 74001 Viimsi

telefon: +372 601 1695
Kaitserauad		
+372 513 7070
Paadireelingud			
Eriprojektid

+372 504 5350
		
e-mail: info@koneskoauto.ee

			

www.koneskoauto.ee

Soodustused jätkuvad ka septembris.
Erakliendile autotooted 10-15% soodsamad.
Võta meiega ühendust, räägi oma soovist ja
küsi hinda!

