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Tiit Pääsukese maalide
näitus “Elu lugu“ Püha
Jaakobi kirikus. Loe lk 5

Ehitame
lumelinna!
Viimsi vald korraldab taas rahvaliku
lumeskulptuuride ehitamise võistluse
“Viimsi Lumelinn 2013” pühapäeval,
17. veebruaril kell 11–14 Haabneemes
Päikeseratta lasteaia parkla kõrval.

Kõige väiksematele oli lemmikspordiks võistlus kelgumäel. Pildil ollakse stardi ootel. Foto Alar Mik

Viimsis tähistati esmakordselt
ülemaailmset lumepäeva
20. jaanuaril tähistati 39
riigis ja 435 erinevas paigas
2. ülemaailmset lumepäeva.
Mõistagi ei saa lumerõõme
nautida igal pool, Eesti on
aga nende õnnelike seas,
kus praegu lund ja sellega
kaasnevaid tegevusi jätkub.
Selle rahvusvahelise suusaliidu (FIS) projekti raames
toimusid toredad lumeüritused ligi neljakümnes kohas
üle Eesti, nende seas ka
Viimsis.

Viimsi lumepäeva raames oli kavas
suusamatk Haabneemest Rohuneeme ning erinevad kelgumängudvõistlused Rohuneeme puhkeala
kelgumäel.
Avasõnade järel asus Haabneemest suusaretkele ka vallavanem
Haldo Oravas, kes küll Rohuneeme
jõudis esikolmikus, aga pidi liidrikoha loovutama endast mitu korda
nooremale Oskar Pukkile. Nii suusarajale kui kelgmäele tuli lustijaid
aina juurde ning kavas olnud õnneloosiks oli end kirja pannud juba
112 kelgutajat ning 45 suusatajat.

Viimsi Vallavalitsuse poolt läks loosi lisaks väiksematele auhindadele
ka peaauhind – suur punane kelk.
Selle võitis meie valla seenioride
seas tuntud matkajuht Volli Kallion.
Kõikidele lumepäeval osalejatele jagus sooja teed ja küpsiseid
ning mälestuseks sellest toredast ja
päikeselisest päevast sai iga soovija
kaasa päevakohase diplomi. Viimsi
suusatajad, kes kohale tulid, olid
kogunud oma tervisekontosse kokku üle 500 suusakilomeetri.
Kindlasti oli osadele suusasõpradele suusatamine mööda Metsasihi teed ning ka Rohuneeme
suusaradedel esmakordne ja loodetavasti meeldiv elamus. Siinkohal suur palve kõigile – hoidkem
suusaradu, palun ärgem sõitkem
autode ja teiste mootorsõidukitega mööda Metsasihi teed ja teistes
kohtades, kus on suusarajad!
Mida arvavad aga lumepäeval
osalejad ise? Püünsi küla elanik
Annely Kruusmann: suusarajal ei
käinud, võttis perega (peamiselt
küll lapsed) osa kelguvõistlustest.
Lapsed jäid väga rahule ja kommisaak oli vägev. Kindlasti tuleks

traditsiooni jätkata, kogu perel oli
väga lõbus. Lastele meeldis eriti
see võistlus, kus kelgu pidi käe
kõrval joostes üles viima ja siis
kelgutades alla tulema.
Püünsi küla elanik Nele Terras: tulid perega oma kodu juurest
suusarajale, tervet marsruuti läbi
ei sõitnud, kokku sõitis pereema 7
km. Kogupikkust kahjuks sõita ei
olnud võimalik, kuigi oleks väga
tahtnud. Peamiselt võtsid perega
osa kelgumäel toimuvast. Rohkem
osalejaid oleks võinud olla, ilm oli
ilus ja korraldus väga hea. Need,
keda külm näpistas, said sooja
Viimsi lumepäeva
korraldamisele aitasid
kaasa:
l SA Eesti Terviserajad
l Kaido Metsma
l Viimsi Lions Klubi
l Margery Lilienthal ja Reet
Varik – MLA Viimsi Lasteaiad
Tiit Pappel – Viimsi Kodumasinad
l Enno Selirand, Alar Mik –
Viimsi Vallavalitsus

teed. Samuti sai juhatust päeva
kohta kogu aeg. Kahju, et ürituse
reklaam kõikideni ei jõudnud. Üritusel on potentsiaali ja seda tuleks
kindlasti jätkata.
Tulevikus võiks kindlasti rohkem propageerida üritust peredele.
Lastele meeldis teistega jõudu mõõta. Kombineeritud teatevõistlused
olidki kõige vahvamad, kus said
osaleda nii lapsevanem kui laps.
Võistlus oli aus, kõik võistlejad olid
varustatud ühesuguste kelkudega.
Tulevikus võiks mõelda ka ürituse raames suusaõppetundidele,
nii et oleks kohal inimesed, kes annavad ka professionaalset nõu suusatehnika lihvimisel või õppimisel.
Päeva ampluaad võiks laiendada
ja mõelda ka suuskadel või lumelaudadel trikitamise võistlusele või
demonstratsioonile jne.
Jätkame traditsiooni, et lisaks
rannarahvale kasvaks Viimsis ka
spordirahvas, eriti veel talispordialadel.

Viimsi vallavalitsuse
kultuuri- ja spordiamet

Vaata ka pilte lk 2.

Kutsume vallarahvast osalema võistkondadena.
Ühe võistkonna suurus võiks olla 5-6 inimest.
Vajalikud tööriistad palume võistkondadel endal kaasa võtta. Osalejatele tasuta tee ja pirukad!
Töid hindab žürii ning parimaid ootavad auhinnad. Hinnatakse nii kunstilist kujundust kui
funktsionaalsust.
Lumelinna avamine toimub pühapäeval, 17.
veebruaril kell 14.
Võistkondade registreerimine toimub 13.
veebruarini Viimsi valla kultuuri- ja spordiametis: e-post: marje@viimsivv.ee, tel 606 6866,
506 0119. Registreerimiseks vajalik: võistkonna nimi, osalejate arv, võistkonna esindaja kontaktandmed (e-post, tel nr).
Ebasobivate ilmastikuolude korral võib korraldaja teha muudatusi. Täpsem info võistkondade esindajate kaudu.

Marje Plaan

kultuuritöö koordinaator

Tantsuõhtud Viimsis

MTÜ Lubja Külaselts alustab tantsuõhtutega Viimsis.
Avaüritus toimub 21. veebruaril kell 19
Viimsi Peokeskuses Pargi tee 12. Täpsem
õhtu tutvustus järgmises Viimsi Teatajas.
Huvilistel palume osavõtuks eelnevalt
registreerida info@lubjakülaselts.ee või
Raimo Tann tel 517 2941.

MTÜ Lubja Külaselts

Kaluri tee suletud

Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitusega suletakse ajutiselt Kaluri tee.
Ühistransport suunatakse ümber Kesk ja
Heki teele. Kaluri tee on suletud 31.01. kuni
01.02.; 04.02. kuni 08.02. ning 11.02. kuni
12.02. Laupäeval ja pühapäeval on tee liikluseks avatud. Töid teostab Viimsi Keevitus.

