
Tiraaz 8300
v nr 20 (375) 22. november 2013

Rannarahva Muuseumi leht Võrgutaja >> Loe lk 7–10

Andrus Kalvet – mees 
nagu orkester. Loe lk 5

Püünsi Kooli 20. sünnipäev
Kooli sünnipäeva jääb tähistama õpilaste istutatud toompihlakas. 

Loe ka lk 4

Püünsi Kool tähistas 20. 
sünnipäeva tegevusterohke 
nädalaga. 

Igal aastal tähistab meie kool oma 
sünnipäeva. Sel aastal oli see aga 
suurema tähtsusega kui tavaliselt, 
kuna tegemist oli meie armsa kooli 
20nda sünnipäevaga. 20 aastat ini-
mese elus on väga väike osa, kuid 
kooli jaoks on see number juba 
päris suur. Seetõttu oli ka meie 
sünnipäeva tähistamine sel aastal 
veidi pikem ja tegevusterohkem. 

Sünnipäevanädalal oli nii vi-
listlastel, endistel õpetajatel kui 
ka lapsevanematel võimalus anda 
tunde. Seda võimalust kasutati ja 
kokku anti 15 vahvat külalistundi, 
kus saadi näha palju põnevaid ini-
mesi, tegevusi ja uusi teadmisi.

Iga päev toimusid laupäevase 
kontserdi ja vilistlaste peo proovid. 
Pingeliste proovide vahel sai aga 
ka lõbutseda. Teisipäeval tähista-
sidki õpilased ja õpetajad omavahel 
koolirahva sünnipäeva. Hommikul 
tervitas kõiki koolisaabujaid uksel 
Püünsi Kooli direktor, kes õnnitles 
õpilasi, õpetajaid ja kooli töötajaid 
sünnipäeva puhul ja pakkus kom-
mi.  Iga klass valmistas endale tor-
di, 1. ja 9. klasside esindajad istu-

tasid direktoriga kooli 20aastaseks 
saamise puhul kooliaeda veel ühe 
pihlapuu, kaks kooliesist pihlakat 
said naabriks ühe toompihlaka. Pä-
rast seda kogunes terve koolipere 
saali, et tantsida koos sünnipäeva-
tantsu ja kuulda imearmsaid luu-
letusi, mille olid ette valmistanud 
algklasside õpilased. 

Pärast esinemisi said kõik 
maitsta enda ja teiste torte. Sellega 
oli koolipäev läbi ja algas algklas-
side muinasjutukarneval. Kõigil 
oli võimalus ennast muinasjutu-
kangelasteks – printsessideks, pi-
raatideks, saabastega kassideks 
jmt riietada ning üheskoos lõbu-
salt aega veeta. Lapsed olid kos-
tüümidega tõeliselt vaeva näinud 
ja maja muutus hetkega muinas-
jutumaaks. Parimad tegelased said 
ära märgitud ja tänulindid kaela. 
Mängiti erinevaid mänge, esineti, 
tantsiti, lauldi ning kõigil oli või-
malus endale saada näomaaling. 

 Pärast karnevali algas vane-
mal kooliastmel maskiball. Kõik 
olid ennast uhkelt, ballile vasta-
valt riietanud ning terve õhtu tant-
siti, kuulati saksofonipalasid meie 
kooli endise õpilase Ingridi ja 
tema praeguse koolikaaslase Han-
na esituses ning veedeti üheskoos 

aega. Meeleolu oli pidulik ja ülev. 
Ka õpetajad nautisid õhtut mas-
kides ja maskiballiriietuses. Õhtu 
lõpul kuulutati välja balli prints ja 
printsess, kelleks osutusid 9nda 
klassi õpilased Gerli ja Kevin. See 
tiitel tuli neile ballile kohaste rõi-
vaste, aktiivse osalemise ja rohke 
tantsupõrandal viibimise eest. Pal-
ju õnne neile! 

Neljapäeva õhtul oli vilistlastel 
võimalus tulla kooli ning praegus-
te õpilaste ja õpetajatega võrkpal-
li mängida. Toimus kolm geimi, 
mille  võitsid vilistlased, lisaks 
veel üks superfinaal, mille võitsid 
õpilased ja õpetajad. Oli tõeliselt 
vahva sõpruskohtumine.  Reedel 
olid peaproovid ning siis saabus-
ki kauaoodatud päev, kus toimus 
sünnipäevakontsert ja vilistlas-
õhtu. Kõigepealt oli kontsert, kus 
õpilased olid valmistanud ette 
igasuguseid laule, luuletusi, tant-
se jne. Tänati Püünsi Kooli abilisi 
ning alustati uut traditsiooni Püün-
si Koolis – anti üle aasta lapseva-
nema tiitel, mis läks sellel aastal 
lapsevanem Andu Talile. Loomu-
likult võeti ka ise vastu õnnitlusi. 

Kontserdi lõpetas uhke ilutules-
tik, mille kinkis Püünsi Koolile sün-
nipäevaks meie hoolekogu. Seejärel 

algas vilistlastele pühendatud koos-
viibimine. Kohtuti vanade sõprade 
ja endiste õpetajatega, meenutati 
majas veedetud aegu. Võimalus oli 
kohvikut külastada, kõik soovijad 
said maitsta koolilõunat ja tantsida 
DJ Ülari mõnusa muusika saatel. 
Peo pärliks olid Jaagup Kreem ja 
Taavi Langi, kes suutsid rahva ime-
kiiresti tantsupõrandale meelitada ja 
peolistele õhtu meeldejäävaks teha. 
Tänud neile meeleoluka ja emotsio-
naalse esinemise eest!

Kogu nädal oli väga põnev ja 
teguderohke. Sünnipäev on alati 
suurepärane aeg teha palju põne-
vaid asju koos ning meie koolis on 
see täiesti võimalik, kuna meil on 
väike kool ja see tähendab, et saa-
me teha asju koos terve kooli, sõp-
rade ja kogukonnaga, mis omakor-
da teeb meid kõiki lähedasemaks ja 
saame palju häid mälestusi. Soovin 
omalt poolt koolile ilusat 20ndat 
sünnipäeva ja et järgnevad 20 aas-
tat oleksid sama toredad nagu on 
olnud praegused! Ja meie uksed on 
ikka ka iga päev kõigile meie sõp-
radele ja pesast lennanuile avatud.

Sandra Seinas
9. klassi õpilane

Meeldetuletus 
Viimsi valla 
koduomanikele
Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist 
kehtima hakanud maamaksuseaduse 
muutmise seadusest, vabastatakse 
koduomanikud maamaksust asukohale 
kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud 
tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse 
maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha 
suuruse maa osas.

Maamaksukohustusest vabastatakse inime-
sed, kes omavad kinnisturaamatu andmete 
alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale 
rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega 
kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud 
tingimustele vastavate isikute andmeid kinnis-
tusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 
seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et 
vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingi-
mustele on maamaksuvabastus võimalik mää-
rata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas.

Palume kõiki elanikke kontrollida üle oma 
elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on 
teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse 
spetsialisti poole (kabinet nr 100) või sisenedes 
kodanikuportaali www.eesti.ee, kust saate teha 
päringu oma andmete kohta. 

Ümberregistreerimiseks saate elukohateate 
blanketi välja trükkida Viimsi valla kodulehelt 
www.viimsi.ee, täita selle kodus ning tuua val-
lamajja. Vallamajja tulles palume esitajal kaasa 
võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate 
elukohateate esitada elektrooniliselt kodaniku-
portaali www.eesti.ee kaudu.

VT

Olerex avab Viimsis 
uue tankla
Reedel, 22. novembril avab eestimaine 
kütusefirma Olerex uue tankla Viimsi 
Statoili naabruses. Lisaks gaasitanklale 
on seal painduvate ülipehmete harjade-
ga uue põlvkonna autopesula. 

Pesula on tavapärasest poole meetri 
võrra kõrgem, võimaldades pesta ka suu-
remaid sõidukeid. Valida saab ka harjade-
ta või poleerivat pesuprogrammi. Avamise 
puhul saab aasta lõpuni autot pesta poole 
soodsamalt.

Rentida saab haagiseid ning korrigeeri-
da rehvirõhku, teenindusjaama valgusta-
vad LED-lambid.

Eesti kapitalil põhineva Olerexi tanklates 
pakutav toidubränd “Teeline“ saab tooraine 
eeskätt Eesti väiketootjatelt. 

Olerexil on üle Eesti ligi poolsada tank-
lat. Olerex on praegu kõige kiiremini are-
nev kütusefirma Eestis.

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

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

74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 6. detsembril

Tutvustame 12. novembril ametisse 
asunud uut vallavanemat. 

Alvar Ild on sündinud 19. veebruaril 1945 
Tallinnas, lõpetanud Tallinna 7. Keskkooli ja 
1968. a toonase nimega Tallinna Polütehnili-
se Instituudi ehitusinseneri diplomiga.  Kogu 
tööelu on ta tegelenud ehitamise ja ehitusma-
terjalide tootmise valdkonnaga. “Täna on mu 
pere kaheliikmeline,” ütleb Ild, kel on kaks 
last ja neli lapselast. 

Hobide kohta mainib Ild eelkõige muu-
sikat. “Tegelen kuulamisega,“ täpsustab ta. 
Kuigi ta on mänginud klarnetit ja saksofo-
ni, on musitseerimine jäänud tagaplaanile. 
“Aeg on oma töö teinud, peaksin palju har-
jutama, et teistele talutavalt mängida.”

Viimsis on Alvar Ild elanud 1991. aas-
tast. Sarnaselt enamikule Viimsi elanikest on 
ka Ild elanud siin, kuid töötanud pealinnas. 
“Mujal tegutsemine võttis aja ja tähelepanu, 
seetõttu polnud aega süveneda kohapealse-
tesse asjadesse. Kuus-seitse aastat pole ma 
enam aktiivselt ettevõtlusega tegelenud ja 
nüüd on olnud aega näha, millised problee-
mid on siin ümberringi. Kui Reformierakond 
tegi mulle ettepaneku võtta nende nimekirjas 
osa valla juhtimisest, mõtlesin, et kui saaks 
kokku panna toimiva vallavalitsuse, kelle te-
gevus oleks eelkõige vallaelanike heaks suu-
natud ning avalik, nii et mida plaanime, sel-
lest ka räägime, samuti sellest, mis inimestele 
huvi pakub, siis nõustusin. 

Püüan juhtida nii, et vallavalitsus oleks 
toimiv asutus, mitte poliitilise võitluse areen. 
Mina ja abivallavanem Margus Kruusmägi 
oleme parteitud ja saame keskenduda roh-
kem töötegemisele kui poliitikale. Olen ka 
öelnud, et kui tööd pole võimalik teha, siis 
pole võimalik. 

Püüan võimukoalitsioonile südamele pan-
na, et oleme vallavalitsuses ühisliidus ja meie 
eesmärk peaks olema teenida valda. 

Kõik valimisliidud rääkisid oma valmis-
lubadustes enam-vähem samadest asjadest, 
eesmärkides suuri erinevusi polnud. Ma eel-
dan, et opositsioon saab üle kibestumisest ja 
püüab teha, mida vaja, mitte näpuga näidata. 
Soovin, et nad lööksid kaasa valla igapäeva-
tegemistes, siis püüaksime koos leida ühi-
seid lahendeid.” 

Küsimusele, kas on midagi, millega ta 
rahul pole, vastab Ild: “Ei oskagi öelda, töö-
tatud on tublilt. Probleemiks on saamas val-
laelanike arvu liiga kiire kasv. 

Võib aru saada, miks see baas, mida ini-
mesed vajavad ja tarbivad, on jäänud jalgu 
soovile, et kõigil oleks siin hea ja rahulik 
elu. Me püüame seda baasi nii-öelda järele 
tõmmata, kuigi see on kulukas. Valla rahali-
ne seis on murettekitav, aga mitte lootusetu. 
Aruka tegevusega võib järjepidevuse saavu-
tada. Eelmisel vallavalitsusel tuli lahendada 
kulukaid probleeme infrastruktuuri, lasteae-
dade ja koolidega. Me peame tegelema neile 
baasi järele aitamisega. 

Ei tahaks jätkata seda poliitikat, et Viim-
si on meeliskoht elamiseks. Inimesed on ise 
tahtnud siia tulla, neid pole meelitatud, ehkki 
tulumaksust moodustub valla rahabaas. Kuni 
tarbimiste-vajaduste võimalused pole järele 
aidatud, ei kavatse me turgutada elanike kasvu.

Väga paljud vallaelanikud on iga päev 
seotud Tallinnaga. Meie üks eesmärk on 
ühtlustada tasuta transport pealinnaga, et iga 
inimene, kes elab vallas, saaks otsustada, kas 
ta on tõega valla elanik või ajutiselt Tallin-
na kodanik, selleks et ühistranspordis tasuta 
sõita. 

Püüan endale selgeks teha, mis on tehtud, 
mida vaja teha. Varasemad otsused on meile 
kohustavad. Kui need pole rumalad, on neid 
vaja täita, kuid üle tuleb vaadata meie reaal-
sed võimalused.“    

VT 

VALLAVANEMA VEERG

Vallavanem Alvar Ild: 
Eesmärk on teenida valda

Vallavanem Alvar Ild.

Tutvustame uut esimeest, 
kes juhib 5. novembrist 
alates vallavolikogu. 

Ain Pinnonen on sündinud 
1962. a Tapa linnas, kus lõpetas 
1980. a Tapa Keskkooli. Tartu 
Ülikooli kehakultuuri teadus-
konna lõpetas ta 1986. a. Viim-
sis elanud alates 1988. aastast.

Viis aastat teenis Pinnonen 
leiba profisportlasena Soome 
Vabariigis. “Selle aja jooksul 
sain võrdlemisi hea ettekuju-
tuse, kuidas toimib arenenud 
riik, mille poole Eestigi võiks 
püüelda,” meenutab ta. Pinno-
nen on töötanud müügimehena 
ning olnud väikeettevõtja, kuid 
peaasjalikult olnud õpetaja ja 
treener, alustades väikestest  
algajatest kuni  Eesti täiskasva-
nute koondiseni välja. Spordi-
ringkondades tuntakse Ain Pin-
noneni suurepärase treenerina, 
keda on võrreldud dirigendiga, 
sest tema oskust mehed välja-
kul ühtse meeskonnana män-
gima panna peetakse imetlus-
väärseks. 

Suure viielapselise pere va-
nim poeg Siim mängib Norras 
Sanderfjordis käsipalli ja õpib 
norra keelt, Mikk mängib kä-
sipalli Rootsis Lundis ja õpib 
kohalikku keelt. Tütar Anna 
Maria õpib Inglismaal ülikoolis 
Araabia keelt ja Lähis-Ida tea-
dusi, Ats ja Miia Maria õpivad 

Vallavolikogu esimees 
Ain Pinnonen: Volikogu peaks 
olema nagu üks võistkond

Viimsi Keskkoolis seitsmendas 
ja kolmandas klassis. Laste va-
nemad on mõlemad pedagoo-
gid: Aini abikaasa Ülle töötab 
Viimsi Keskkoolis eesti ja 
inglise keele õpetajana aastast 
1995. 

Spordimehena arvab Ain 
Pinnonen, et vallas on head 
võimalused sporti teha – on 
kergliiklusteed, kevadel valmis 
Viimsi Kooli juurde valgusta-
tud jooksu- ja suusarada, koo-
lidel on korralikud võimlad, 
suures koolis on aeroobika- ja 
gümnastikasaal ning ujula. 
Viimsi SPA ja Viimsi Sport 
pakuvad erinevaid rühmatree-
ninguid ja jõusaali kasutamise 
võimalusi. “Kõige rohkem tun-

neme puudust staadionist, mida 
oleme oodanud 2006. aastast, 
kui valmis uus Viimsi Kool, 
ning kergliiklusteest Randvere 
kooli juures, mis võimaldaks 
lastel turvaliselt rattaga kooli 
sõita,” täpsustab ta seda, mida 
veel vaja oleks. 

Oma uue ameti, vallavoli-
kogu esimehe kohta ütleb Pin-
nonen: “Volikogu peaks olema 
nagu üks võistkond, mis töötab 
ühes rütmis Viimsi valla elanike 
heaks. Kahjuks on volikogus ta-
valiselt kaks leeri – koalitsioon 
ja opositsioon, kes näevad valla 
asju erinevalt. Ideaalis võiksid 
teha mõlemad pooled konstruk-
tiivset koostööd.”

VT 

Uus vallavalitsus
12. novembril võttis vallavolikogu vastu otsuse kinnitada uued vallavalitsuse liikmed. 

Palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks kinnitati ning nimetati abivallavanema ametikohale vallava-
nema volituste ajaks Margus Kruusmägi, Mailis Alt ja Oliver Liidemann. 

Vallavalitsuse liikmeks kinnitati vallavanema volituste ajaks Randar Lohu.
VT 

Vallavolikogu komisjonid 
12. novembril toimunud vallavolikogu VIII koosseisu 2. istungil valiti salajasel hääletamisel 
vallavolikogu VIII koosseisu komisjonide esimehed ja aseesimehed. Ülejäänud komisjonide 
liikmed kinnitati komisjoni esimehe ettepanekul. Alljärgnevalt toome ära komisjonide ju-
hid ja liikmed. 

Revisjonikomisjon
Jüri Kruusvee – esimees, Jaak Raie – aseesimees, Andrei Lepihhin, Ene Lill, Kristina Kams 

Eelarve- ja arengukomisjon
Märt Vooglaid – esimees, Meelis Saluneem – aseesimees, Aivar Sõerd, Madis Kaasik, Urve Palo, 
Ene Malmet, Tähve Milt, Jan Trei, Kaarel-Mati Halla   

Kultuuri- ja spordikomisjon
Ain Pinnonen – esimees, Jaak Salumets – aseesimees, Raivo Tammus, Atso Matsalu, Pearu Paulus, 
Aarne Saluveer, Rein Madissoon 

Noorsoo- ja hariduskomisjon
Ene Lill – esimees, Oksana Šelenjova – aseesimees, Kaja Kallas, Raivo Vetik, Marika Saul, Enn Sau, 
Elo Murss   

Sotsiaalkomisjon
Enn Sau – esimees, Kristina Kams – aseeismees, Reena Uustal, Anu Kaiv, Hans Riismaa, Helle 
Hallika, Ivo Saarma  

Maa- ja planeerimiskomisjon
Märt Vooglaid – esimees, Raimo Tann – aseesimees, Vjatšeslav Tšalauzov, Margus Talsi, 
Atso Matsalu, Karmo Karelson, Madis Saretok 

Keskkonna- ja heakorrakomisjon
Raimo Tann – esimees, Priit Robas – aseesimees, Kristjan Mark, Relo Ligi, Valter Puuström, 
Jelena Kesa, Andres Jaanus

VT

Vallavolikogu esimees Ain Pinnonen.
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Viimsi Kooli robootika-
ringi võistkond võitis 
esikoha rahvusvaheliselt 
robootikavõistluselt Ro-
botex 2013.

16. ja 17. novembril toimus 
Tallinna Tehnikaülikooli spor-
dihoones Baltimaade suurim 
robootikavõistlus Robotex 
2013, mida peeti 13. korda. 
Sel aastal registreerus võistlu-
sele 225 robotit, mis on suurim 
võistlevate robotite arv Robo-
texi ajaloos. Võistlust külastas 
ka ÜRO peasekretär Ban Ki-
moon. 

Teadmiskeskuse Colle-
gium Eruditionis egiidi all 
tegutseva robootikaringi õpi-
lased osalesid sellel üritusel 
esimest korda joonejärgimis-
võistlusel. Viimsi Kooli mees-
kond koosseisus Rasmus Kal-
las 4.G, Robin Rio Kreem 4.F, 
Andreas Proos 4.F ja Kristian 
Erik Papp 5.C saavutas pinge-
lises võistluses esikoha! Mees-
konda juhendas Aleks Koha.

Joonejärgimisvõistlus on 
üks populaarsemaid robotite 
võistlusi maailmas ja Robote-
xil korraldati seda kolmandat 
korda. Joonejärgimisvõistlu-
sel on robotite ülesanne läbida 
võimalikult kiiresti väljakule 
musta joonega maha märgitud 
rada. Kaks robotit võistlevad 
paralleelselt identsetel välja-
kutel. Roboti ehitamisel on 
vaja leida tasakaal kiiruse ja 
stabiilsuse vahel. Viimsi Kooli 

Johan ja Maria Laidoneri 
monument Viimsi pargis 
on valmis saanud. 

Monumendi kavandi autorid 
on Juhan Kangilaski ja Maria 
Freimann, kes 2012. a, kui mo-
numendikonkurss välja kuu-
lutati, olid Eesti Kunstiaka-
deemia arhitektuuritudengid. 
Mälestusmärgi projekteeris 
OÜ Lootusprojekt, ehitas AS 
Restor.  

Monument on rajatud Viim-
si valla eelarveraha ning riigilt 
siseministeeriumi kaudu eral-
datud toetuse abil.

Monumendi kõrvale on 
paigaldatud mälestuspink, mil-
le autorid hiljem juurde pro-

Esikoht Viimsi Kooli 
robootikaringile

meeskonnal õnnestus ehitada 
ja programmeerida selline ro-
bot, mille kiirusele ja stabiil-
susele vastast ei olnud ning 

üksteise järel pidid kogenud 
konkurendid tunnistama meie 
meeskonna paremust. 

 Robotex on eelkõige noor-

tele suunatud tehnikateaduseid 
populariseeriv iga-aastane üri-
tus, mille peamine eesmärk on 
tõsta noorte huvi tehnoloogia-
hariduse vastu. Selle tulemu-
sena tekiks jätkusuutlik hulk 
edukaid interdistsiplinaarseid 
(mehaanika, infotehnoloogia, 
elektroonika, tootedisain) in-
senere ja erialaspetsialiste, kes 
orienteeruksid mehhatroonika 
valdkonnas ja omaksid koge-
musi meeskonnatöös nii Eestis 
kui ka rahvusvahelisel tasan-
dil. See on üks meede, mis 
kindlustab Eesti konkurent-
sivõime teaduspõhises aren-
dustegevuses ning tootmises 
laiemalt.

Peeter Sipelgas
Teadmiskeskuse juht

Johan ja Maria Laidoneri monument valmis
jekteerisid. Pink rajati Tallinna 
Rotary klubi toel. Johan Laido-
ner oli 13. detsembril 1929. a 
Eestis esimesena asutatud Tal-
linna Rotary klubi asutajaliige 
ning charter-president.     

2014. a veebruaris möödub 
130 aastat Eesti suurima väe-
juhi, kindral Johan Laidoneri 
sünnist. Siis avatakse mäles-
tusmärk pidulikult. 

Laidonerid elasid Viimsi 
mõisas 1920ndate algusest Ve-
nemaale küüditamiseni.  Mo-
nument  kujutab Laidoneride 
koju tagasi jõudmist pärast 
pikka eemalolekut, taaskohtu-
mist sümboolsel väraval. 

VT 

on Harju Maavalitsuse koduleheküljel aadressil harju.maavalitsus.
ee/et/harju-maakonna-teenetemark 

Teenetemärke jagatakse maakonnas aastast 1996. 2012. aas-
tal pälvisid teenetemärgi AS Harju Elekter juhataja Andres Allik-
mäe, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor politseikolonel Elmar 
Vaher, Eesti Olümpiakomitee asepresident Toomas Tõnise ja Keh-
ra Kunstidekooli rütmikaansamblite ja ettevalmistusklasside õpe-
taja-metoodik Ülle Raud.

Teenetemärgid annab Harju maavanem üle 30. detsembril toi-
muval traditsioonilisel aastalõpu vastuvõtul Rahvusooperis Estonia.

Harju Maavalitsus

Esitage teenetemärgi kandidaate
Harju Maavalitsus ootab Harju maakonna kohalikelt omava-
litsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning 
füüsilistelt isikutelt 25. novembriks ettepanekuid maakonna 
teenetemärgi kandidaatideks.

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isi-
kuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi 
taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohali-
kel omavalitsusüksustel, avalikel- ja eraõiguslikel juriidilistel isiku-
tel ning füüsilistel isikutel.

Hiljemalt 25. novembriks oodatakse taotlusi Harju maakonna 
teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi statuut ja taotluse plank 

Laidoneri mälestusmärgi ideekonkursil 18 võistlustöö seast välja-
valitud Juhan Kangilaski ja Maria Freimanni töö “Taaskohtumine“ 
on nelja meetri kõrguses graniidis valmis saanud ja oma kohale 
asetatud. Pimedas valgustatuna mõjub mälestusmärk lausa lumma-
valt. Foto Kristjan Rosin 

Viimsi õpilased osalemas joonejärgimisvõistlusel. 

Viimsi Kooli robootikaringi võidukas meeskond koos juhendajaga. 

“Laske sisse mardisandid, marti, marti!” olid 
laulusõnad, mis 8. novembri hommikul vallamaja 
ukse tagant kostsid. 

Tol vihmasel sügishommikul 
võis Viimsi vallamaja lähedal 
kohata kummalist musta riie-
tatud lastekampa ringi luusi-
mas. Juba kolmandat aastat 
on Viimsi lasteaedade Astri 
maja kujundamas traditsioo-
niks mardijooksmise Viimsi 
vallarahvale. Ka tänavu käi-

sid Astri maja lapsed, hoolimata kõledast ilmast, vallama-
jas ühte rahvakalendri toredamat traditsiooni elus hoid-
mas. Selleks valmistuti nädal aega: lastega arutati läbi 
mardipäeva tavad ning valmistati ette vahva kava, millega 
vallarahvale külla minna. Lapsed õppisid selgeks nii luu-
letusi, laule kui mõistatusi, millega valla töötajate teadmi-
si ka kontrolliti. Vallarahvast õnnistati viljaõnnega ning 
sooviti pikka iga ja rohkelt valijaid. Lapsi ei jäetud ilma 
andidest, mille üle iga laps lasteaias rõõmu võis tunda.

Kokku käis sel aastal marti jooksmas 28 last, kellest 
pisemad olid kolmeaastased ning kõige vanemad tuleva-
sel sügisel seitsmeseks saavad. 

Piia Varik
Viimsi Lasteaiad

Isadepäev 
Randveres
Randvere uus koolimaja mõjub kutsuvalt kogu 
külale. Randvere küla, kool ja päevakeskus 
tegidki toreda ühisürituse – korraldasid kooli 
võimlas 13. novembril toreda isadepäeva. 

Kooli lausa läikiva põrandaga võimla sai rahvast täis – 
suuri ja väikseid randverelasi. Kohal olid isad-emad, koo-
lilaste väiksed õed-vennad ja vanaemad-vanaisad.

Kooli tegevjuht Leelo Tiisvelt soovitas oma sõnavõ-
tus lapsevanematele kolm nippi, kuidas väikestest pois-
test head isad kasvatada. Need nipid on: iga poiss peab 
mängima mõnd muusikariista, iga poiss peab tegelema 
spordialaga, kus ta saab võidelda poiss poisi vastu,  ja iga 
poiss peaks tegelema millegagi, kus ta tunneb, et on kõi-
gist parem. Loodetavasti võetakse koolijuhi nõu kuulda.

Et küla pidas esimest korda isadepäeva uues koolimajas, 
siis oli külavanem Priit Robasel kaasas kolm suurt lillekim-
pu kolmele tublile naisele: Leelo Tiisveltile, kooli huvijuhile 
Anneli Soosaarele ja päevakeskuse juhile Aime Salmistule.  
Päevakeskus omakorda tervitas ja tänas oma suurt tuge 
Madis Kaasikut ja tublit külavanemat Priit Robast.

Kui vastastikku tänatud, algas kontsert, kus esines 
kogu koolipere. Lauldi isadele, tantsiti šõutantsu ja isade-
ga koos ühistantsu, aga päris mölluks läks siis, kui algas 
teatevõistlus, kus igas võistkonnas olid lapsed koos isa-
dega. Seda, kuidas isad jooksid võidu, vedades last enda 
järel suure lina peal, kuidas joosti kilekotis, nii et kotid 
ribadeks ja isad võhmal ning kuidas isa ja laps üheskoos 
läbi rõnga hüppasid – seda kõike ei saagi kirjeldada. Ka 
fotoobjektiiv tabas pidevalt vaid liikuvaid kogusid, mis 
jäädvustusid udupiltidena. Siin oleks hea pildi tegemiseks 
vaja läinud proffi spordifotograafi. Aga mis neist fotodest, 
peaasi, et lastel oli isadega koos tore – ja seda oli laste 
nägudelt näha, isadki nautisid võistlust ja läksid hasarti.

Ürituse teine pool oli hingetõmbamiseks, kui meele-
oluka kontserdi andsid Tallinna rahvatantsuselts Pääsuke 
ja Randvere seeniortantsurühm Kobarake. 

Mardid vallamajas

Väiksed mardisandid.

Koos isaga tuli rõngast läbi astuda.
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Algus lk 1

Püünsi kooli 20. aasta-
päevale ja vilistlaste 
kokkutulekule pühen-
datud kontsert oli vääri-
kas lõppakord sünnipäe-
vanädalale.

Kontsert oli ühtaegu nii kodune 
kui pidulik, jagus üllatusmo-
mente ja oli äratundmisrõõmu. 
Alati oodatud ja armastatud 
rahvatantsud vaheldusid koo-
ride esinemiste, laulude, luule-
tuste ja pillimängudega.

Lapsevanemaile oli tore 
üllatus, et juba mõnekuune töö 
uue muusikaõpetaja käe all oli 
lapsed julgelt ja selgelt laulma 
pannud. Vahva, et kooli aasta-
päevakontserdil said oma väi-
kese panuse anda ka lasteaia-
lapsed. Nende esitus oli siiras 
ja ehe ning ei jätnud saalis küll 
vist kedagi emotsioonita. 