Kommunaalamet
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Lustlik lumepäev suuskadel ja kelkudel
2
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Loe ka lk 1.
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20. jaanuaril oli Viimsi
lumepäeva raames kavas
suusamatk Haabneemest
Rohuneeme ning erinevad
kelgumängud-võistlused
Rohuneeme puhkeala
kelgumäel.
1) Siginat-saginat jätkus nii
mäele kui mäe alla.
2) Lumepäeva üks peakorraldajaid, valla kultuurijuht Ott Kask.
3) Vallavalitsuse rahvast oli
välja tulnud tublisti.
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4) Väikemeeste köievedu
kelkudel.
5) Suusatajatel oli ka poolel
distantsil võimalik end kuuma
joogiga kosutada.
6) Suur koer tuhises rahulikult
koos peremehega mäest alla.
7) Pidu hakkab lõppema, aeg
on puhata ja kommikotist matti
võtta.
Fotod Alar Mik
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Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul
enampakkumisel mootorratta Honda XR 125 L.
Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi valla vara registris oleva mootorratta Honda XR 125L (esmane registreerimine
10.05.2005) võõrandamiseks. Mootorratta läbisõit on
2821 km, mootori töömaht 124 cm3, registrimass 288
kg, pikkus 2,105 m ja laius 0,815 m. Võõrandamise
alghind on 1000 (tuhat) eurot.
Pakkumise tagatisraha 100 (sada) eurot kanda
Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele 221010936477
Swedbank, selgituseks märkida “Honda XR 125L tagatisraha“.

Pakkumine esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus,
millele on märgitud “HONDA XR 125L“ koos märkega
“Mitte avada enne 28.01.2013 kell 13.10“ aadressil
Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.
Pakkumine peab sisaldama:
- pakutav hind (sõnade ja numbritega);
- täielikud andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;
juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht),
kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;
- füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist, juriidilise isiku puhul kandeotsuse ja registriosa kehtivad koopiad;
- nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
- maksuameti tõend maksuvõlgnevuse olemasolu
või puudumise kohta;
- tagatisraha tasumist tõendav dokument;
- pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja
esindaja puhul ka volikiri.
Mootorratta nägemiseks palume ühendust võtta
kommunaalametiga e-posti teel alar@viimsivv.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2013
kell 13.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 8. veebruaril
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Projekt “Salt&Sugar” sai
kõrge tunnustuse

Kaks aastat kestnud projekti
käigus uuriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist igapäevases õppetöös.
Eesmärk oli leida huvitavamaid
ja efektiivsemaid lahendusi
sotsiaalseteks haridusuuendusteks – kas ja mis muutub, kui
IKT-vahendeid tundides kasutatakse. Räägiti IKT ohtudest,
interneti turvalisest ja vastutustundlikust kasutamisest. Samuti oli projekti eesmärk leida
projektis osalenud õpilastel
uusi kontakte ja sõpru partnerkoolidest. Õpirändes osalesid
kokku 15 Viimsi Kooli gümnaasiumiõpilast.

Projektis osalenud gümnaasiuminoored vaatavad Prantsusmaal
tähtede poole.

“Projekt “Sool ja Suhkur”
kuulutati Soomes staarprojektiks ning tuleb edaspidi kasutusele näidisprojektina,” ütles Ylivieska Keskkooli inglise keele
õpetaja ning projekti idee autor
Heidi Veikkolainen. “Soomes
said sellise tiitli kolm rahvusva-

helist projekti, mida eestvedasid
Soome koolid ning mis kõik
said alguse 2010. aastal.”
Miks on projektil selline
meeldejääv ja intrigeerv pealkiri?
“IKT-vahendid on justkui
peamised maitseained õppe-

töös,” vastab Eesti-poolse projekti juht Karmen Paul. “Oluline on hoida maitsed tasakaalus,
sest nii nagu liigne sool ja suhkur rikub meie toidu ja kahjustab meie tervist, võib ka IKT
liigne kasutamine olla pigem
kahjulik”.
Lisaks Viimsi Koolile osalesid projektis veel Ylivieska
Keskkool Soomest, Törnströmska Keskkool Rootsist ja
Merleau-Ponty Lütseum Prantsusmaalt. Comeniuse meeskonnas osalesid Viimsi Kooli
õpetajatest Vilve Roosioks,
Merike Kaus, Lemme Randma,
Ülle Pinnonen, Jana Saksing,
Ivi Rammul, Kirsi Rannaste ja
Edda Jõgi. Projekt toimus tänu
Euroopa elukestva õppe programmile.
Põhjalikumat informatsiooni Comeniuse projekti kohta
leiab veebilehelt: https://saltandsugar2010.wordpress.com/
Palju õnne kõikidele projektis osalenutele!

Annika Remmel

Viimsi Kooli näitetrupid Eksperiment ja K.O.K.K
osalesid 18.–19. jaanuaril Jõgeval Betti Alverile
pühendatud luuleetenduste festivalil “Tuulelapsed”. Kokku said Viimsi Kooli trupid kaheksa
auhinda ning Eksperimendi juht Külli Täht valiti
festivali parimaks juhendajaks.
Jõgevamaal toimuv luuleetenduste festival on Viimsi
Kooli näitetruppidele traditsiooniks kujunenud, sest sellel festivalil on osaletud varemgi. Tänavu oli festivalile
kokku tulnud 17 truppi. EsiTeatritrupp Eksperiment.
mesel päeval toimusid etendused ning teisel päeval mitmesugused õpitoad näitlejate juhendamisel. Saadi palju kogemusi ning osalejad jäid
väga rahule.
Viimsi Kooli mõlemad näitetrupid pärjati laureaaditiitliga. Näitlejapreemiad said Alex Paul Pukk (Eksperiment)
ja Rhett Kütsen (K.O.K.K.). Näitetrupp Eksperiment sai
eripreemia tuntud tekstide üllatusliku tõlgendamise eest
ning K.O.K.K pälvis eripreemia oma põlvkonna poeesia
avamise eest. Eksperiment sai ka Vanemuise teatri eripreemia põneva lavaplastika eest. Näiteringi Eksperiment
juhendaja Külli Täht valiti festivali parimaks juhendajaks.
Žüriisse kuulusid luuletaja Leelo Tungal, Toomas
Lõhmuste (ERR), näitlejad Ago Soots ja Meelis Põdersoo (VAT), Vanemuise teatri noorsootöö juht Mall Türk ja
Harrastusteatrite Liidu liige Maret Oomer.

Annika Remmel

Viimsi Kool

"

Viimsi Kool on juba pikki
aastaid tuntud selle poolest, et hästi aktiivselt
osaletakse erinevates
rahvusvahelistes projektides. 2010. aastal sai
Viimsi Kooli osalusega
alguse Comeniuse project
“Salt &Sugar” (“Sool ja
Suhkur”), mis nüüd pärjati kõrge tunnustähega
“Star Project”.