Heade hingede tantsuna no-
vembriõhtus mõjus õpetajate ja 
kooli töötajate naisrühma esine-
mine. Vastupidiselt öeldule „suu 
laulab, süda muretseb“ tekitas 
tantsu jälgimine tunde „jalg 
tantsib, hing heliseb“. Soe at-
mosfäär ja turvaline koolikesk-
kond on see, mille poole on 
Püünsi koolis püüeldud. Kõike 
seda ei oleks aga ilma heliseva 
hingega õpetajate ja teiste kooli 
töötajateta. 

Püünsi kooli sünnipäeva lõppakord

Tänan kõiki õpetajaid, õpi-
lasi ja kooli töötajaid südame 
ja hingega tehtu eest! Jätkugu 
kõigil tarkust, töörõõmu ja ta-
het kooli hoidmisel ja arenda-

misel! Koolikell on siin kaiku-
nud juba 20 aastat, jäägu tema 
helin kostma kauaks veel…

Nele Terras
Püünsi Kooli lapsevanem 

Pidulik hetk laste valmistatud sünnipäevatortidega. Fotod Püünsi Kool

Direktor ja õppealajuhataja.

5. klassi tort. 

Muinasjutukarnevali tegelased. 

6. kl džentelmenid klassijuhatajaga. 

Võrkpalli sõpruskohtumisest osavõtjad.  

3. klass teeb torti.



22. november 2013  5

Mees nagu orkester – veidi ehk klišeelikult 
kõlav, kuid Andrus Kalveti puhul on sellisel ise-
loomustusel väga täpne ja laiemgi  tähendus.  

Pühapäeval, 16. novembril 
oli Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus kontsert, millega lugu-
peetud dirigent, Viimsi Koo-
li muusikaõpetaja ja mitme-
külgne pillimees tähistas oma 
esimest juubelit. Kalveti tak-
tikepi järgi laulis kontserdil 
koguduse kammerkoor, keda 
ta on juhatanud algusest pea-
le, 1994. aastast, nii et seda 
tuntaksegi Kalveti koorina. 
Meeldivaks vahelduseks oli 
juubilari poja Andrease esi-
nemine trompetil.

Kalveti koori liige Hilja Hallaste iseloomustas oma diri-
genti nii: “Ta on väga korrektne, väga järjekindel ning alati 
nagu raudnael proovides kohal. Kui meie juba tahaks lõpe-
tada, ütleb tema ikka: “Laulame veel, saab veel paremini!““ 

Kuna Andrus Kalvetile on südamelähedane Rudolf To-
biase  ja Cyrillius Kreegi looming, siis on koori repertuaa-
ris palju nende suurmeeste helitöid. Kalvet on oma jõu, 
kulu ja südamevaluga välja andnud Tobiase loomingu CD. 

Kammerkoor osaleb tihti praostkonna ühislaulmistes. 
Hallaste toob näiteks esinemised Toomkirikus peapiiskopi 
pühitsemisel ja presidendi inaugureerimisel. Palju esine-
takse jõulu- ja advendikontsertidel. 

Aga Andrus Kalvetit teatakse väga mitmekülgse me-
hena – teda köidavad ka tehnikamaailm, ilukirjandus ja 
ajalugu ning tal jätkub aega veel rahvatantsu jaoks, rääki-
mata ühemehebändist, kellena Kalvet on nõutud pillimees.

“Andrus on mees, kes jõuab igale poole,” öeldi õnnit-
luskõnes ja sooviti, et juubilar õpiks ka ütlema ei, leiaks 
enda, pere ja kahe toreda lapse jaoks rohkem aega ning 
oskaks ka elegantselt logeleda. 

Mees nagu orkester
20.–30. oktoobrini toimu-
nud üleriigilised raama-
tukogupäevad kandsid 
pealkirja “Kohtume 
Raamatukogus”. Viimsi 
Raamatukogu raamatu-
kogupäevade üldpealkiri 
oli “Vali raamatukogu!”. 

Raamatukogupäevade raames 
toimus Viimsi Raamatukogus 
nii mõnigi huvitav üritus ja 
kohtumine, millest võtsid osa 
mitmed viimsilased. 

Üritused algasid meil juba 
päev varem laupäeval, 19. ok-
toobril kell 11 jutuhommikuga 
“Porivorsti sügisesed seiklu-
sed”. Jutu mõtles välja, jutustas 
ja etendas lastele meie raama-
tukoguhoidja Marika Matvere. 
Porivorstide mõte sündis sü-
gisest ja vihmaussidest. Oma 
nime said nad raamatu “Sipel-
gad ei alistu” mõnusa vihma-
ussi järgi. Lapsed saavad ka 
edaspidi nende tegemistest osa. 
Sel korral oli juttu kuulamas 
rekordarv mudilasi vanemate ja 
vanavanematega, nii et oli isegi 
raskusi nende mahutamisega. 
Pärast jutu vaatamist-kuulamist 
tutvusid väikesed külastajad 
lasteraamatute valikuga ja said 
ka ise raamatuid vaadata ning 
koju kaasa laenutada.

22. oktoobril toimus e-ka-
taloogi Urram kasutajakoolitus. 
Kahjuks oli huvilisi vähe, see-
tõttu otsustasime edaspidi teha 

Raamatukogupäevad Viimsis

elektronkataloogi individuaal-
koolitusi. Individuaalkoolituste-
le registreerumiseks tuleks võt-
ta ühendust raamatukoguhoidja 
Elise Randiga (elise@viimsi-
vald.ee). Individuaalkoolitustel 
tutvustatakse teavikute otsingut 
e-kataloogist, laenutatud teavi-
kute info vaatamist, laenutähtaja 
pikendamist, teavikute reservee-
rimist, järjekorda lisamist jms.

Neljapäeval, 24. oktoobril 
kell 18 oli kohtumisõhtu Valdo 
Pandi raamatu autori Ene Hio-
niga. Põhiliselt oli juttu Valdo 
Pandi raamatust ning Valdo 
Pandist ja tema elust. Kohtumis-
õhtul olid eksponeeritud ka kõik 
meie kogudes olevad Ene Hioni 
kirjutatud teosed. Õhtu päädis 
Tampe pagarite valmistatud 
maitsva sefiiritordi söömise ja 
kohvi ning tee joomisega. 

29. oktoobril oli huvilistel 
võimalik osa võtta Eesti luge-
misühingu koolitusest “Luge-
mishuvi hoidmine kodus” lap-
sevanematele ja teistele huvi-
listele, mida viis läbi Merle Tii-
gisoon. Koolitus, mis oli osale-
jatele tasuta ning mille läbivii-
mist toetas Hasartmängumaksu 
Nõukogu, räägiti lapse kõne 
arengu toetamisest, lugemis-
huvi tekitamisest ja hoidmisest, 
sellest, milline on hea raamat, 
millal peaks laps hakkama ise 
raamatuid lugema, kaua peaks 
lastele raamatuid ette lugema 
ning kohustuslikust kirjandu-
sest. Lisaks Merle Tiigisooni 
räägitule tulid ka osalejad ise 
teemaga kaasa ning aitasid üks-
teisel leida lahendusi, kuidas 
lastes lugemishuvi hoida ja lu-
gemist meeldivamaks muuta. 

Raamatukogupäevade jook-
sul oli võimalik tutvuda raama-
tukogu köögipoolega ning tea-
da saada, mida tehakse raama-
tuga, enne kui see laenutusse 
jõuab. Sel aastal tundsid selle 
vastu huvi 2 Pargi lasteaia rüh-
ma, kellest üks jõudis raama-
tukokku raamatukogupäevade 
ajal ning teine novembri algu-
ses. Raamatukokku ekskursioo-
nile ja raamatukogu tutvusta-
vatesse raamatukogutundides-
se ootame eelregistreerimisega 
ka muul ajal kõiki klasse ja 
lasteaiarühmi. 

Lisaks tavapärastele raama-
tuväljapanekutele olid raamatu-
kogupäevade ajal väljapanekud 
“Ikka veel populaarsed ...” ja 
“Meie pärand”. Samuti oli väl-
jas näitus “Mida raamatud en-
das peidavad?”. Kahjuks aga ei 
tundnud keegi ära ühtegi enda 
poolt raamatu vahele unusta-
tud eset, fotot vm. Kui Teil on 
midagi kadunud ja kahtlustate, 
et olete selle raamatuga koos 
meile tagastanud, siis tasub ala-
ti raamatukogutöötajate poole 
pöörduda. Meil on sahtlitäis 
asju, mis on unustatud raama-
tute vahele.

Lugedes raamatuid ja külas-
tades raamatukogu võidad pa-
rema ja targema iseenda, avara-
ma silmaringi, targema Viimsi, 
eluaegsed teadmised ja kustu-
matud lugemiselamused.

Jane Palu 

Mitmekülgne Andrus Kalvet. 
Foto Peep Kirbits

Parimad hetked 
raamatuga!
Viimsi Raamatukogus toimunud fotokonkurss 
“Hetked raamatuga” on lõppenud ja raama-
tukogukülastajad on oma lemmikfotod väl-
ja valinud. 

40 konkursile esitatud fotost tulid auhin-
nalistele kohtadele järgmised tööd: Susanne 
Alupere “Rulle lemmikraamatud” – auhinnaks 
külarestoran Roots kinkekaart 25 € väärtuses.

Katrin Koha “Books – the cheapest holiday 
you can buy” (“Raamatud – kõige odavam puh-
kus” – auhinnaks spordiklubi Viimsi Sport Fit-
ness keskuse 30 päeva kaart.

Kerly Ilves “Hetk raamatuga võib tunduda 
kui reis uude maailma” – auhinnaks restoran 
Meritäht kinkekaart 20 € väärtuses.

Täname kõiki osalejaid, Viimsi Kooli 3B klas-
si ja klassijuhatajat, hääletuses osalenuid ja 
sponsoreid!

Osalejate fotod jäävad kaunistama raamatu-
kogu fuajeed.

Viimsi Raamatukogu

Susanne Alupere võidutöö.

Katrin Koha kompositsioon.

Näitus sellest, mida loetud raamatute vahelt on leitud.

23. novembril k 11.00

(Kesk tee 1)

LOENG
Perekonnanimed 
suguvõsauurija pilguga
Kõneleb koduloolane Jaan Tagaväli

Üritus ON tasuta!
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Valla oma ball
Taas on tulemas heategevuslik Viimsi aasta-
lõpuball. Seekord 7. detsembril ja, nagu tradit-
siooniks kujunenud, ikka Viimsi Koolis.

Tantsuks mängib kuulus Rock Hotel. Üles astuvad Rand-
vere pasunakoor ja tantsuansambel Lee, meeleolu loovad 
Heidi Tamme ja tantsuklubi Flex esinejad – aga sellega 
pole esinejate loetelu veel ammendatud. Õhtut juhivad 
Laura Kõrvits ja Vladas Radvilavicius. Toimuvad kuns-
tioksjon ja loterii. Oksjoni kohta ilmub peagi info Viim-
si Kooli kodulehele. Traditsiooniliselt saab enne kella 23 
näha ilutulestikku. Suupistelaua eest kannab hoolt perso-
naalkokk ja Radisson Blue SAS Hotelli esindaja Riinu 
Rätsep, kes ka menüü koostab. Suur peotort tuleb Radis-
soni hotellist Olümpia. Kogu suupistete kraam on headelt 
sponsoritelt. 

Mullu koguti heategevusballiga MTÜ Viimsi Inva-
ühingu erivajadustega laste heaks 9190 eurot. Ühingu ju-
hatuse esinaine Jana Skripnikov ütles, et invaühing kasu-
tab balliga kogutud raha invalaste heaks, s.h perelaagrite, 
erinevate teraapiate ja muu vajaliku kaasamiseks. Skrip-
nikov rõhutas, et see ball on mõeldud kogu valla rahvale 
ning kõik on teretulnud. Korraldajad on arvestanud kuni 
500 külalisega. Ballikutse hind on 1. detsembrini 25 €, see-
järel 30 €. Kutseid saab osta vallamaja infoletist ja Viimsi 
Koolist peaadministraatorilt.  

Mis võib olla toredamat kui veeta õhtu oma koduval-
la ballil, tantsida väga tuntud ja suurepärase Rock Hoteli 
saatel ning tunda rõõmu sellest, et oma osavõtuga peost 
teeme kellelegi ka head!

MTÜ Viimsi Invaühingu asutasid 2004. a erivajaduste-
ga laste vanemad. Heategevusball on ühingu kõige suurem 
ja peamine annetuste allikas, kuid annetusi on teinud ka 
firmad ja eraisikud.

VT 

Neljapäeval, 28. novemb-
ril kell 19 on Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus tänukont-
sert, kus esinevad Oleviste 
Ülistuskoor, Ita-Riina 
Muusikastuudio solistid ja 
Estonia Seltsi Segakoor. 
Kontsert on tasuta!

On meeldiv, et koostöös Püha 
Jaakobi kiriku kogudusega 
saab teoks kontsert, kuhu saa-
me tulla pere ja sõpradega, et 
oma südames tänada kõige hea 
eest, mida meile on eluteel an-
tud. Suur tänu neile loomeini-
mestele ja kooridele, kellega 
see kontsert saab teoks, ja ka 
neile, kes leiavad aega kuula-
ma tulla. Võib öelda, et kõik, 
kes sellel toredal kontserdil 
osalevad, teevad suurepärast 
koostööd parema tuleviku ni-
mel. Loodan, et kontsert toob 
palju rõõmu kuulajate süda-
metesse ja see viiakse edasi 
oma koju ning sõprade ja tut-
tavate ringi. Ühtlasi tänan neid 
paljusid toredaid inimesi, kes 
oma heade mõtete ja tegudega 
aitasid ja aitavad ka edaspidi 
kaasa Eesti Naabrivalve, valla-
esindajate, MTÜde ja elanike 
koostööle Viimsis.

Oleviste Ülistuskoor on vai-
mulikku muusikat viljelev saa-
teansambliga segakoor, kes tu-
li kokku 2005. aasta suvel. Pro-
jektikoorist sai üsna pea regu-
laarsete proovide ja sagedaste 
laulmistega ühendus. Kooris 
laulab ja mängib pille kristlas-
test sõpruskond väga erineva-
telt elualadelt: muusikuid, et-
tevõtjaid, õpetajaid, üliõpilasi, 
aga ka ämmaemand, ajakirja-
nik, advokaat, lilleseadja. Koo-
ri tegemistesse on kaasatud 
terved perekonnad, mitu põlv-
konda: koos laulavad abikaa-
sad, vanemad lastega, vennad-
õed.

Koorist on välja kasvanud 
noortekoor, mitmetel üritustel 
on üles astunud ka mudilas-
rühm.

Oleviste Ülistuskoor on 
käinud teenimas kümnetes 
kogudustes üle Eesti: Tallin-
nas, Tartus, Keilas, Viljandis, 
Haapsalus, Kärdlas, Kuressaa-
res ja mujal. Lauldud on krist-
likel festivalidel ja kalmistu-
pühadel, ka Helsingi Saalemi 
kirikus on mitu kontserti an-
tud. Eriline projekt “Esiisade 
laulud ja priilaste lood” oli 
2008. aastal Hiiumaal ning 
seejärel paljudes Eestimaa lin-
nades. Oleviste Ülistuskooril 
on ligi 40 liiget, koori juhib 
Kersti Kuusk. 

Koori repertuaar ulatub liht-
satest ülistuslauludest ja vaimu-
likest hümnidest (Timo Lige, 
Mart Metsala, Silver Koit, R. 
Morgan, L. Le Blanc, P. Ba-
loche, M. W Smith jpt) klas-
sikaliste suurvormideni (Bach, 
Händel, Schubert, Rutter, de 
Haan, Anne Metsala). 

Kontserdil Viimsi Püha Jaa-
kobi kirikus tuleb ettekandele 
põhiliselt eesti noorema põlv-
konna heliloojate looming. So-

Tänukontsert Viimsis

listidena astuvad üles Helerin 
Oksa, Üllar Kuusk ja Hendrik 
Soon. Viiulil Helerin Oksa, 
klahvpillidel Auri Niilo, kitar-
ril Hendrik Soon, basskitarril 
Üllar Kuusk, löökriistadel Avo 
Tutsu.

Ita-Riina muusikastuudio 
on tegutsenud solistide õppega 
17 aastat ja väikelaste muusi-
karühmadega 12 aastat. Ita-
Riina Pedanik on Viimsi Hu-
vikeskuse tegevjuht. Ita-Riina 
Pedanik: “Muusika ei ole pel-
galt seitse nooti reas, vaid 
terve imeline maailm nende 
vahel – helivärvingute, tunne-
te ja emotsioonide pillerkaar. 
Musitseerimine läbi tunnetuse 
on imeline rännak dimensioo-
ni, mis kannab ühest nimetust 
MUUSIKA”. Ita-Riina muu-
sikastuudiost tulevad esinema 
kaks solisti – 11aastane Ma-
ria Rander ja 15aastane Liina 
Ariadne Pedanik. Mõlemad 
on muusikaga seotud väga va-
rajasest lapsepõlvest ning see 
on nende elu lahutamatu osa. 
Ita-Riina on kirjeldanud kahte 
esinejat järgmiselt:

Maria Rander on alati rõõm-
sameelne ja heas tujus. Tema 
pühendumine muusikale teeb 
koosmusitseerimise naudita-
vaks ja ka tulemuslikuks. Ma-
ria on väga kohusetundlik ja 
suhtub oma valitud hobidesse 
tõsiselt ja austusega. Maria pu-
hul saab rääkida talendist. Tal-

le on looduse poolt kaasa an-
tud ingellik lauluhääl ja suu-
repärane musikaalsus. Maria 
on väikesest peale laulnud 
stuudiotes ja lauluringides. Li-
saks laulmisele õpib ta Viimsi 
Muusikakoolis klaverit ning 
on olnud edukas ka klaveri-
konkurssidel. Võistlusel Lau-
lukarussell 2012 kuulutati  Ma-
ria oma vanuserühma võitjaks. 
Tänu oma musikaalsusele on 
Maria saanud osa võtta Nuku- 
ja Noorsooteatri muusikalist 
“Shrek” ning sellest aastast 
osaleb ta ka Viimsi kooliteatris.

Liina Ariadne Pedanik on 
laulnud nii kaua, kui ta end mä-
letab. Esimesed sammud lava-
laudadel tegi ta nelja-aastaselt. 
Liina on ise öelnud oma 8. klassi 
loovtöös, milleks ta valis kont-
serdi: “Ilma meloodiata ju laulu 
ei ole, kuid tihtipeale on sõnum 
hoopis olulisem. Ühel või teisel 
moel väljendatuna on enam-
vähem kõikide laulude sõnum 
armastus. Mulle läheb väga 
korda, et maailmas  oleks roh-
kem teineteisest hoolimist ning 
armastust”. Muusikal on alati 
olnud kindel koht Liina elus. 
Laulmine on teda motiveerinud 
muusikaga rohkem tegelema. 
Liina on õppinud muusikakoo-
lis trompetit ning oskab pisut ka 
kitarri ja klaverit mängida. Ta on 
algklassidest alates osalenud ak-
tiivselt Viimsi kooliteatris ning 
on viimased kuus aastat näidel-

nud-laulnud kõikides kooliteatri 
muusikalides.

Estonia Seltsi Segakoor on 
Eesti üks tunnustatumaid kont-
sertkoore, kes käesoleva aasta 
sügisel tähistab oma 20. tege-
vusaastat. Koori dirigent on 
Heli Jürgenson, kes oma perega 
elab juba aastaid Viimsi vallas.

Koori ajalooline järjepide-
vus ulatub 1865. a loodud  Es-
tonia Seltsi juures tegutsenud 
Estonia Muusikaosakonna Se-
gakoori tegevusajani. Estonia 
Seltsi Segakoor esineb palju 
Eestis ja ka välismaal ning on 
edukalt esinenud rahvusvahe-
listel konkurssidel ja salvesta-
nud muusikat helikandjatele. 
2014. aasta laulupeol on Heli 
Jürgenson segakooride üldjuht 
ja dirigent. Koori tutvustav ar-
tikkel ilmus eelmises Viimsi 
Teatajas (8.11.13).

Tänukontserdil Viimsi Jaa-
kobi kiriku orelifondi toetu-
seks lauldakse kauneid koori-
laule eesti ja välismaa autorite 
loomingust, mis rõõmustavad 
meie hinge ja kannavad meid 
1. advendi eel rahulikku ootus-
aega. Tore, kui igal kirikul on 
olemas oma orel, mille abil 
saab inimesteni muusikat tuua. 
Püha Jaakobi kirik soovib ehi-
tada oma orelit ja on tänulik 
kõikidele inimestele, kes aita-
vad kaasa sellele üllale eesmär-
gile. Kes soovib toetada oreli 
ehitamist ja lugeda rohkem ore-
livilede müügist, saab külasta-
da veebilehte viimsijaakobi.
edicypages.com/kirik/orel. 

Ootame rõõmuga kõiki Pü-
ha Jaakobi kirikusse heatege-
vuslikule tänukontserdile!

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite 

koordinaator

Maria Rander ja lauluõpetaja Ita-Riina Pedanik.

Liina Ariadne Pedanik.

Vaimulikku muusikat viljelev Oleviste Ülistuskoor. 

14. detsember k 14–17

Viimsi valla 
eakate jõulupidu

Esineb Heidi Tamme, 
klaveril saadab Vladimir Krieger

Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaastegevad Viimsi Kooli õpilased 

Külli Talmari juhendamisel

Kohv ja kook

Viimsi Koolis, Randvere tee 8
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus

Traditsiooniliselt kuulub balli juurde ilutulestik. 
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Keskkonnakaitsjate hea 
algatus on haaranud see-
kord kaasa hoopis laiema 
kultuurivaldkonna, seal-
hulgas mitmed muuseu-
mid. 

Meri ühendab oma kallastel 
elavaid rahvaid juba mäleta-
matutest aegadest. Üle Soo-
me lahe vee libisesid kiviaja 
inimeste nahkpaadid, läänest 
itta kulges viikingite idatee. 
Veepiirile rajasid oma külasid 
Rootsimaalt tulnud ümberasu-
jad. Iidsete kontaktide jälgi on 
ka keeles: Põhja-Eesti ranni-
kumurdes ja Soome keeles lei-
dub hulgaliselt vastastikuseid 
laene.  

Soome lahe randadel on 
vanu sadama- ja kaubalinnu, 
merel on seilanud hansakoged 
ja liikunud piraatide laevad, kõ-
misenud kahurid ja hukkunud 
laevad. Navigeerimine muutus 
lihtsamaks, kui randadesse tu-
letorne ehitama hakati, millest 

Järgmine aasta on rahvus-
vaheline Soome lahe aasta

mitmed veel tänapäevalgi me-
remeestele teed näitavad. Kuni 
Teise maailmasõjani jäi läbi-
käimine üle lahe vabaks ja Aksi 
saarel sündinud paadimeister 
Helmut Aksberg ütles 1930. 
aastate paadimatkadest rääki-
des : “Soome laht oli sisemeri!”  

Uusimaa ja Virumaa ela-
nike vahel arenes sõbrakau-
bandus, Eesti poisid põgenesid 
nekrutiksvõtmise hirmus üle 
mere Soome ja neist said mõne 
Lõuna-Soome saare esimesed 
asukad. Põhja-Eesti kalurid 
purjetasid Uusimaa saarestikku 
räime püüdma ja kaubavahetus 
lahe põhja- ja lõunaranna vahel 
oli elav. 19. sajandil toodi Soo-
mest tonnide viisi soola, hiljem 
läks Eestist põhja poole tuhan-
deid liitreid  piiritust. 

2014. aastal oleme Ranna-
rahva Muuseumis suure osa 
oma tegevustest pühendanud 
Soome lahele. Tähtsamad neist 
võib ehk väikese saladusena 
juba välja käia. Märtsikuus 

plaanime president Lennart 
Meri 85. sünniaastapäeva tä-
histada uue püsiekspositsioo-
niga Hõbevalge, mis tutvus-
taks Eestis esmakordselt meie 
esivanemate kuulsusrikkamat 
ajajärku, läänemeresoomlaste 
kaubanduse kõrgaega. Kevadi-
ne taluturu kalapäev kesken-
dub sedakorda Soome lahe hee-
ringale ehk räimele, Rannarah-
va Festival aga toob Viimsisse 
ka ülemeremaade randlasi oma 
kultuuri näitama. Traditsiooni-
line Valgete Ööde Festival lii-
gub 2014. aastal aga perioodi, 
kui põhjala ööd ongi kõige 
valgemad, s.o suvise pööri-
päeva nädalasse. Esinejad ja 
kontserdid on seekord samuti 
suurejoonelised ning festival 
kulmineerub suve kõige val-
gemal ööl, jaaniööl. Kõik need 
sündmused ja palju muud võ-
tab kenasti kokku meie uus 
vastilmunud seinakalender, 
mis haarab ka teiste muuseu-
mide tegemisi. 

Kuigi teeme juba plaane 
järgmiseks aastaks, on jõuluaja 
toimetused veel ees ja sellest, 
mida jõuluaeg muuseumidesse 
toob, saategi lugeda järgne-
vatelt lehekülgedelt. Leidke 
endale päevake või isegi paar, 
mil meie juurest läbi astuda. 
Tulge näitust vaatama, kin-
gitust ostma või jõulutunnet  
otsima. Viimsi Vabaõhumuu-
seum on avatud kõikidel pü-
hadel ja ootab teid jõuluses, 
loodetavasti ka lumises rüüs. 
Igalaupäevane taluturg peibu-
tab jõululõhnadega, tähistame 
jõuluaegseid rahvakalendripü-
hi ning päkapikkude koolimaja 
Rannarahva Muuseumis võtab 
vastu kooli- ja lasteaiagruppe. 
Ja muidugi ei saa me üle ega 
ümber oma vanadest sõpradest 
kelgukoertest, kes taas vaba-
õhumuuseumis pühapäeviti 
külalisi rõõmustavad.

Kaunist jõuluaega soovides,
Rannarahva Muuseum

Advendiaeg
Algamas on advendiaeg, kirikukalendrist pärit 
jõulueelne periood. 

See on aeg, mil ennast aasta suurimaks pühaks ette val-
mistada. Väljas läheb üha pimedamaks, kuid pimedus ei 
võida! Süda on soe ja iga järgmise nädalaga süttib uusi 
küünlaid. 

Ootame kõiki pühapäeval, 1. detsembril kell 16 Viimsi 
Vabaõhumuuseumisse  advendiküünalt süütama!

Rannarahva Muuseum
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Rannarahva Muuseumi 
teaduspool on aasta 
jooksul tegelenud usinalt 
randlaste ajaloo talle-
tamise ja esitlemisega. 
Nüüd on paras aeg teha 
sellest väikene kokkuvõ-
te ja heita pilk ka tule-
vastele tegevustele.

Suurim saavutus oli käesole-
val aastal kindlasti Naissaare 
raamatu valmimine, millega 
tõime ajaloo hämarusest välja 
saare õitsvad külakogukonnad 
ja nende elanikud. Lehekülge-
de pealt vaatavad vastu ime-
kaunid kahekordsete veranda-
dega majad, kaunites kleitides 
naised ning uhketes toruküba-
rates mehed, kuid mõned lehe-
küljed hiljem on peen rõivas-
tus jäetud kappi uut pidupäeva 
ootama ja rannal käib kibe ka-
lade võrkudest päästmine. 

Sõna saavad ka usutegela-
sed ning oma kummalisi mäles-
tusi jagavad juba maisest maail-
mast lahkunud mehed, kes oma 
pruudi Eestist kohvri sees kaasa 
viisid, sest sõda ei andnud noor-
tele muud võimalust.

Kuid vaevalt sai raamat 
trükisoojana meie laudadel jah-
tuma asuda, kui ees ootas juba 
järgmine pakiline töö. Kevade 
jooksul valmis näitus piiritsoo-
nist, mille põhiline eesmärk on 
meelde tuletada nõukogudeaeg-
set keerukat olukorda, milles 
rannainimesed pidid igapäe-
vaselt elama. Ühtlasi soovisi-
me näidata, millisel moel on 
piiritsoon mõjutanud randlaste 
elu ning ka Eesti rannakultuuri 
laiemalt. 

Lugu täiendab näitust 
Siinkohal tooksin ära ühe 
lõbusama loo, mis näituse 
tegemise käigus on meieni 
jõudnud – Hiiumaal olevat 
viiekümnendatel üks mees tei-
nud endale redelit ja puurinud 
puupuuriga selleks otstarbeks 
auke. Tema juurde sattunud 
kohalik piirivalve kapten ja 
pärinud, kust mees nõnda hea 
puuri sai. Hiidlane vastanud 
rahulikult, et no kust siis ikka, 
Rootsist tõin. Piirivalvur aja-
nud silmad suureks ja uurinud: 
„Kuidas sa sinna Rootsi said?“ 
„Ikka ujudes,“ vastanud vana-
papi ning lisanud, et noore me-
hena oli ta ühe päevaga ikka 
ujunud Rootsi ja tagasi, kuid 
nüüd, vanast peast, peab öö 
vastaskaldal veetma. Säärased 
pisikesed asjad nagu puur saab 
ju vöö vahel ära tuua. Ohvitser 
olevat õige vaikseks jäänud ja 
ära läinud. Järgmisel päeval 
märganud mees oma maja juu-
res põõsaste vahel rohelisi pii-
rivalve mütse, mis sinna lausa 
nädalaks ajaks passima jäänud. 
Ootasid, millal vanamees jälle 
ujudes Rootsi kaupa läheb too-
ma. Ootama nad sinna jäidki.

Piiritsooni näitust võib kae-
ma tulla aga veel järgmise aasta 
veebruari lõpuni.