Viimsi Kooli näitetruppide superedu
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Koostamisel on Prangli loodusala kaitsekorralduskava, et hoida saare loodust
Valmiva kaitsekorralduskava tutvustamiseks
korraldatakse kaasamiskoosolek. Oodatud on
kõik kavaga seotud küsimused ja ettepanekud.
Prangli loodusala koosneb
Prangli maastikukaitsealast (139
ha) ja Prangli hoiualast (1112
ha). Loodusala kuulub 2004.
aastast Natura 2000 kaitsealade
võrgustikku. Prangli maastikukaitseala on moodustatud 1981.
aastal. 1999. aastal kinnitati
kaitsealal uus kaitsekord ja alaga liideti Aksi saar.
Kaitseala ülesanne on kaitsta meresaarte õrna ja omapärast
loodust. Loodusalal kaitstakse elupaigatüüpidest eelkõige
väikesaari, rannaniite, kukemarjanõmmesid, luiteid ja liigirikkaid madalsoid, samuti kaitsealuseid taime- ja loomaliike.

Prangli ja Aksi – kaks
kaunist saart Soome
lahes

Prangli ja Aksi on nagu kaks
vennassaart Soome lahes. Aksi
saart tuntakse ka Väike-Prangli
saare nime all. Prangli moodustab koos Aksi ja Keri saarega
ühtse aheliku Soome lahes.
Prangli saare pindala on 6,4
km2 ja rannajoone pikkus ulatub 26,4 kilomeetrini.
Saare läänerannikul asub
arvukalt neemi ja lõukaid ning
rannikumeres karisid ja saarekesi. Maastikuliselt jaguneb
saar kaheks: madalamaks laialdase üleujutava rannaga lääneosaks ja kuni 10 m kõrgusega
luiteliseks idaosaks. Rohkesti
leidub Pranglil rändrahne.
Taimkoosluste poolest on
Prangli saar küllaltki vaheldusrikas. Metsadest valitsevad

Prangli kooli lapsed koos president Toomas Hendrik Ilvese ja proua
Evelin Ilvesega kooli ees suvel 2010.

palu-, nõmme- ja soovikumetsad. Saare põhjaosas domineerivad kuivad nõmmerohumaad
ning lääneosas rannarohumaad.
Suurimad lausalise taimkatteta liivaalad esinevad saare
kirdeosas. Esineb ka mitmeid
looduskaitsealused taimeliike.
Kõige haruldasemaks neist on
põhja-raunjalg, kuid kaitset vajavad ka roosa merikann ja mitmed käpaliste liigid.
Aksi saar asub 3 kilomeetri
kaugusel Pranglist. Saare pindala on 59 hektarit. Saare kuju
on piklik, umbes 3 km pikk
ja 500 m lai. Aksi loodeots on
kivine, kaguots liivane. Saare
pind on kaetud metsade, heinamaade ja soodega, rannikul
on maaliline liivarand, kiviklibused rannaalad ja liivaluited.
Seda katab kadastik, kohati ka
arukaasik. Saare suurima looduskaitselise väärtusega koosluseks on kukemarjanõmm.
Saarte maastikulise ilme
kujunemisele on suuresti kaasa aidanud inimtegevus. Kuni
XIII sajandini oli Prangli saar
asustamata. 1689. aastal aga

oli saarel 22 peret, kuid XX
sajandi algul ulatus perede arv
juba 80-90ni.
Pärast II maailmasõda oli
Prangli üks väheseid saari, kus
saare kogukond säilis. Kahjuks
iseloomustab saart tänapäeval
elanikkonna hääbumine, mis
tuleneb eelkõige saare isoleeritusest mandrist ja ka töökohtade vähesusest. Prangli saare
väärtus seisneb praegu eelkõige looduslikus mitmekesisuses
ja kultuurilises omapäras. Oluliseks trendiks saarel on olnud
põllumaade osakaalu kiire
vähenemine. Tänapäeval ei
ole saarel enam arvestatavaid
põllumaid – vaid siin-seal võib
märgata üksikuid põllulappe,
kus kasvatatakse kartulit.

Loodusala loodusväärtuste kaitse korraldamine

Saarte loodusväärtusi ohustab
eelkõige poollooduslike alade
kinnikasvamine,
kadastike,
liivikute ja luitealade metsastumine. Kunagised esinduslikud rannaniidud on kattunud

kõrgrohustuga ja sageli võsastunud. Prangli saarel on praegu ainult mõned veised ja mitte ühtegi lammast, hobustest
rääkimata. Aksi saarel on küll
kariloomad peal, kuid nende
mõju kooslustele ei pruugi alati olla positiivne.
Rannaalade kinnikasvamine ei ole ainult elupaigatüübi
muutumine, vaid see mõjutab
kogu selle koosluse elustikku.
Nii kaovad sellelt kurvitsalised ja rannaniitudele iseloomulikud taimeliigid. Pranglis
on probleemiks ka külastajad,
eriti need, kes kasutavad liikumiseks mootorsõidukeid ja
teevad lõket suvalistes kohtades. Nii saavad kahjustatud
tallamisõrnad luitekooslused
ja on suur oht metsatulekahju
tekkimiseks.
Loodusala valitseja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni tellimisel on OÜ
Kivirullija koostamas Prangli
loodusala kaitsekorralduskava
perioodiks 2014-2023. Kaitsekorralduskava on kaitstava ala
kaitse korraldamiseks koostatav dokument, milles kirjeldatakse kaitsealal kaitstavaid
väärtusi ning neid mõjutavaid
tegureid, kavandatakse meetmeid kaitse eesmärkide saavutamiseks, tuuakse välja vajalike tööde järjestus, ajakava
ning maht. Kaitsekorralduskava on edaspidi aluseks Prangli
loodusala kaitsekorralduslike
tegevuste rahastamisel ja elluviimisel.
Prangli loodusala kaitsekorralduskava olulisemateks
ülesanneteks on kaaluda võimalusi rannaniitude, luiteala,
kadastike ja kukemarjanõmmede kinnikasvamise peatamiseks. Kus looduslikud tingi-

mused võimaldavad, alustada
ka elupaigatüüpide taastamist.
Eraldi teema on puhkajate
liikumise reguleerimine ja teavitustöö. Selle eesmärgi täitmiseks on vaja kaitseala paremini tähistada ja infotahvlid
paigaldada. Planeeritakse ka
tegevusi, mis on seotud uuringute ja seiretega.
Kaitsekorralduskava koostamine ning selle ellurakendamine eeldab dialoogi eelkõige
kohaliku elanikkonnaga, kuid
ka kõikide alal tegutsevate huvigruppidega ja loomulikult kohaliku omavalitsusega. Valmiva
kaitsekorralduskava tutvustamiseks korraldatakse vastav kaasamiskoosolek. Oodatud on kõik
kavaga seotud küsimused ja
ettepanekud. Teade avalikustamise aja ning koha kohta ilmub
maakonnalehes.
Kava koostamist koordineerib Keskkonnaameti Har-

ju-Järva-Rapla regiooni kaitse
planeerimise spetsialist Elina
Einaru (tel 674 4807, e-post:
elina.einaru@keskkonnaamet.
ee). Kava koostaja on OÜ Kivirullija, vastutav ekspert Tiit Leito (tel 506 8401, e-post info@
tiitleito.ee).
Projekti rahastatakse „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“
ja sellest tuleneva „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva
keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” programmi „Kaitsekorralduskavade
ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse
säilitamiseks“ alusel Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tiit Leito