Aasta muuseumi teaduspoolel

Näitus Naissaarel
Suvel valmis veel teinegi näi-
tus, mis sedapuhku muuseumi 
endi ruumidesse ei jõudnudki, 
vaid hoopis Naissaarele üles 
pandi. Seekord sai teemaks võe-
tud üks tähelepanuväärsemaid 
Eesti päritoluga optikuid, nimelt 
Naissaarel sündinud Bernhard 
Schmidt, kelle loodud tehnili-
si uuendusi kasutatakse osades 
teleskoopides veel tänapäevani. 
Sügisel kolis Schmidtist rääkiv 
näitus aga Nõmme tähetorni, 
kuhu see jääb novembri lõpuni.

Vahepeal äratasime kor-
raks ellu ka Naissaare naised, 
kes tegid reisi Kuressaarde 
ning hiljem kolisid Tallinna 
vanalinna Rootsi-Mihkli ki-
riku keldrisse – rändama läks 
eelmise aasta lõpul avatud 
Naissaare naiste näitus. Lisaks 
sõitsid kaks vana näitust muu-
seumi turunduse abil ka Hiiu-
maale.

Alates südasuvest rõõmus-
tas muuseumi näituste valikut 
puhkuseteemaline väljapanek, 
nimelt pakkusid külaliskuraa-
torid meile puhkusepakette 
minevikku, mis rääkisid eest-
laste puhkamisharjumuste loo.

Suve lõpul ja sügisel alga-
sid aga ettevalmistused järg-
miseks suureks projektiks – 
Prangli raamatuks. Tehti kaks 

ekspeditsiooni Pranglile, üks 
augustis ja teine oktoobris. Käi-
sime inimeste kodudes, kogusi-
me mälestusi ja fotosid. Prangli 
inimesed on olnud äärmiselt 
vastutulelikud ning väärivad 
meie siirast tänu osutatud abi 
eest, eelkõige täname perekon-
di ja üksikisikuid, kelle juures 
jõudsime juba oma retkedel 
käia. Kindlasti ei jää need kaks 
retke viimasteks, uuel aastal on 
tulemas veel mõned ekspedit-
sioonid, sest Prangli saare aja-
lugu on pikk ning seni suuresti 
uurimata. 

Raamat Pringi suve-
mõisast
Aasta lõpupoole rõõmustasi-
me muuseumis veel ühe raa-
matu üle, mis räägib Pringi 
suvemõisast ja mille jaoks meie 
muuseumi teadur koostas aja-
loolise ülevaate. Kahjuks ei saa 
uhket suvemõisa ennast enam 
näha muidu kui vaid ajalooliste 
piltide peal.

Aasta lõpul saame muuseu-
mi külastajatele aga pakkuda 
silma- ja vaimurõõmuks veel 
ühe näituse, Rootsi-Kallave-

re külast pärineva väljapane-
ku, millel uhke nimi „Käsitöö 
voodis“. Sellest võib pikemalt 
lugeda juba siitsamast Võrgu-
tajast.

Säärased olid suuremad 
projektid, millega Rannarahva 
Muuseumi teadusosakond möö-
dunud aastal rinda pistis. Lisaks 
tegime muidki elulisi muuseu-
mirottide tegemisi, kuid nende 
üleslugemine veniks liialt pi-
kale. Mainida võiks vast lühi-
kest retke Lõuna-Soome, kust 
leidsime palju jälgi suhtlusest 
üle mere Eesti põhjaranniku 
kalurikogukondadega.

Mis meid tuleval 
aastal ees ootab? 
Kindlasti külastame (nagu eel-
pool juba vihjatud) pranglilasi 
veel. Siinkohal ka väike üles-
kutse – Prangli elanikud, kes te 
tunnete, et teil on mälestusi või 
vanu fotosid oma kodusaarest, 
mis vääriksid ka teistega jaga-
mist, võtke julgelt ühendust 
Rannarahva Muuseumi teadu-
ritega. Talletame teie jagatud 
info tulevaste põlvede tarbeks.

Teine suur projekt on näi-
tus, millega soovime kergitada 
veidi saladusloori sellelt müs-
tiliselt hõbevalgelt, mis inspi-
reeris meie president Lennart 
Merit kirjutama koguni sama-
nimelise raamatu.

Otse loomulikult ei ole me 
unustanud ära ka Kirovi kalu-
rikolhoosiga seonduva mater-
jali korjamist, millega soovime 
jõudumööda edasi tegeleda. 
Samuti oleme jätkuvalt huvita-
tud Naissaarest, väikesaartest ja 
rannaküladest.

Seega, kui avastate, et teie 
ukse taga seisavad mõned muu-
seumitöötajate nägu inimesed, 
siis ärge ajage neid minema ega 
peitke ennast koju kardinate 
taha, vaid jutustage neile oma 
lugu, sest ajalugu on just sää-
rane, milliseks me selle loome.

Maivi KärginenVaade piiritsooni näituselt (Rannarahva Muuseum).

Helmut Aksberg Aksi saare paadimeistrite perest Aksil 2013. 

Nõukogudeaegne vaade Prangli sadamale, foto saadud perekond Lembinenilt.

Optik Bernhard Schmidt noorena 
(Hamburgi observatoorium).

Lõunaküla sadam Naissaarel  ca 1930 (Rannarahva Muuseum.)
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Rannarahva Muuseumi 
kaunistab talvekuudel 
mõnus, soe ja pehme 
näitus  “Käsitöö voodis“. 
Näitus on pärit naaber-
külast, Rootsi-Kallavere 
küla muuseumist ja seda 
saab Viimsis vaadata esi-
mesest advendist märtsi-
kuuni. 

Mis küla see on – 
Rootsi-Kallavere?
Ilusa nimega naaberküla asub 
Viimsist umbes 17 km kaugu-
sel, üsna Muuga sadama taga. 
13. sajandil panid Taani preest-
rid selle “kõrgel eenduval mäe-
nukal” asunud küla oma raa-
matusse kirja. 14. –15. sajandil 
elasid külas rootslased, kelle 
järgi küla veel siiamaani  tun-
takse ja kelle pandud talunimed 
– Klaukse, Nuudi, Prantsi, Käl-
la jt – on kasutusel seniajani. 

Paar sajandit hiljem aga 
räägiti külas jälle Põhja-Ees-
ti rannikumurret.  1900. aasta 
paiku osteti talukohad Maar-
du mõisalt välja. Küla oli 
rahvarohke, värsked pereme-
hed tegid  uudismaid, ladusid 
vägevaid kiviaedu, ehitasid 
suuri karjalautu, jääkeldreid 
ja moodsaid elumaju. Suur 
koormus oli ka perenaistel, kes 
talutööde, koduse majapidami-

Käsitöö voodis

se ja laste kasvatamise kõrvalt 
leidsid siiski aega ka nõela ja 
niidi kätte võtmiseks. 

Uni muutus privaatseks
Põhja-Eesti külades elas enamik 
peresid saja aasta eest veel rehe-
taredes. Arhailine rehetuba oli 
pikki sajandeid olnud ühtaegu 
nii köök, elu-, söögi-, võõras-

te-, töö- kui magamistuba, kuhu 
külmal ajal toodi ka õrnemad 
loomad ja linnud. Ühel asemel 
ei maganud ainult abielupaarid, 
vaid ka lapsed ja ööbima jää-
nud võõrad. Külje all olid õled 
või aganakott, peale võeti mingi 
palakas või kasukas, linu peeti 
saksikuks liialduseks ning voo-
dipesu puudus sootuks. Kuid aja 

Nurgake näituselt. Fotod: Anneliis Aunapuu

möödudes hakati rehemajadele 
korstnaid ehitama ning rehe-
tubade otsa tehti kambrid, kus 
peremees ja perenaine endale 
privaatsema ruumi lõid.

Sada aastat tagasi oli aeg 
suurteks muutusteks küps, rent-
nikust sai peremees ja endine 
elulaad hakkas kiiresti minevik-
ku jääma. 1920. aastatel ehitati 

nn moderniseeritud rehiela-
muid, kuid lõplik murrang ko-
dukultuuris saavutati 1930ndate 
kodukaunistamise kampaania-
ga. Selgines moodsa kodu põhi-
nõue – iga toimingu jaoks peab 
olema kindel koht. Oma koht 
pidi olema ka magamisel, uni 
muutus privaatseks ning voodi 
pidi olema puhas ja kaunis. 

Näitus “Käsitöö voodis” atab 
mõista, kuidas keskmisest jõu-
kama Põhja-Eesti küla naised 
saja aasta eest oma kodu sisse-
seadmisega hakkama said ning 
tutvustab Rootsi-Kallavere küla, 
mis on nagu sajanditaguse suure 
murrangu mälestusmärk.

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum

Näituse autor Kersti Pent ja Külvi Kuusk Rootsi-Kallavere küla Mihkli talu kiviaia ääres. 
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Ilmselt pole enam kelle-
legi üllatuseks, et Ranna-
rahva Muuseumis ja Viim-
si Vabaõhumuuseumis on 
sisse seatud väga erilised 
kingipoed, mida me helli-
tavalt Rannarahva kauba-
majaks kutsume.

Nendes poodides leidub hu-
moorikaid kingitusi, väärikat 
merekirjandust, muuseumiko-
gudest inspireeritud meeneid. 
Eriti populaarseks ongi kuju-
nenud kirjandus ja just muu-
seumi enda trükised.  Ranna-
rahva Muuseumi kalendrid 
ja märkmikud on juba selline 
kaup, mille järele sõidetakse 
päris pika maa tagant. Enam 
küll ei sunni me oma poe fän-
ne pikka sõitu ette võtma, sest 
avasime just e-poe, kus saab 
nii oste sooritada kui ka toote-
valikuga lähemalt tutvuda, et 
siis juba kohapeale poodlema 
tulla. 

Jõuluajal pakume oma 
poodides ka kinkide pakki-
mise teenust, et päkapikkudel 
lihtsam oleks. Just selsamal 
põhjusel oleme välja mõelnud 
hulga toredaid tooteid, mida 
päkapiku kingikotti panna. 
Noore meresõbra maailma-
kaart on kindlasti üks asi, mis 
paneb tulevased kaptenid suu-
ri maailma avastamise plaane 
pidama. Kaardile on kantud 
kõik ümbermaailmareisid, 
mis siiani meie kaasmaalas-
te poolt tehtud, ning lisatud 
ka palju muid toredaid mere-
teadmisi. Rannarahva SPA on 
tootesari, mille kehahõõrujad, 
musimäärded ja kabjaleotised 
rõõmustavad kõiki, kel oma 
meretuultest parkunud ihu 
vastu vähegi armastust on. 
Viimsi poolsaare rahvarõivas 

Jõulud ranna-
külas 2013
29. november – Näituse “Käsitöö voodis” avamine Ran-
narahva Muuseumis kell 16.

1. detsember – Advendiküünla süütamine Viimsi Vaba-
õhumuuseumis ja jõuluküla avamine kell 16.

7. detsember – Jõuluturg Viimsi Vabaõhumuuseumis.

8. detsember – II advendi tähistamine Viimsi Vabaõhu-
muuseumis.

13. detsember – Luutsinapäev Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis.

Luutsinapäeva on tähistatud Eestis eelkõige rannaroot-
si aladel, eriti populaarne püha on see Rootsis. Tutvustame 
Eesti rahvakalendri luutsinapäeva kombeid ja saame osa, 
kuidas Rootsimaal Lucia külaskäik välja näeb.

14. detsember – Suur rannarahva jõululaat kell 10–16.
Kingituste ja jõuluroogade laat Rannarahva Muuseu-

mis ja Viimsi Vabaõhumuuseumis.

15. detsember – III advendi tähistamine Viimsi Vabaõhu-
muuseumis.

21. detsember – Toomapäev ja IV advent Viimsi Vaba-
õhumuuseumis.

Toomapäev on oluline kurjade jõudude peletami-
se, valgusele ja päikesele uue jõu kindlustamise poolest. 
Tutvustame toomapäeva kombeid ja teeme toomapäevale 
traditsioonilisi töid. Ka meie rannakülas algab pühaderoo-
gade valmistamise aeg, muu hulgas pannakse käima õlu. 

Jõuluturg Viimsi Vabaõhumuuseumis.

24. detsember – Jõululaupäev Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Enne koduse jõululaua taha istumist astuge läbi Viim-

si vanimast säilinud kodust,  Kingu rehemajast. Võimalus 
valmistada endale päris jõulukroon ning viia koju kaasa 
jõulutunne.

Kell 16 ja 18 jumalateenistus Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus.

25. detsember – Esimene jõulupüha Viimsi Vabaõhumuu-
seumis.

Kell 11 jõulupüha jumalateenistus Viimsi Püha Jaako-
bi kirikus.

26. detsember – Teine jõulupüha Viimsi Vabaõhumuu-
seumis.

28. detsember – Jõuluturg Viimsi Vabaõhumuuseumis.

31. detsember – Näärid Viimsi Vabaõhumuuseumis.

1. jaanuar – Näärid Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Näärikommetest olulisim on kindlasti tuleviku ennus-

tamine. Aasta viimasel ja uue aasta esimesel päeval saab 
vabaõhumuuseumis sulatina pealt oma tuleviku kohta üht-
teist teada, samuti räägime erinevatest uskumustest, mis 
uue aasta saabumisega seotud.

6. jaanuar – Kolmekuningapäev Viimsi Vabaõhumuuseu-
mis.

Tähistame järjekordse jõuluaja lõppu, korjame küla 
pealt kokku jõulukuused ja teeme traditsioonilise kuuse-
lõkke.

– meremehekaloss, triibusärk 
ja kalurimüts – on soetatav nii 
eraldi kui komplektina. Kind-
lasti peab põuetasku või käe-
kotti mahtuma pudelike Nel-

soni verd (see on üks kaunis 
hää mekiga rumm), mis tagab 
halval suusailmalgi sooja ene-
setunde.  Poodide eriline hitt on 
aga küünlaleegiga tuletornid, 

mis akna peal näitavad teed ko-
jujõudjatele, headele hingedele 
ja tasapisi pikenevatele päeva-
dele. 