Prangli loodusala (Prangli maastiku-kaitseala ja
Prangli hoiuala) kaitsekor-ralduskava avalikkuse
kaasamise koosolek
Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Prangli loodusala
kaitsekorralduskava koostamise.
Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid
loodusväärtusi, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning
koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega.
Kaitsekorralduskava koostaja on Kivirullija OÜ.
Kaitsekorralduskavade koostamisprotsessi raames toimub
avalikkuse kaasamise koosolek 25. jaanuaril 2013 kell 10.00
Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald)
ning skype vahendusel on samal ajal võimalik koosolekust osa
võtta ka Prangli saarel Prangli koolimajas.
Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud
Info: Kivirullija OÜ, Tiit Leito (e-mail: info@tiitleito.ee, tel:
506 8401); keskkonnaamet, Elina Einaru (e-mail: elina.einaru@
keskkonnaamet.ee, tel: 514 2474).

Harjumaa muuseum ootab fotosid meie hobidest
Kui sul on tore foto enda
või oma sõbra hobist või
leidub perealbumis mõni
aastakümnete tagune
ülesvõte vanavanemate
hobidest, siis osale Harjumaa Muuseumi fotoprojektis “HOPS! Mis on Sinu
hobi?”.
Kutsume üles pildistama oma
vaba aja veetmise viise Harjumaal – tantsutunde, näiteringe, bändiproove, spordialasid tai poksist suusatamiseni,
rulatrikitamist, kaardimänge,
lauamänge vms ning saatma
fotosid koos lühikeste kommentaaridega Harjumaa Muuseumile. Lisaks kaasaegsete
ülesvõtetele ootame vanemaid
fotosid perekonnaalbumitest.
Milleks koguda fotosid
hobidest? Muuseum on otsustanud fotokogumiskampaania
keskseks teemaks tõsta hobid
kui igapäevase nähtuse, mis

HOPS fotokogumisele Anu Likk’i poolt esitatud foto Kuusalu vallas
tegutsevast flamencotantsuklubist “Rosa Verde” 2011. aastal. Foto:
Ivo Hiis

Laulupeolised Naissaarelt 1938. aastal. Foto Harjumaa Muuseumi kogu

ühendab ning kõnetab väga erinevas eas ning erineva taustaga
inimesi, samas annab elavalt

edasi ajastu vaimu ning emotsioone. Iga fotosaatja annab
oma väikese panuse, et säilita-

da killuke Harjumaa kultuurielust ja ajaloost.
Laekunud fotode ning Har-

jumaa Muuseumi fotokogu
põhjal koostatakse näitus, mis
annab läbilõike harjumaalaste
vaba aja tegevustest tänapäeval ja möödunud aegadel ning
pakub äratundmisrõõmu paljudele. Näitus avatakse Harjumaa
laulu- ja tantsupeo raames 1.
juunil 2013 Keila lauluväljakul.

Fotosid saab saata 20. märtsini meili teel liisa.kaupmees@
hmk.ee, samuti postiga või tuua
kohale Linnuse 9, 76608 Keila.
Lisainfo Harjumaa Muusuemi veebilehel www.hmk.ee
ning Facebook’i leheküljel.

Nele Kangert
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Tiit Pääsukese näitus “Elu lugu“ Viimsi
Püha Jaakobi kirikus
Püha Jaakobi kirikus on avatud
Tiit Pääsukese maalide näitus
“Elu lugu“. Kui avamiseni oli
jäänud vaid paar päeva, kohtusime kunstnikuga kirikus.

Tiit Pääsuke
l s. 22.12.1941 Põltsamaal
l 1957–62

ja 1966–1971 Eesti
Kunstiinstituut maalikunsti osakond, täiendanud end Peterburis
ja Vilniuses.

Mõni päev enne näituse avamist olid
maalikunstnik Tiit Pääsuke ja vaimulik ning kunstikuraator Erkki Juhandi
ametis näituse ülespanekuga ning see
tundus sobilik aeg, et kunstnikult väljapaneku kohta lähemalt pärida.
“Ruum meeldis mulle kohe,” ütleb Tiit Pääsuke vastuseks küsimusele tavatu näitusesaali kohta. Pühakoda seadis töödele omad tingimused ja
määras maalide arvu, mida vaatajatele võimalik näidata.

l 1970-2006 Eesti Kunstiakadeemia (EKA) maalimise ja
joonistamise õppejõud.
l 1992-1994 Soomes Rovaniemi
Kunstikooli (ROTKO) ja Lapi Ülikooli õppejõud.
l Aastast 1992 professor,
2000-2006 joonistamise õppetooli juhataja.
l 2004-2005 Tartu Ülikooi
vabade kunstide külalisprofessor.

Erkki Juhandi: paeluv
looming

Kuraator Erkki Juhandi mäletab
kunstnik Tiit Pääsukest juba lapsena: “Selgelt on silme ees tema suured ja värviküllased maalid Tallinnas
kunstniku Niine tänava ateljees. Kuna
minu isa ja Tiit Pääsuke omasid kõrvuti ateljeesid, siis sai Tiidu juures
palju kordi käidud. Sellele järgnesid
juba kevad- ja sügisnäituste külastused, kus mulle lapsena Tiit Pääsukese tollased maalid väga meeldisid. Ja
tema looming paelub mind ka täisealisena. Käesolev näitus Viimsi kirikus on mu meelest lummav.”
2007. a jaagupipäeval pühitsetud
kirikus oli esimene kunstnik, kelle
näitust siin sai vaadata, Ove Büttner,
Tiit Pääsukese õpilane.
Tiit Pääsukese õpilasi on meie
kunstnike seas kümneid ja kümneid.
Pääsuke on olnud Eesti Kunstiakadeemia, varasema nimega kunstiinstituudi maali ja joonistamise õppejõud 41 aastat. Oma Tartu kunstikooli
õpingute ajast meenutab ta õppejõude
Harri Puderselli, Alfred Kongot, Lola
Liivatit. Tallinnas sai ta maaliõpetajaks Leppo Mikko, keda ta on oma
intervjuudes ja jutuajamistes ikka
meenutanud.
Tiit Pääsuke sai tunda nõukogude võimu, kui teda kunstiinstituudi II
kursuse alguses vägisi otse kunstiajaloo loengult kolmeks aastaks sõjaväkke viidi. Kuid armees ei kujunenud
elu väga mustaks, sest kuuludes küll
paberite järgi orkestrandina orkestri
koosseisu, oli ta kunstnikuna omaette
nii vaba mees, kui seal võimalik oli.
“Bütsantsi värk,” arvab Pääsuke armees valitsenud hoiaku kohta.
Kunsti ees tunti seal aukartust ja temast peeti lugu. Mehel endal säilis
äng, et õppimine pooleli jäi. Ent polnud halba heata – taas Kunstiinstituudis, vaatas ta elu teise pilguga kui
noored kunstitudengid.

Õpetajaamet maalimisest
tähtsam

Õppejõuks kutsuti noor kunstnik juba
1970. aastal enne õpingute lõpetamist, diplomandina. Joonistuskateedri assistendina oli tal toeks õpetajadiplom Tartu kunstikoolist. Mees oli
kindel, et õpetajaamet on tema jaoks
võimatu ja seda peab ta vaid nii kaua,
kuni jalad alla saab, pere ja lastega
ei saanud sukelduda vabakutselise
ellu. “Olin ebakindel, ei teadnud, kas
olen nii andekas, et löön kunstniku-

Tartu Kunstikool.

l 1962–1963

l Aastast 2006 EKA emeriitprofessor.
l Juhendanud maalikursusi Eestis
ja Soomes.
l Praegu vabakutseline maalikunstnik, Eesti Kunstnike Liidu ja
Eesti Maalikunsntike Liidu liige.
l Kristjan Raua nimeline kunstipreemia 1975 ja 1981. a.
l Vilniuse maalitirennaali
preemia 1975.
l Konrad Mäe nimeline medal
1992.
l EV teenetemärk Valgetähe IV
klassi orden 1999.
l Eesti Kultuurikapitali aastapreemia 2000.
l Riigi

kultuuripreemia 2012.

l Üle 30 isiknäituse Eestis ja välismaal.

Tiit Pääsuke: “Minu maalides on üksikud motiivid nagu sõnad luules. Vaataja peab nad oma peas ühendama.“

Näitus “Elu lugu“ Viimsi Jaakobi kirikus 13.01.-23.03.13
Kaasaegseid kunstnikke ja kirjanikke on peetud ikka sotsiaalselt tundlikeks, kriitilisteks, rahulolematuteks, isegi mässumeelseteks riigikukutajateks. Ometi on
meis ka teine pool, mida eriti näituse puhul pühakojas meeles tasub pidada. Me
räägime ikka loovusest, loomisest ja loomingust. Meid nimetatakse loojateks!
Veelgi enam – mõnel õnnelikul hetkel tunneb kunstnik, nagu tema teos polekski
ainuüksi tema enda looming, et see on temale antud teostada, et tema ise on
ainult käsi, mis hoiab pintslit või sulge, kõik tuleb kuskilt iseenesest. Sel puhul
räägime inspiratsioonist – õnnelikust hetkest või olukorrast, mil sünnivad ideed
ja kõik teostub vaevata. Näiliselt vaevata. Me tahame kõik seletada ja tõepoolest, kõigele, mis eksisteerib maailmas, on olemas seletused.
Aga mis on inspiratsioon, kust ta tuleb? Minu meelest algab tõeline maalikunst, võib-olla tõeline kunst üldse seal, kus seletaja sõnad otsa saavad. Sinnapoole me püüdleme. Selge see, et kunst kujutab tagajärgi, kuid väljendab
põhjusi. See tähendab, et tal on sisu. See on tähtis.
Maalikunst on minu jaoks see, mida ei ole võimalik teostada mingis muus
tehnikas, jäljendada ei kaameraga, ei arvutis. Aga kui maalikunst ise hakkab
orjalikult imiteerima tegelikkust, fotot, plakatit, reklaami, koomiksit jne, töötab ta tühikäigul. Mitte et maalikunst neilt õppida ei võiks, sellega ta rikastub
ja areneb ju.
Minu isiknäitusi, praeguseks üle kolmekümne, on toimunud erinevais paigus, aga endalegi üllatuseks – kuigi ma ei ole sakraalne kustnik – muu hulgas
Põltsamaa kiriklas, Vainopea kabelis, Tallinnas Jaani kirikuks ja nüüd siis siin,
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Näitus on autobiograafiline, nagu ikka.

Tiit Pääsuke
na läbi,” meenutab ta. “Mõtlesin, et
töötan aasta-paar, siis tulen ära igal
juhul.”
Kuigi esimest korda esines Pääsuke kunstinäitusel vjuba III kursuse
tudengina aastal 1968 oma õpetaja
Leppo Mikko õhutusel, ajal, kui üliõpilastel polnud lubatud näitustel
osaleda ning selleks tuli toona luba
hankida instituudi rektorilt ja kunstnike liidu esimehelt, oli ehk ebakindlus
see, mis ei lasknud noorel mehel kohe

pärast lõpetamist maalima asuda.
“Ma paranesin õppimise haavadest,”
tunnistab kunstnik. Möödus kaks
aastat, enne kui diplomeeritud maalikunstnik Tiit Pääsukese tööd järjekindlalt näitustele ilmusid.
Õpetajaamet aga hakkas aastatega
meeldima. “Võtsin seda tõsiselt. See
tundus mulle minu maalimisest palju
tähtsam, et võin õpetada teisi.”
Tema õpilaste nimekiri saaks väga
pikk: Tolts, Keskküla, L. Nagel, Par-

masto, Vinogradov, Arro, Ole, Kokamägi, Tammetalu, Kruusing, Sillak,
Kristerson ja paljud teised.
Tiit Pääsuke on õpetanud tulevasi kunstnikke ka Soomes Lapimaal.
Võrreldes tudengeid meil ja Soomes,
arvab ta, et põhjanaabrite kunstiõppurid olid rohkem motiveeritud,
teadsid, miks õpivad. Nad tegid suvel
tööd ja teenisid raha, et talvel õppida. “Siis oli vahe suur, nüüd on ajad
muutunud,” tõdeb emeriitprofessor,
kes nüüdseks on õpetajaameti maha
pannud.
“Olen kaua elanud õpetamise
sees,” selgitab ta. “Mõtlesin, et nagu
rahvastepallis on mitu elu, nii elan ka
mina nüüd teist elu. Õpetaja minus
hakkas mind häirima. See aeg sai täis.”

Pildimaailmas sees

Vaatame maale, mis kirikus seinal, ja
neid, mis ootavad ülespanekut. “Ma
paneksin kõikidele oma näitustele nimeks “maalid”, see olekski see minu
“projekt””, ütleb Pääsuke. “Maalides
elan ma ühe pildi maailma nii sisse, et
mind ei seo ülejäänutega miski. Mul
tekib iga maaliga oma suhe, oma värvid, oma koloriit, pildi sisu ütleb seda
ette.”
“Minu vabaduse väljak” on maal,
millel on kunstniku jaoks eriline tähendus, sest seda maalis ta 27 aastat. Maali keskmine osa on maalitud
1980, ajal, kui kunstnikul oli pärast
traagilist õnnetust õlavarreluu murdunud, kõik ümbritsev, nn Vabaduse
väljak, on lisatud 2007.