Rannarahva Muuseum

Kingitused muuseumipoest



22. november – 15. detsember  

Viimsi valla kultuurikalender

22. november 2013  11

Fotonäitus “Viimsi mõis – 
enne ja praegu” kõrvutab foto-
jäädvustusi tänasest ja kahe-
kümne aasta tagusest mõisast
“Rohuküla. Tsaariimpeeriumi 
unustatud sõjasadam”
Eesti Arhitektuurimuuseumi 
näitus
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS näitus “Käsitöö voodis“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Vabaõhumuuseumi keldris 
näitus piirituseveost “Spirdi-
vedajad ja smuugeldajad!“
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava:
 www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Talvel muuseum avatud 
nõudmisel, tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee 
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde 
näitus:
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
“Muinasjutt“
Viimsi Fotoklubi fotonäitus:
“Viimsi Harrastusteatri muusi-
kalid“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 27. november
Kai-Mai Olbri isiknäitus 
“Hingedeaeg“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 28. november
Raamatuväljapanek “Hando 
Runnel 75”
Kuni 30. november
Raamatuväljapanek “Mõeldes 
iseendale”
Raamatuväljapanek lastele 
“Loeme isaga unejuttu”
Fotokonkursi “Hetked 
raamatuga” tööde väljapanek
Viimsi Raamatukogus

Kuni 29. november
Raamatuväljapanek „Tervis 
loodusest“
Prangli Raamatukogus

22. november – 3. detsember
Raamatuväljapanek 
“C.S.Lewis 115“
Viimsi Raamatukogus

22.–29. november 
Raamatuväljapanek 
“Lugemist sügisõhtuteks“
Lastele “Kui loeks midagi 
lahedat?!“
Randvere Raamatukogus

22. november k 13
Kadripäeva karneval 
“Kadrid tantsuringis“
Viimsi Päevakeskuses

22. november k 20
Ivo Linna ja Antti Kammiste
pilet 10 €
Jussi Õlletoas

23. november k 11
Jaan Tagaväli loeng “Pere-
konnanimed suguvõsauurija 
pilguga“
Viimsi Raamatukogus

23. november k 21
Lõõtsamees Siim
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

23. november k 21
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel

23.–24. november k 11
Viimsi valla meistrivõistlused 
korvpallis
Korraldaja MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi 
Viimsi Kooli spordikompleksis

24. november k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd
Tutvume uue loodusliku matka-
rajaga (pikkus u 4,5 km)
k 10.45 väljub buss V5 Viimsi 
haigla eest
Korraldaja MTÜ Viimsi Pensio-
näride Ühendus

Lisainfo tel 601 2354 
(V. Kallion)
Kogunemine Kelvingi küla-
keskuse ees

24. november k 11
Jumalateenistus armulauaga, 
teenib Kai Leppalainen
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. november k 11
Surnutemälestuspüha jumala-
teenistus 
Jutlus Raido Oras
Lastehoid 
Pühapäevakool Kaupo Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumalatee-
nistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

26. november k 18
Mahekosmeetika nõiaköök
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee 
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

27. november k 17
Viimsi Päevakeskuse meele-
oluõhtu “Hing Helisema!“
Oksana Sinkova (flööt)
Jelena Ossipova (kitarr)
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

27. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kõrvalhoones

28. november k 19
Kontsert oreli toetuseks: 
Estonia Seltsi segakoor, 
Oleviste koguduse ülistuskoor ja 
Ita-Riina muusikastuudio 
solistid
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

29. november – 12. detsember
Raamatuväljapanek 
“Kersti Merilaas 100“
Viimsi Raamatukogus

29. november k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Armastus tööpostil“
Osades Tiina Mälberg, Velvo 
Väli, Anneli Rahkema,
Erni Kask, Kertu Moppel ja 
Marin Mägi
Pileti hind 11/9 €
Piletite broneerimine 
tel 602 8838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

30. november k 12  
Hommikubranch
Trühvlivalmistamise õpituba
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee 
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

30. november k 21
Parvepoisid
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

30. november k 21
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel

1.–30. detsember
Raamatuväljapanek “Pühade 
ootel“
Lastele “Jõulumuinasjutt“
Viimsi Raamatukogus

1. detsember k 16
Advendiküünla süütamine
Viimsi Vabaõhumuuseumis

1. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
1. advent, leeripüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

1. detsember k 11
1. advendi jumalateenistus 
leivamurdmisega
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse 
kirikus

1. detsember k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1. detsember k 14.30
1. advendi jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

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

2.–6. detsember
Jõululaat: müügil enda valmis-
tatud maiustused ja esemed
Tulu läheb heategevusena 
MTÜ Viimsi Invaühingu laste 
toetuseks
Viimsi Kooli õppehoonetes
 
4.–16. detsember
Raamatuväljapanek “K.E. Söödi 
nimelise lasteluule aasta-
auhinna saanud raamatud 
1988–2012“
Viimsi Raamatukogus

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

5. detsember k 18  
Piparkoogi valmistamise 
õpituba
Juhendab kondiiter Krista 
Ruben
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee 
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

6. detsember k 13
Jõuluootepäev Päevakeskuses
Käsitööringide jõululaat ja töö-
toad
k 14 barokkmuusika kontsert 
“Rõõm  muusikast”
Ansambel Tallinn Baroque
Viimsi Päevakeskuses

6. detsember k 19
Advendikontsert – 
Eesti Rahvusmeeskoor

Dirigent Igor Nikiforov
Viimsi valla 23. taasasutamise 
aastapäev
Pääse tasuta
Toimub korjandus oreliehituse 
toetuseks
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. detsember k 11–16
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskuses

7. detsember k 17
Kontsert – Tallinna Rotary Klubi 
segakoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. detsember k 19
Viimsi Heategevusball
Tantsuks mängib Rock Hotel
Korraldajad: MTÜ Viimsi 
Invaühing, Viimsi Kool
Ballikutsed müügil Viimsi 
Vallavalitsuse infoletis ja 
Viimsi Koolis
Hind 25 € (kuni 30. nov), 
alates 1. dets hind 30 €
Viimsi Koolis

7. detsember k 21
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel

8. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
2. advent
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. detsember k 14
Kontsert – Tallinna Muusika-
keskkool
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. detsember k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

10. detsember k 18  
Jõululeiva küpsetamise õpituba
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

10. detsember k 19
Kontsert “Jõulumüsteerium“ – 
Koit Toome, Luisa Värk, 
Rosanna Lints ja Alen Veziko
Tšellokvartett C-JAM, kontra-
bassil Eduards Glotovs. 
Piletitega!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12. detsember k 18 
Piparkoogi valmistamise 
õpituba
Juhendab kondiiter Krista 
Ruben
Registreerumine 
info@harmoonikum.ee
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

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

12. detsember k 19
Viimsi valla parimate sport-
laste vastuvõtt
k 17–19 treenerite ümarlaud
Viimsi Kooli aulas ja aatriumis 

13.–31. detsember
Raamatuväljapanek “Eleanor 
H.Porter 145“
Viimsi Raamatukogus

14. detsember 
Suur jõululaat 
Viimsi Vabaõhumuuseumis ja 
Rannarahva Muuseumis

14. detsember k 12
Kontsert – Viimsi Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. detsember k 14–17
Viimsi valla eakate jõulupidu
Esineb Heidi Tamme
Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Kaastegevad Viimsi Kooli 
õpilased Külli Talmari juhenda-
misel
Korraldaja Viimsi Vallavalitsus
Kohv ja kook
Viimsi Koolis

14. detsember k 17
Segakoori Sõprus jõulukontsert 
“Jõuluootus“
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

14. detsember k 17
Kontsert – Maire Eliste laulu-
stuudio
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. detsember k 20
Kontsert – Kalevi kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. detsember k 21
Salongiõhtu elava muusikaga
Cafe Lavendel

15. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga – 
3. advent
Pärast teenistust jõulumeis-
terdamine lastele!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. detsember k 17
Kontsert – Virumaa Poistekoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. detsember k 14.30
3. advendi jumalateenistus 
armulauaga
Laulab Misjonikoor
EELK Randvere kirikus
k 16–18 misjonikohvik ja 
jõululaat, kus suupisted ja 
väike programm
Randvere Päevakeskuses
 

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö koor-
dinaator

Tel 602 8866, e-post marje@
viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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sport

Treeningute kvaliteeti ja 
häid esitusi pallimurul 
pärsib ruumipuudus.

Kas on normaalne, et meie 
valla ainukesel kitsukesel pal-
liplatsil Mõisapargis teeb ühe-
aegselt trenni kuni neli treenin-
gugruppi? Kas on normaalne, 
et väljakul mõõtmetega vaid 
70 x 60 m jääb igale 15 – 20 
liikmega grupile mänguruumi 
ainult saali mõõtu ala suuruse-
ga 30 x 35 m, mis näiteks tal-
vekuude lumise väljaku korral 
detsembrist märtsini ongi meie 
väljaku maksimumsuurus, sest 
rohkemaks ei jätku lastel lu-
melabidaga soojendust tehes 
jaksu? ( Puuduvad ka väga va-
jalikud lumetõrjemasinad.) 

Sellele vaatamata on meil 
läinud hästi eeskätt tänu hea-
le treenerite kaadrile. Kaks 
Euroopa kõrgeima litsentsi-
ga treenerit – Ivo Lehtmets 
ja Martin Reim, kolm vaba-
riikliku litsentsiga – Martin 
Kaalma, Paul Siht ja Signe 
Pärtel ning rahvakoolituse-
ga abitreenerid Eero Kelder, 
Dmitri Polstjanov ja Arli Salm 
on vaatamata kesistele tree-
ningutingimustele teinud väga 
head ja tänuväärset tööd. Too-
dud litsentsiarvestuses ületab 
Viimsi jalgpallikooli treeneri-
te tasemelt teiste hulgas isegi 
Eesti meistriliiga klubisid! 

Seitsme aastaga on Viimsis 
ehitatud kolm uut koolimaja 
väga heade spordisaalidega, 
mis muidugi rõõmustab eeskätt 
aastaringset sisepallimängu ja 
paljude teiste alade treenereid, 
kuid samal ajal pole  ehitatud 
mitte ainsatki koolistaadioni. 
Oma koduväljakut Mõisapargis 
saavad ja võivad Eesti meistri-
võistluste mängudeks kasutada 
vaid nooremad grupid. Vane-
mate gruppide kodumängudeks 
tuleb koolil üürida teiste Tallin-
na klubide normaalmõõtudega 
väljakuid, mis ei ole odav lõbu. 

Meie kooli vanim tree-
ningugrupp (s. 1995/1997) 
mängis Eesti meistrivõistluste 
meeste 3. liigas ja läbis sügis-
ringi ühegi kaotuseta! Teiste 
seas sai lüüa endistest Eesti 
koondislastest moodustatud 
meeskond „Retro”. Niisiis tu-
leb meil kõik mängud mängi-
da võõrsil, pealtvaatajaiks vaid 
mõnede mängijate vanemad ja 
sõbrad. Samas koosneb meie 
meeskond Viimsi Kooli 10.–
12. klasside õpilastest, kes on 
ülejäänud selle liiga meeskon-
dadest keskmiselt enam kui 
kümmekond aastat nooremad. 
Kui see ei ole super, kuidas 
seda siis teisiti võiks nimeta-
da? Praegu saab vaid unistada, 
kuidas koduväljaku olemasolu 
korral vaataks neid meeste 3. 
liiga mänge oma kodustaadio-
nil vähemalt kogu Viimsi koo-
lipere. Kahjuks jääb see lõbu 

Viimsi jalgpallikool – kuus aastat kitsal palli   platsil  

meie „rikkas vallas” nägema-
ta. Aga kui kaua veel? Arvan, 
et Viimsi vald on selles suh-
tes Eesti kõige nigelam vald 
ehk lihtsalt sabassörkija. Kes 
on see partei või erakond, kes 
soostuks ütlema, et 2014. aas-
tal teeme selle koolistaadioni 
ära? Neli aastat tagasi lubasid 
seda kõik võimule pürgijad. 
Nüüd, uuel võimalusel, enne 
kohalikke valimisi oma rek-
laamikampaanias on jälle kõi-
gil samad lubadused.  

On veel üks väga kaalukas 
mure: Juba 6–7 on aastat valla 
aastaplaanides olnud kavas ehi-
tada Viimsi suure kooli staadion 
elavmurukattega, mis allakirju-
tanu arvates on kõige küsitavam 
kui mitte lausa rumalaim otsus, 
mis koolistaadionide rajamisel 
tänapäeva Eestis tehtud.  

Olen kindel, et mõne aas-
ta pärast need julged otsusta-

jad kahetsevad tehtut. Miks? 
Kõigepealt on nii suure kooli 
juures elavmuruga staadion 
väga suure koormuse all ras-
kesti hooldatav ja ei ole aasta-
ringselt kasutatav. Hoida aga 
mänguhuvilisi noori oma kooli 
staadionist eemal on enam kui 
nõme, kui mitte lausa kuritegu!  
Tänapäeva kunstmurukattega 
staadioni ehitus on küll kallim, 
kuid see-eest vastupidav, kan-
natab välja suurt koormust ega 
vaja erilist hooldust ja remonti. 
Minu poolt eeltoodu kohta tõe-
se info saamiseks soovitan valla 
spordi eest vastutajatel uurida, 
milliseid staadione on koolide-
le viimastel aastatel ehitatud ja 
miks just selliseid. 

Kooli tegevusest 
2013. aastal
Kuigi käisime väga paljudel tur-
niiridel ning saavutasime palju 

medalikohti, ei jõuaks neid lehe-
veerul üles lugeda. Keskendun 
siin vaid Eesti meistrivõistluste-
le, millest võttis osa kokku 8 (!) 
meie kooli võistkonda: 1 meeste 
ja 7 noorteklassis!

Eesti meeste 3. liiga Lää-
netsoonis mängis 12 klubi-
meeskonda. 

Viimsi MRJK (treener Ivo 
Lehtmets) meeskonna mängud 
kevad- ja sügisringis kulgesid 
järgmiselt: 

Märjamaaga 2:1 ja 2:1; Rapla 
JK “Atli” 1:4 ja 2:0; FC Lelle 4:1 
ja 4:1; JK Retro (Eesti koondis) 
2:6 ja 3:1; SJK Leisi 2:1 ja 4:0; 
Saaremaa JK 2:2 ja 3:0; Lääne-
maa JK 0:6 ja 3:2; Lihula JK 2:3 
ja 4:2; FC Kose 2:3 ja 3:1; Keila 
JK 1:0 ja 2:2 ning JK Kernu Ka-
dakas 1:2 ja 2:1.   

Kevadringi bilanss oli küll 
kesisevõitu: + 4  = 1 – 6  (4 võitu, 
1 viik, 6 kaotust), seevastu sügis-
ring ootamatult võimas: + 10 = 
1 – 0 !  Nii suur vahe tulemustes 
jäi kevadringi kehvade treenin-
gutingimuste taha. Meeste 3. 
liiga alagrupi võitis 50 punktiga 
meeskond Retro, 2.– 3. kohta ja-
gasid 44 punktiga JK Kernu Ka-
dakas ja Viimsi MRJK. Võima-
lus oleks selle tulemusega jõuda 
koguni 2. liigasse! 

Viimsi meeskonna vära-
vakütid: Karl Anton Sõerde – 
19 (alagrupi 3. tulemus), Ken 
Marten Tammeveski – 11, And-
ri Kaljumäe – 9, Marke Malm 
– 3; Ats Klemmer, Karl-Erik 
Lõhmus ja Karl Normak  – 2 
ning Andrus Kesküla ja Ivo 
Lehtmets – 1.

Meeskond mängis koossei-
sus Rasmus Kaarel Felt, Martin 
Kaalma, Andri Kaljumäe, Karl 
Kane, Andrus Kesküla, Raoul 
Kirsima, Ats Klemmer, Martin 
Lauri, Aleks Leben, Ivo Leht-

mets, Karl-Erik Lõhmus, Krist-
jan-Eric Lääne, Marken Malm, 
Silver Mägi, Stenver Nahkur, 
Rasmus Pappel, Karl Normak, 
Mark Piliste, Karl Sten Põder, 
Lauri Randma, Ivari Rebane, 
Martin Reim, Karl Anton Sõer-
de, Ken-Marten Tammeveski, 
Oliver-Gerd Vald, Enn Toomas 
Veikesaar ja Alari Verev.

Eesti noorte MV C1 1 Lii-
ga (s. 1999/2000). Treener Ivo 
Lehtmets.

Läinud aastate kooli üks 
edukamaid meeskondi läbis 
esiliigas kevadringi ootamatult 
tagasihoidlikult. Põhjuseks juba 
varem kirjeldatud talvised tree-
ningutingimused meie „suurel” 
Mõisapargi väljakul. Kaotus 
tuli vastu võtta Tallinna Leva-
dialt 0:1; FC Maardult 2:4; JK 
Legioniga tehti viik 1:1, edasi 
kaotati JK Kotkale 0:3; Pär-
nu Jalgpalliklubile 2:3; Tartu 
Tammekale 2:3; Pärnu Vapru-
sele 1:5; FC Elvale 0:1 ja Tartu 
Santosega viik 1:1. Toodud tu-
lemuste järgi langes meeskond 
vahegruppi, kust pidi hakkama 
võitlema uuesti tagasipääsu 
eest kõrgemasse liigasse. Sü-
gisring läbiti igati ootuspäraselt 
ning koht selle vanusegrupi 10 
parima võistkonna hulgas kind-
lustati. JK Tabasalu alistati 6:2, 
Põlva Lootus 4:1, Türi Ganvix 
4:0, Pärnu Vaprusega mängiti 
viiki 0:0; edasi võideti FC Maa-
rdu 2:0, Tartu Santos 3:1, Narva 
Trans 3:0, Tallinna Infonet 3:0 
ja Keila JK 5:2.  

Kevdringi bilanss oli üli-
kehv: + 0  =  2 – 7. Väravate 
vahe 9:22, kuid sügisringi bi-
lanss juba kordades meeldi-
vam: + 8 = 1 – 0. Väravate va-
he 30–6, kokkuvõttes tõus ta-
gasi esiliigasse.     

Väravaküttide edetabel: 

Oskar Tänna – 22, Sten Eric 
Säde ja Daniel Jakob Minkki-
nen – 3; Paul Siht, Markus Me-
resmaa, Theodor Vallikivi ja 
Uku Õunapuu – 2 ning Hannes 
Värs, Andre Prees ja Rasmus 
Kala – 1.

Meeskond esines koossei-
sus Gregory Henry Markus, 
Rasmus Kala, Joosep Kool, 
Randar Kuuskmäe, Siim Laa-
sik, Marko Maal, Markus Me-
resmaa, Daniel Jakob Minkki-
nen, Ingmar Krister Paplavs-
kis, Andre Prees, Heinry Saar, 
Paul Siht, Sten Eric Säde, 
Heinrich Tilk, Janis Tõnisson, 
Oskar Tänna, Robert Vahe, 
Theodor Kasper Vallikivi, Han-
nes Värs ja Uku Õunapuu.

D1 2. alagrupp (s. 2001/
2002). Treener Martin Kaal-
ma, abitreener Arli Salm.

Selles vanuses mängiti kok-
ku kolm ringi. MRJK – TJK 
Legion 0:0, 1:5, 2:2; JK Nõm-
me Kalju 11:0, 11:0, 5:1; Keila 
JK 1:0, 2:1, 3:1; FC Infonet 0:0, 
2:1, 0:2; FC Flora 0:4, 0:4, 0:3; 
FC Štrommi 13:3, 5:2, 5:1.

Kokkuvõttes 3. koht alagru-
pis FC Flora ja JK Legion järel 
bilanssiga + 9 = 3 – 5. Väravate 
vahe: 60:30. Selle tulemusega 
pääseti üleminekumängudele 
selgitamaks, kes mängib järg-
misel aastal kõrgemas liigas. 
Kahe mängu kokkuvõttes said 
poisid sellega hakkama. Kuigi 
esimene mäng Tartu Santosele 
kaotati 0:1, siis teine mäng Vil-
jandi Tulevikuga võideti 2:0 
ning tagati koht järgmisel aastal 
kümne tugevama klubi hulgas.      

Väravaküttide edetabel: Hans 
Herman – 17, Hugo Rebane – 
13, Georg Marten Meumers – 
8, Ragnar Popell – 7; Mattias 
Tuik ja Mark Tambik – 3; Raoul 
Rocco Riigov, Jan Erik Silm ja 
Hans Arbeiter – 2 ning Robert 
Laidvee, Renar Roolaht ja Car-
los Ukareda – 1.    

Meeskond mängis koossei-
sus Carlos Aan, Hans Arbeiter, 
Hans Robert Herman, Mattias 
Kala, Robert Laidvee, Joosep 
Lember, Mattheas Madik, Mar-
ten Meumers, Ragnar Popell, 
Hugo Rebane, Raoul Rocco 
Riigov, Ranar Roolaht, Jan Erik 
Silm, Mark Tambik, Mattias 
Tuik, Joonas Tönisson ja Car-
los Ukareda.

E1 1. alagrupp (s. 2003/
2004, I võistkond). Treener Ivo 
Lehtmets.

Ainus meie kooli mees-
kond, kes läbis nii kevad- kui 
sügisringi mängud kaotusteta!

MRJK – FC Flora 5:1, 5:4; 
JK Legion 5:0, 12:0; Tallinna 
Sparta 5:1, 6:3; Tallinna Ka-
lev 5:2, 3:0; Nõmme United 
4:1, 4:0; Nõmme Kalju 4:2, 7:1. 
Suurepärane! Bilanss: + 12 = 0 
– 0. Väravate vahe 65:15 ja oma 
alagrupis kindel esikoht. 

Löödud väravad jaotusid 11 
mängija vahel, mis näitab nen-

2006. a sündinud jalgpallurid.

III liigas mängiv kooli vanim treeningugrupp. 
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Viimsi jalgpallikool – kuus aastat kitsal palli   platsil  
de tehnilist stabiilsust.  Mihkel 
Jürimäe – 14,  Gregor Lehtmets 
– 11, Oskar Jõgi – 7, Tristan 
Teeväli, Luukas Aeg Arbeiter 
ja Markus Valkna – 6; Hen-
ri Koort ja Markus Kont – 4; 
Karl Kaljuvere – 3 ning Ken 
Nummert ja Martin Jälle – 1.

Võitjameeskonna koosseis: 
Luukas Aeg Arbeiter, Oskar 
Jõgi, Martin Jälle, Mihkel Jü-
rimäe, Karl Erich Kaljuvere, 
Markus Kont, Henri Koort, 
Gregor Lehtmets, Ken Num-
mert, Miikael Johann Raas-
salu, Oliver Säälik, Markus 
Valkna ja Reigo Ventsel.

E1 2. alagrupp (s. 2003/ 
2004, II võistkond). Treener 
Eero Kelder ja Arli Salm. 

MRJK – FC Štrommi 2:3, 
1:8; FC Levadia 0:5, 0:2; JK 
Kotkad 1:1, 0:3; Tallinna Ka-
lev 2  2:4, 4:0;  Nõmme Kalju 
2:5, 2:5. Bilanss: + 1 = 1 – 8. 
Väravate vahe 17:36.         

Väravaküttide edetabel: Os-
kar Ollik – 6, Tanel Värs – 4, 
Sten Kruusmann – 2, Oskar 
Mikk Ollis ja Markus Cesar 
Luberg – 1.

Meeskond mängis koos-
seisus Robin Aabreldaal, Karl 
Martin Kaasik, Aaron Kelder, 
Sten Kruusmann, Joonas Laas, 
Marcus Cesar Luberg, Andre 
Moorast, Erik Mõtsmees, Mat-
ten Mäerand,Erik Mägi, Cris-
topher Palvadre, Rasmus Popell, 
Sven Pärtel, Ralf Aron Rebane, 
Rain Rähni, Tanel Värs, Karel 
Oskar Oja, Aleksander Ojamets, 
Oskar Ollik, Oskar Mikk Ollis 
ja Oliver Väät.

F vanuseklassi 1. ala-
grupp (s. 2005, I võistkond). 
Treener Martin Kaalma, abi-
treener Dmitri  Polstjanov.

Meeskond läbis turniiri vaid 
ühe kaotusega ning oli alagru-
pi kindel võitja.

MRJK – SK Everest 9:3, 
24:1; Nõmme United 7:6, 6:4; 
JK Infonet 7:3; 10:3; Lasnamäe 
Ajax 15:2, 10:3; FC Levadia 
7:5, 6:7; Nõmme Kalju 6:4, 7:2.

Bilansiks kujunes suurepä-
rane: + 11 = 0 – 1; väravate vahe 
114:43.

Väravalööjad: Erik Johan 
Piht – 32 (alagrupi 2 täpsus-
kütt), Oskar Mägi – 31 (ala-
grupi 3 täpsuskütt), Elisabet 
Polsjanova ja Oliver Vaks – 10, 
Romet Ronk – 9, Kaspar Kokk 
ja Artur Tamm – 6, Mauri Re-
hemäe – 4, Roden Vahe ja Mar-
ten Saluvee – 1.

Meeskonna koosseis: Kas-
par Kokk, Oskar Mägi, Erik 

Johan Piht, Elisabet Polstja-
nova, Mauri Rehemäe, Romet 
Ronk, Daniel Marten Saluvee, 
Artur Tamm, Roden Vahe, Oli-
ver Vaks ja Gregor Vigla.   

F vanuseklassi 2. alagrupp 
(s. 2005/2006, kooli II võist-
kond). Treener Signe Pärtel.       

Selle vanusklassi teine mees-
kond oli oma esimese grupi 
meeskonna vääriline. 

MRJK – JK Puuma 12:0, 
5:1; Nõmme Kalju (2) 13:-; 
1:15; JK Kotkad 3:6, 7:4; FC 
Flora 9:-, 2:5; Levadia (2) 3:2, 
6:3; JK Augur 7:5, 4:4.

Bilanss kujunes positiivseks: 
+ 6 = 1 – 5 ning 3. koht alagrupis.

Väravakütid: Markus Haa-
vik – 24 (alagrupi 3 täpsuskütt), 
Markus Keridon – 5, Georg-
Oliver Metsaorg – 4,  Gleb Paš-
kov, Robert Lehiste ja Oliver 
Salm – 3,  Rando Lill ja Robin 
Lill – 2; Romet Sõgel, Robin 
Jaal ja Martin Erki Kähr – 1.

Meeskonna koosseis: Mar-
kus Haavik, Edward William 
Gregory, Robin Jaal, Greorg 
Oliver Metsaorg, Kaspar Kal-
laste, Kert Klaas,  Markus Ke-
ridon, Erik Kähr, Martin Erki 
Kähr, Robert Lehiste, Rando 
Lill, Robin Lill, Oliver Lind-
saar, Richard Lõoke, Gleb 
Paškov,  Oliver Salm, Romet 
Sõgel, Fredi-Andreas Tendal ja 
Georg Aron Ummelas. 

F vanusklassi 3. alagrupp 
(s. 2006, kooli III võistkond). 
Treener Signe Pärtel.

Tähelepanuväärne on, et 
selle grupi mängijad on sündi-
nud 2006. a.

MRJK – Nõmme Kalju (3) 
5:5, 1:5; FC Levadia (3) ? :10, 
4:3; Tallinna Sparta 1:5, 1:5; FC 
Štrommi 1:9, 4:9; Tallinna Kalev 
3:3, 7:8 FC Infonet (3) 5:1, 2:3.

Noorusele vaatamata kuju-
nes bilanssiks hea: + 3 = 2 – 7, 
väravate vahe  34:52  ja 5. koht 
alagrupis.  

Väravakütid: Rassel-Rait Rum-
ma – 12, Kaspar Martin – 11,  
Sander Tovstik – 8, Mihkel As-
mann – 5,  Rasmus Rabtšuk – 4 
ning  Kevin Kross, Henry Kald-
re, Carl-Ronald Ilves ja Erich 
Vään – 1.

Meeskonna koosseis: Aksel 
Annist, Mihkel Asmann, Carl 
Roland Ilves, Henry Kaldra, 
Kevin Kross, Rasmus Lode, 
Kaspar Martin, Oliver Pettai, 
Rasmus Rabtšuk, Rassel-Rait 
Rumma, Sander Tovstik, Sig-
mund Villumson ja Erich Vään.    

Olev Reim

Kolm päeva Viimsi Kooli ja Viimsi Algkooli spordi-
hoones väldanud rahvusvaheline noorte korvpalli-
turniir Viimsi Sügisturniir kulmineerus pühapäeval 
kohamängudega. 

Turniirile pani väärika punkti minimaalse vahega lõppenud 
finaalmäng, kus kohtusid viimasel kahel aastal turniiri või-
dukarika endaga Moskvasse viinud BS Trinta Korvpallikool 
ning Erkmaa Korvpallikool Tartust. Viimsisse jäi turniiri nel-
jas koht.

Finaal oli finaali vääriline. Viimsi kooli peaareenil toimu-
nud mängul olid esindatud kõik, mis noorteturniiri finaalmän-
gul olla võiks: kaks parimat meeskonda ja ülipõnev korvpal-
lietendus, rohkearvuline ja häälekas publik ning energilised 
tantsutüdrukud.

Tartlased startisid selgelt paremini ning saavutasid juba 
üle kümnepunktilise eduseisu. Lühikese pingiga mängides 
turvalist eduseisu aga hoida ei suudetud ning nii pääsesid 
moskvalased neljandal veerandil omakorda juhtima. Tõelisest 
lõpuheitlusest väljusid väikse eduga 48:47 võitjana siiski tree-
ner Aivo Erkmaa õpilased ning nii oligi sügisturniiri karikas 
üle kahe aasta tagasi Eestis. Viimati suutis sama 2010. aastal 
Rakvere Spordikool. 

Teine Eesti-Moskva minimatš peeti võõrustajate, KK 
Viimsi ning Moskva Dünamo korvpallikooli vahel. Siin män-
gus haarasid kauged külalised kohe initsiatiivi ning hoolima-
ta treener Valdo Lipsu ja Viimsi poiste püüdlustest tõeliselt 
põnevaks enam ei läinudki. Mängu lõpetasid mõlemal poolel 
juba vahetusmängijad ning lõpuvileks näitas tabloo 40:54.

“Hoolimata viimase mängu nõrgast algusest võib meie 
turniiriga kindlasti rahule jääda. Suutsime enda kasuks kal-
lutada kaks pingelise lõpuga mängu ning ka kaotusmängudes 
hilisema võitja Erkmaa Korvpallikooliga ja Dünamoga olid 
meil omad võimalused,“ sõnas meeskonna treener Valdo Lips.

Kolmas turniiril osalenud Eesti meeskond, treener Johan 
Kärpi juhendatav KK Paulus alistas kohamängus lõunanaab-
rid BS Keizarmezi tulemusega 51:43.