Maali kohta, millel nimi “Sugupuu”, ütleb selle looja, et ei tea, kelle
elu lugu see on, aga tema ema portree on seal. “Romulus II” on Itaalias
maalitud müüt. “Kirjad kaugelt” meenutab tütre kirju Itaaliast. Kõik pildid
sel näitusel tunduvad kunstniku endaga seotud. “Tinglikult autobiograafiline,” tunnistab autor.
“Müüdud maastikud” koosneb
varasemate piltide tsitaatidest ja fragmentidest. “Vaatajal pole vaja maalist
teada seda, mida kunstnik teab,” arvab Pääsuke, “aga tegija peab teadma, mida ta teeb, siis jõuab ka midagi
vaatajani. Nii ei saa olla, et vaatame,
mis välja tuleb. Mõte peab olema selge, teostus vaba.”
“Olen loobunud seletamast,” ütleb Tiit Pääsuke. Igaüks peab tema
sõnul oskama kunsti juures ise edasi mõelda. “Mul on maalimata üks
maal,” näeb Pääsuke kujutluses üht
pilti, “kus ma olen laps teki all nagu
koopas ja piilun sealt välja.” Võib
aimata, milline turvatunne ja kaitstus
peegelduks sellisest pildist.
Oma Põhja-Viljandimaa juurtega
on Tiit Pääsuke suur loodusesõber ja
tunneb ennast hästi metsade keskel,
mitte lagedal väljal või mere ääres. Ja
looduses rännates paneb ta oma telgi
püsti ikka põõsaste vahele, suured
puud selja taga.
Kunstihuvilistele teadmiseks, et
kontakti kunstnikuga saab Erkki Juhandi kaudu.

Annika Poldre
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AHOI LAPSED!
Nüüdsest on ka teil selles ajalehes oma lugemisnurk.
Rannarahva Muuseumi hülgepoiss Vigri toob teieni
lõbusat lugemist, väärtuslikke tarkuseteri, põnevat
nuputamist ja meremaailma saladusi. Alustuseks
saamegi Vigriga tuttavaks!

Saame
Vigriga
tuttavaks
Hülgelapsed on ühed täiesti erilised lapsed. Nad
on pehmed, valged ja karvased – nii armsad. Nad
on suurte tarkade silmade ja ilusa lauluhäälega
– nii arukad. Nad on pikkade vuntside ja toreda liikumisviisiga – nii naljakad. Nad on täiesti teistsugused kui nende emad ja isad ja neil kõigil on üks
nimi – Vigri. Nii imelik! Ja nad elavad ju merejää
peal. Võimatu! Sellepärast ongi hülgelapsed Vigrid
ühed erilised lapsed, peaaegu et isegi võlulapsed.
Aga kas teate, et ühe Vigriga on juhtunud üks hoopis kummaline lugu? Peaaegu et isegi võlulugu.
Juba päris ammu, peaaegu nii ammu, et isegi mäletada
on raske, töötas Vigri ema, kelle nimi on Gunta Randla – jah,
just nimelt selline nimi, pole seal midagi imelikku – Eesti Televisooni lastestuudios. Ta oskas teha maailma kõige
ilusamaid nukke. Ta tegi neid puust ja riidest ja metallist ja
sulgedest ja üldse igast asjast. Mõned nukud olid koguni päris suure inimese suurused, peaaegu Sinu vanaisa suurused.
Väike Vigripoiss käis ikka emaga tööl kaasas, sest televiisoris töötamine on ju kohutavalt põnev. Ja kui ta oli seal juba

päris mitu korda käinud, umbes nii 100 korda, siis pakkusid
televiisori tädid ja onud, et Vigri võikski hakata televiisoris
kohe päris tööd tegema. Nüüd pane tähele, veel millist tööd!
Nad ütlesid, et Vigri võiks hakata televiisori tantsijaks. Vigrile meeldis ju tegelikult väga tantsida, ainult ta ei saanud aru,
kuidas teised seda teadsid. Ju oli ema neile salaja rääkinud.
Nii saigi Vigrist tantsulõvi... ei, ei, mitte lõvi, vaid tantsuhüljes. Ta oleks tahtnud tantsida tegelikult isegi kuni tänase
päevani, aga juhtus üks hirmus lugu. Täiesti kohutav lugu.
Ühel päeval tuli televiisorionu ja ütles, et Vigri tantsusaade
lõppeb ära ja Vigril polegi enam televiisoritööd. Jah, nii ütleski, ja üldse ei öelnud, et mis mõttes lõppeb ära. Vigri jäi
sellest nii kohutavalt kurvaks, maailma kõige kurvemaks, et
läks ja istus ühte televiisorimaja nurka maha ja hakkas kurvastama. Ta kurvastas nii kaua, et vist mitte keegi maailmas
ei olegi nii kaua kurvastanud ja oleks kurvastanud tänase
päevani, kui ühel päeval ei oleks juhtunud üks huvitav lugu.
Selles toas, kus Vigri kurvastas, kurvastas veel palju teisi
huvitavaid olendeid ka. Seal kurvastasid kõik vanad televiisori töötajad. Kõik, kes olid kunagi teinud oma toredat tööd
ja rõõmustanud lapsi. Seal oli nukke ja loomi ja igasuguseid muid elukaid ka. Seda kohta kutsuti Eesti Televisiooni
muuseumiks. Rõõmsaid hetki oli seal muuseumis muidugi
ka, siis, kui keegi tuli uksest sisse Vigrit ja teisi elukaid vaatama. See tegi kõigile palju rõõmu. Tead ju küll, muuseumid ongi need kohad, kus on vanad asjad, mida enam vaja
ei ole ja kõik need asjad on kohutavalt kurvad, et neid enam
ei kasutata. Rõõmsaks saavad nad siis, kui keegi neid vaatama tuleb. Sellepärast tulebki tihedamini muuseumis käia, et
vanadel asjadel oleks põhjust rohkem rõõmustada. Ükskord
siis juhtuski selline lugu, et muuseumi uks läks lahti ja sisse
astusid kaks rõõmsa näoga tädi. Tädid tulid kohe täiesti otse

Vigri juurde ja Vigri hakkas isegi natuke häbenema. Aga
nad kõnetasid teda väga viisakalt ja ütlesid, et nemad on
ka muuseumist. Vigri meelest ei näinud nad üldse nii kurvad välja. Kuidas nad saavad olla muuseumist? Kas neid
siis käiakse tõesti nii tihti vaatamas? Tädidel oli kohe ka
üks üllatus varuks ja see üllatus oli maailma kõige parem
üllatus. See oli nii hea üllatus, et Vigri vurrud läksid isegi
suurest õnnest natuke sassi. Muuseumitädid pakkusid Vigrile tööd mere ääres, Rannarahva Muuseumis, sest Vigri on
ju merega suur sõber. Muuseumis on ju vaja just sellist
töötajat, kes oskaks tantsida ja mängida ja rääkida merest
ja kaladest ja olla üks vahva sõber ja eeskuju kõikidele lastele, kes muuseumisse tulevad. No sellisest tööst ei osanud
Vigri mitte kunagi isegi unistada! Ta ei olnud osanud isegi
arvata, et ükskord veel tuleb see maailma kõige parem päev
(kuigi ta ju vaikselt ikka lootis)!
Nüüd ongi Vigri kohe päris-päris töötaja Rannarahva
Muuseumis. Ta töötab Vigrina. Ja tead, kui palju tööd ja seiklusi Vigril veel ees on? No muidugi, Sina ei saagi ju teada,
sest Sina ei ole ju Vigri. Aga Sul on võimalus tulla ise Rannarahva Muuseumisse Vigrile külla. Vigri kindlasti tantsib
ja mängib Sinuga ja kindlasti ta räägib Sulle oma suurest
merest, kus elab veel palju teisi hülgepoisse ja tüdrukuid. Ja
ta räägib Sulle ka kaptenitest ja laevadest ja meremeestest
ja kaladest ja tormituultest ja piraatidest ja aaretekirstudest,
mis mere põhjal varandust peidavad. Ja kui Sul veab, sest
ainult nendele lastele, kellel tõeliselt veab, valmistab ta ühe
supermaitsva supererilise kalaburgeri!

Lisa mulle VÄRV!

www.rannarahvamuuseum.ee

Talvine aialinnuvaatlus
Eesti Ornitoloogiaühing
kutsub osalema 26. ja
27. jaanuaril toimuval
talvisel aialinnuvaatlusel. Osalema on oodatud
kõik, kes tunnevad või
tahavad tundma õppida
talvel kodu ümbruses
esinevaid linde.
Aialinnuvaatlusel osalemine
on lihtne ja võtab aega vaid
ühe tunni. Selleks tuleb valida
endale aias või pargis hea nähtavusega vaatluskoht, mis on
soovitavalt lindude toidumaja või toitmispaiga läheduses
ning leida 26. või 27. jaanuaril
üks tund vaba aega valitud kohas lindude tegevuse jälgimiseks. Nii võib toidumaja ümber askeldavaid linde vaadelda
kas või toast läbi akna ja seda
võib teha nii üksi kui koos pere
või sõpradega.
Selle tunni jooksul tuleb
kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna ning iga
liigi puhul üles märkida kõige
suurem korraga nähtud isendite

Meie koduaedade sage külaline rasvatihane.

arv. Tulemused saab sisestada aialinnuvaatluse kodulehel
asuvasse online ankeeti või
interneti puudumisel saata ürituse koordinaatorile (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu
51005).
Lisaks harivale küljele on
talvisel aialinnuvaatlusel ka
teaduslikum eesmärk. Sel viisil on võimalik saada teavet
aialindude arvukuse muutuste
kohta, jälile jõuda nende muu-

tuste põhjustele ning vajadusel
võtta ette samme aialindude
heaolu parandamiseks. Samuti
aitab aialinnuvaatlus juhtida
tähelepanu sellele, et meie aiad
ja pargid on talvel palju liigirikkamad kui esmapilgul võib
tunduda.
Eestis korraldatakse talvist
aialinnuvaatlust neljandat aastat ning see on saanud populaarseimaks linnuvaatlusürituseks.
Mullu edastas oma vaatlused

2050 linnusõpra 1439 vaatluskohast, kokku vaadeldi 45 686
lindu 54 liigist. Kõige arvukam
oli oodatult rasvatihane, kes esines 95% vaatluskohtades ning
moodustas pea veerandi lindude
koguarvust.
Mitmel pool Euroopas on
talvine aialinnuvaatlus osutunud samuti väga populaarseks.
Näiteks Suurbritannias on Big
Garden Birdwatch`i nime all
tuntud linnuvaatluspäevi korraldatud juba 34 aastat ja mullu
võttis sellest osa ligi pool miljonit linnusõpra. Teaduslike järelduste ja statistika tegemiseks
ongi väga oluline, et osaleks
võimalikult palju vaatlejaid.
Täpsemad juhised talvisel aialinnuvaatlusel osalemiseks ja andmete edastamiseks
leiab selleks loodud kodulehelt
www.eoy.ee/talv. Talvist aialinnuvaatlust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Aarne Tuule

Talvise aialinnuvaatluse
koordinaator
Eesti Ornitoloogiaühing
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Maire Eliste laululapsed ja Tõnis Mägi
laulsid Peterburis
bi ukse taga toimus, on raske
kirjeldada. Kümned ja kümned
inimesed ootasid, et meistril
kätt suruda või autogrammi
küsida. Ka meie tüdrukud läksid sellisest vastuvõtust lausa
“pöördesse” ning seisid oma
märkmikust rebitud paberilipakatega järjekorras, et saada
mälestuseks üks väike autogramm.

Maire Eliste muusikakooli
laululapsed esinesid koos
Tõnis Mägiga Peterburi
Jaani kirikus, kus nende
kontsert läks ülimenukalt. Avaldame intervjuu
Maire Elistega.
Kuidas tuli üldse mõte sõita
lastekooriga Peterburi?
Nagu elus ikka – üks mõte
kasvab teisest välja ja toidab
teist. Jõulukontsertide mõte
koos Tõnis Mägiga pärineb
juba ammusest ajast. Siis jäi
plaan mitmel põhjusel pooleli.
Eelmisel kevadel hakkas aga
hing kripeldama ja tekkis soov
vana idee teoks teha. Ja õnn
oli, et nii läks, sest vahepeal
olid muusikakooli koorid arenenud ja kasvanud ning nüüd
võis mõelda juba suuremalt.
Helistasin Tõnisele ja nii see
algas.
Jõulukontserdid Tallinna
Jaani kirikus olid saanud meil
traditsiooniks, lisasin Tartu
ja Viljandi Jaani kiriku ning
keegi hüüatas selle peale: aga
miks mitte ka Peterburi Jaani
kirik. See oli väljakutse, millele ma ei saanud ei öelda. Keegi
ei olnud meid sinna kutsunud,
ma lihtsalt hankisin vajalikud
kontaktid, helistasin ning leppisime direktriss Zoja Tumanovaga kokku. Nii lihtsalt see
käiski. Kindlasti mängis siin
oma osa ka Tõnis Mägi nimi.
Kui suure kooriga seal esinesite?
Lauljaid oli kokku 51. Lisaks lastekoorile esines ka
muusikakooli
kammerkoor
ning Tõnisele šarmantse duetipartnerina Elizabeth Paavel.
Tema tähelepanuväärne roll
õnnestunud kontsertidel oli
väga suur – kaunis ja habras
noor naine, kelle hääles on
võrratuid värvinguid ning kelle hääleulatus võib kadedaks

Maire Eliste laululapsed esinevad Peterburi Jaani kirikus. Solist on Elizabeth Paavel. Fotod Tanel-Martin
Grossmann

Sinu hääl, Aeg on lahkuda jt.
Tõnis laulis Eesti kontsertidel oma viimaste aastate
loomingut, Peterburis oli aga
tõeline soovikontsert. Juba
ette tellitud David Tuhmanovi
“Ostanovite muzõku” (Peatage muusika) ning Viktor Resznikovi laule, otse saalist telliti
eesti keeles paberile kirjutatult
ka Elutantsu.