Järjekorras üheksandast Viimsi Sügisturniirist võttis osa 
ühtekokku 10 meeskonda: 5 Venemaalt, 3 Eestist, 1 Lätist ja 1 
Soomest. Kolmel päeval peeti 25 haaravat pallilahingut.

Viimsi Sügisturniiri võidukarikas jäi üle 
kahe aasta taas Eestisse

Viimsit külastas üle 100 väliskülalise Moskvast, St Peter-
burist, Riiast ja Vantaast.

“Rõõm on öelda, et õnnestusime taas – meie külalised 
jäid turniiriga rahule, kiitsid ladusat korraldust, võistlusaree-
ne ning maitsvaid sööke. Mängud olid põnevad ja lõplikku 
paremusjärjestust oleks osanud ennustada vaid selgeltnägija,” 
tähendas sügisturniiri peakorraldaja Tanel Einaste. “Tänan 
kõiki treenereid ja mängijad, fänne, toetajaid ja koostööpart-
nereid ning loomulikult kogu korraldusmeeskonda, kes järje-
kordse korvpallipeo toimumise võimalikuks tegid.”

Viimsi Sügisturniir 2013 paremusjärjestus, meeskondade 
treenerid ja parimad mängijad: 1. Erkmaa KK (treener Aivo 
Erkmaa, MVP Kiril Koršunov); 2. BS Trinta 1 (treener Sergei 
Milke, MVP Timur Madzitov); 3. Moskva Dünamo (treener 
Evgeenii Tomilin, MVP Andrei Gulenkov); 4. KK Viim-
si (treener Valdo Lips, MVP Gregor Rikberg); 5. St Pet VO 
(treener Aleksandr Poljakov, MVP Oleg Hohlov); 6. BC PuHu 
(treener Elias Räisänen, MVP Teo Niinimäki); 7. KK Paulus 
(treener Johan Kärp, MVP Janar Aniste); 8. BS Keizarmezs 
(treener Janis Butans, MVP Niks Andžans); 9. BS Trinta 2  
(treener Sergei Milke, MVP Eduard Azizov); 10. Школа 31 
(treener Aleksandr Poljakov, MVP Uteshev).

Korvpalliklubi Viimsi

Viimsi Sügisturniir 2013 autasustamine. Foto Darina Prudnikova 
Tiisvelt

Saun on teadagi mõnus – 
istud, soojened, higistad, 
lihased vabanevad pin-
gest. Hea on olla. Soom-
lanna Tiina Vainio on kaks 
aastat tagasi välja mõel-
nud ja kokku pannud har-
jutused, mida ta nimetab 
saunajoogaks. Neid saab 
nüüd tema juhtimisel 
teha ka Tallinn Viimsi 
Spaa saunakeskuse natu-
raalses soolakivisaunas.

Teada tõde on, et kiire elutem-
po puhul on saun hädavajalik 
selleks, et kogeda täiuslikku 
rahu, lõõgastumist ja aega ise-
enda jaoks. Saunajooga lisab 
kehale ja meelele veel täien-
dava nüansi,  mida saame, te-
hes harjutusi ja seejärel neist 
lõdvestudes. Kaks aastat tagasi 
Soomes saunajoogaga alusta-
nud Vainio ütleb, et tema ko-
dumaal on juba 160 treenerit, 
kes saunajoogat õpetavad. 

Istume seitsmekesi Tallinn 
Viimsi Spaa naturaalses soola-
kivi saunas, Tiina meie ees, ja 
alustame. Tiina lubab, et um-
bes 40minutise programmi lõ-

petades kaotame kehakaalust 
kilo või isegi kaks, ja soovitab 
tublisti juua, liiter vähemalt. 
Joogipudel ongi igaühel käe-
pärast. 

Alustame harjutusi: kum-
mardused ette, kerepöörded, 
painutused – loetledes tundub 
imelihtne, tegelikult võtab kii-
resti higi lahti. Kraadiklaas näi-
tab 60. Tiina ütleb, et kraade 
võiks ka vähem olla, näiteks 
40 oleks ka paras, aga eks seda 
rutem higi lahti saab. Samas 
saunas niisama istudes küll nii 
ruttu higi jooksma ei hakka. 

Pingutused on mõnusad, 

lõdvestused on tõeline rõõm. 
Lõpetades tuleb Tiinaga nõus-
tuda, et see on parim, mida 
keha saab reede õhtul pärast 
töönädalat tunda. 

Ühest korrast ei piisa, et 
kõik harjutused meelde jääks, 
aga teatavasti on kehal oma 
mälu ja uuesti saunas istudes 
(mitte kuumas leilisaunas, mis 
isegi annab südamele koor-
must), tuleb mõni harjutus täp-
selt, mõni umbkaudu meelde.  
Kui huvi on püsiv, siis tasub 
raamatupoodidesse kiigata. Tii-
na Vainio on möödunud aastal 
saunajoogast raamatu kirjuta-
nud, mis on ka eesti keelde tõl-
gitud ning praegu saadaval.

Annika Poldre

Saun ja jooga? Saunajooga!

TASUB TEADA
Viimsi SPA spordiklubi 
tunniplaanist leiate sau-
najooga treeningud:
l Kolmapäev kell 20.30 / 
Laura Orav
l Laupäev kell 11 / Kristi 
Pedaru
l Pühapäev kell 18.15 / 
Laura Orav

Treeningut viiakse läbi 
mugavas lühikeses riietu-
ses. Kindlasti võta kaasa 
veepudel! 

Selle asemel, et laadi-
da telefoni, saad sauna-
joogas võimaluse laadida 
iseennast rahu, vaikuse  ja 
uue energiaga!

SAUNAJOOGA
Saunajooga on suurepärane 30minutiline harjutuste kompleks, 
mida teha umbes 50kraadises saunaruumis. Eesmärk on ühen-
dada keha ja vaim liikumise, hingamise, soojuse ja vaikuse 
kaudu. Enamus asendeid on istudes. Sobib igas vanuses inime-
sele, eelnev spordi- või joogakogemus pole vajalik.   

Saunajooga tugevdab lihaseid, parandab selgroo ja liigeste 
painduvust, kiirendab ainevahetust, väljutab organismist mürk-
aineid, vähendab stressi, parandab keskendumisvõimet, lee-
vendab unepuudust, aitab saavutada keha ja meele tasakaalu. 

Saunajooga üks harjutusi.

Spordiüritustest tulekul
23.–24. november. Viimsi valla meistrivõistlused korvpallis 
2013 / Viimsi Kooli spordisaalis / korraldaja: MTÜ Korvpalli-
klubi Viimsi koostöös Viimsi Vallavalitsusega.

12. detsember. Viimsi valla sportlaste vastuvõtt 2013 / Viim-
si Kooli aulas / korraldaja: Viimsi Vallavalitsus.
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ERAKUULUTUSED

Soovid saada autole karterikaitset, 
haagisekonksu või kaitserauda? Va-
jadusel paigaldame sõidukile ka lu-
mesaha ja vintsi. Meilt saad oma sõi-
duvahendile vajaliku täienduse. Küsi 
ja leiame sobiva lahenduse.

OÜ KONESKO AUTOTARVIK
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi

telefon: +372 513 7070, +372 504 5350
e-mail: info@koneskoauto.ee, 

www.koneskoauto.ee

Kogenud juhendaja 
VELLO VAHERI 
arendavad treeningud 
väikelastele ja 
isadele.

Treeningud toimuvad  
Viimsi Huvikeskuses 
pühapäeviti 
kell 10.00 3 kuu kuni 
1,5 aastased lapsed                                                          
kell 11.00 1,5–5 aas-
tased lapsed

Lisainfo: Vello Vaher 
510 0537 või e-mailil 
vello.vaher@gmail.com

www.tsirkusekool.ee

Põnnid ja isad 
koos võimlema!

RASEDATE JOOGA VIIMSIS

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis (Nelgi tee 1)

Rasedate joogasse oled oodatud esimesest 
raseduskuust kuni sünnituseni.

Vaata lisa: www.huvikeskus.ee ja 
www.pilletaliyoga.com

Hind 6 eur/kord, 4 järjestikust korda 20 eur 

Eelregistreerimine: tel 5904 5023 või 
e-mailil pilletali@gmail.com

Me soovime tänada ausat inimest, kes leidis 
V5 bussiliinist Püünsi Kooli õpilase Carolina 

Nellise rahakoti ning tagastas selle omanikule. 
Thomas Jefferson (1743–1826, Ameerika 

Ühendriikide 3. president) on öelnud: 
“Ausus on esimene peatükk tarkuse raamatus”.

Südamlikud tänud ausale leidjale!
Lugupidamisega

Carolina Nellise lapsevanemad

OÜ Viimsi haldus teatab, et on üles öelnud OÜ-ga Rachelle, 
registrikood 12140930, 01.01.2013. a. sõlmitud üürilepingu 
nr 15, mille kohta on OÜ Viimsi Haldus teinud 28.08.2013. 
a võlanõude ja üürilepingu ülesütlemise avalduse. 

OÜ Rachelle ei ole tähitud kirjadega ja e-posti teel 
edastatud võlanõude ja üürilepingu ülesütlemise avalduse 
kättesaamist kinnitanud. Käesolevaga loeb OÜ Viimsi Hal-
dus OÜ-ga Rachelle 01.01.2013. a sõlmitud üürilepingu nr 
15 ülesöelduks. 

OÜ Viimsi Haldus

loeng aiahuvilistele
30. novembril 2013 kell 14 esineb aiakujundaja Merileen 
Mentaal teemal “Aia kujundamine taimedega”. Loeng toi-
mub Pirita kloostri seminari ruumis, Merivälja tee 18. 

Osalejatel võtta kaasa seemned, mida soovitakse 
vahetada teiste toodud seemnetega. Osalustasu on 2 €, 
mis läheb “Avatud Aiad Pirital 2014“ trükise valmimiseks. 
Korraldab MTÜ Pirita Selts, lisainfo www.piritaselts.ee 
või tel +372 5273367, Lea Nilson. Huvilistel palun eelre-
gistreerida piritaselts@gmail.com

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

inglise keele õPetajat 
(lapsehoolduspuhkusel töötaja asendajaks) 
16 tundi nädalas ja administraator/koolitädi.

Tööle asumine jaanuar 2014.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 6. detsember 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, 

Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile 
jekaterina@pyynsi.edu.ee.

l Aitan erinevate koduste tööde juures, kus vaja 

meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib. 

Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan köö-

gimööblit koos tehnikaga, kinnitan kardinapuud 

ja riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman pika-

ajalist kogemust (5 a) IKEA mööbli kokku mon-

teerimisel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja lepime 

kokku. Tel 5918 2228, Priit.

l Ostan 2(3)toalise rõduga korteri Haabneemes 

hinnaga kuni 85 000 eurot, kiire! Riina, tel 520 

6386.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 

kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 

Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 

hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Vajan 3aastasele lasteaias käivale tüdrukule 

aeg-ajalt lapsehoidjat, et teha lühemaid lasteaia-

päevi ja vajadusel ka haiguste ajal. Helista palun 

503 4094 või kirjuta masoph@hot.ee.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 

Garantii. Tel 502 9075.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd, 

saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Soov üürida omanikult 1–2toaline möbleeritud 

korter Viimsis. Üür kuni 250 €. Tel 5624 9606, 

Janne.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-

töid. Helistage tel 5625 1195 (k 9–19), Tiiu.

l Soovin üürida kuiva ruumi (võib olla kütteta)  

suurusega  20-40 m2 laopinnaks asukohaga 

Viimsis või Meriväljal. Tel 509 2008, Ene.

l Pakkuda mahekasvatatud lambaliha 8 €/kg. 

Kogused võimalik tellida poole ja veerand lamba 

kaupa (pool lammast keskmiselt 10 kg). Tel 5663 

3596.

l Müüa kartulit Laura, Folva ja Vineta koos kohale-

veoga. Info ja tellimine tel 5598 7622.

l 42 a noormees otsib tööd Viimsis või selle lähi-

ümbruses (aga see pole määrav!). Üle 20 aastane 

müügi-, reklaami- ja kinnisvaratöö kogemus. Võib 

olla ka projektipõhine töö. Pakkuda võib kõike. 

Tel 512 5712, Jaanus.

l Soovime üürida tuba, kõrvalhoonet või tühjalt 

seisvat suvilat asjade ladustamiseks. Võib olla 

remonti vajav. Pakkuda võib ka garaaži. Mini-

maalne suurus 15-20 m2. Pane suvila talveks raha 

teenima! Tel 514 9154.

l Müüa kinnistu Leppneeme külas 1570 m2. Hind 

kokkuleppel. Tel 5342 3633.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 

remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 

aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 

jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 

Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-

kumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@

gmail.com.

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 

kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirusta-

da ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava 

toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal 

koos massaažilauaga. Tund aega 20 €. Massööri 

tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com.

l Pilatese treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo: 

www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 

Soodad hinnad. Tel 5626 3857.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva-, 

killustiku- ja multiliftauto teenused, vee- ja kanali-

satsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kont-

rolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 

koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 

5035.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. 

Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoo-

nesse, kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning 

lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumuse-

sisaldusega, turba ja  sõnnikuga kompostitud ning 

väga hea toiteväärtusega ja kivideta. Sooduspak-

kumine suve lõpuni 80 €. mullavedu@hot.ee, 

tel 525 2632.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-

klots 5-25 cm 1,7 €, kaseklots 5-25 cm 2 €, lepp 

30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm 

2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on trans-

port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198 

9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-

mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 

www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, oht-

like puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 

põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhas-

tused-kpe.com, tel 5638 8994.

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 Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 

ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail: margus@

korvent.ee, tel 552 6281.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, 

lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning 

saepuru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega). 

Tel 501 8594.
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haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

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

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

as Fertilitas aadressil kaluri tee 5a, viimsi

konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
terviseaudit

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – usast.

Poes 

“Riietering” 
viimsi Comarketis, 

ii korrusel.
iga nädal uued üllatusedJ

avatud 
õmblussalong

heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

tõlketeenus ja inglise keele 
eratunnid

kalamajas, 15 min jalutuskäigu kaugusel 
vanalinnast.  

Akadeemilise tunni hind 10 €. 
Tule koos sõbraga, siis maksate tunni eest 15 €. 

Lisainfo mob 55 642 979 või 
merikele6@gmail.com või www.merilink.eu

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Saabus uut kaupa, ka jalatseid.

LUmE 
KORISTAmINE 

KäSITSI jA 
LUmE-

pUhURITEgA. 
Tel 55 637 666

www.ifhaljastus.ee

TUNNETA TOSCANAT

Tule degusteerima külmpressitud oliivõlisid
E–R 16–19 Kaluri tee 5 II korrus. Tel 515 1935
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ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!
TELLI MAJAKÜTUS JA KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!
erimärgistatud diislikütus, diislikütus, bensiin 95
Tel: 515 0021, 512 1419, 657 5591, 657 5590

mK Kamion OÜ, Üleoru 1, maardu, 74114, harjumaa