Tõnis Mägi esinemine kujunes soovikontserdiks.

teha nimekamadki lauljad.
Elizabeth on praegu Helsingi
Sibeliuse Akadeemia magistrant. Tõnis oli väga helde kiitma teda laval otse publiku ees.
Millist repertuaari esitasite?
Need olid Tõnis Mägi autorikontserdid. Mulle on tema
muusika alati meeldinud. Olen
olnud tema suur fänn, käinud
palju kontsertidel ja tõsiselt

nautinud tema laule. Me oleme
nooruses ka koos muusikat teinud, mina küll taustalauljana.
Valisin välja tema hiilgeaegade parimad lood, tellisin
seaded Tõnis Kõrvitsalt ja
Jaak Jürissonilt. Nii et lastekoori ja kammerkoori esituses
kõlasid enamjaolt tuntud laulud 1980ndatest: Pühendus,
Elutants, Palve, Jäljed, Igatsus, Oled vihm, Laul Timmile,

Kuidas publik teid vastu võttis? Mis võlus publikut?
Peterburi kontsert oli tõeline triumf. Võrreldes eesti
publikuga on vene inimesed
hoopis temperamentsemad ja
julgemad oma tundeid väljendama. Oli kiitvaid hüüdeid, oli
liigutuspisaraid ja tormilised
ovatsioonid kontserdi lõpus.
Ilmselt võlusid publikut just
Tõnise vanemad laulud, mida
tunti ja teati hästi. Pärast kontserti tulid kohalikud kätt suruma ja meie kooride esitust ning
vokaali kiitma.
Mis aga Tõnise garderoo-

Kas teate, kes oli publikuks?
Loomulikult oli publikuks
valdavalt Peterburi intelligents, seda aadellikku hoiakut
oli õhust tunda. Osa inimesi oli
Moskvast kohale tulnud. Palju
oli Piiteri eestlasi, nende hulgas ka pankur Indrek Neivelt
oma perekonnaga.
Märkimist väärib
meie
kooli fännklubi, umbes 30 inimest, kes olid kuulama tulnud
just nimelt Peterburi kontserti.
Mis seal salata, mõned olid
sõitnud meiega kaasa kogu
tuuri ka Eestimaal.
Kas kohtusite ka Peterburi
Eesti Seltsiga?
Peterburi Eesti Seltsi juhatuse esimees Viiu Fjodorova
võttis meid vastu kahel korral,
korraldades lastele linnaekskursiooni ning pärast kontserti bussisõidu läbi tuledesäras
öise Peterburi. Oli ju vana kalendri järgi starõi novõi god!
Milline on mulje Peterburi
Jaani kirikust kui kontserdisaalist?
Suurepärane! Väga ilus ja
väga hea akustikaga saal. Selle kiriku taastamine on olnud
suure tähtsusega ka kultuurilis-ajalooliselt. Elas ju 19. ja
20. sajandi vahetusel Peterburis umbes 60 000 eestlast. See
oli lähim suurlinn, kus said
akadeemilist haridust omandada nii kunstnikud kui muusikud. Samas kirikus on omal

ajal tegutsenud sellised klassikud nagu Rudolf Tobias, Artur
Kapp, Mihkel Lüdig, Miina
Härma ja paljud teised.
Eestlaste jalajälgi leiab sellest linnaosast veelgi. Siin on
õppinud maestro Neeme Järvi
ja Erik Klas. Amandus Adamsoni pronksskulptuurid kaunistavad aga siiani peatänava
äärseid kauneid hooneid nagu
Jelissejevski gastronom, Dom
Knigi jt.
Millised olid laste muljed
kontserdist ja Peterburist?
Enamusele lastest, aga ka
paljudele täiskasvanutele kammerkoorist oli see esimene
külaskäik Peterburi. Kohe saabumise järel mindi seltskonniti
kesklinna uudistama. Tõeliselt
avanes meile linn aga järgmisel hommikul ekskursioonil
olles. Oli tõsine vene talv –
külma krõpsus parasjagu ja
päike pani särama kuldsed kirikute tornid. Kuskilt oli Neevale laskunud udu, puud olid
härmas – see päev oli nagu
hetk vene muinasjutust. Väga,
väga ilus!
Tagasiteel kõlas bussis korduvalt üks lause – tuleme siia
tagasi ja kohe terveks nädalaks!
Ja Teie enda emotsioonid
kogu sellest suurest ning vastutusrikkast ettevõtmisest?
Ma olen tühi... Ja nii mõnedki ütlevad, et see ongi õige
tunne. Vastutus oli suur, pinge oli suur ja midagi nii suurt
nagu kontserttuur Eestis ja välismaal oli üldse muusikakooli
ajaloos esmakordne.
Ma tänan lapsi ja nende vanemaid, tänan kammerkoori,
Elizabethi, ma tänan meie helimeistrit Jaane Lendi, klaverisaatjat Raun Juurikat.
Me täname Sind, Tõnis!
Küsis

Annika Poldre

Kaido Ole maal Viimsi koolis
Kooli, et gümnaasiuminoortele veidi kunstist ja kunstniku
elust rääkida. Noored said tunnustatud kunstnikule küsimusi
esitada ning kunstnik omakorda veidi aimu, millest tänapäeva noored mõtlevad ning mille
vastu huvi tunnevad. Viimsi
Kool on kunstiga väga heades
suhetes, sest juba algklassilapsed käivad hoolsalt kunstiringides ning läbi aasta võib
kooliseintel näha väikeste ja
suurte kunstisõprade loomingut, mis kõigile imetlemiseks
välja on pandud.

Maalikunstnik Kaido Ole
jaoks oli 2012. aasta väga
tähendusrikas.
Kaido Ole personaalnäitus
“Kena kangelane ja küllaga
vaikelusid” oli KUMUs, ta
pälvis Konrad Mäe preemia
ning suureformaadiline maal
“Vaikelu rohelise taldrikuga”
(valmimisaasta 2011) leidis
atraktiivse koha Viimsi Kooli
aatriumi seinal. Konrad Mäe
medal antakse välja maalikunsti teose, teoste seeria või
näitusekomplekti eest, mis on
oluliselt rikastanud eesti maalikunsti.

Kuidas Kaido Ole maal
kooliseinale jõudis

Kunstnik kohtus
gümnasistidega

Esmaspäeval, 14. jaanuaril
külastas kunstnik taas Viimsi

Kaido Ole annab autogrammi kooli raamatukogus.

Kaido Ole otsis oma suureformaadilistele piltidele head
asukohta juba õige pikka aega
ning tema üks eesmärk oli, et

need võiks rippuda mõne kooli seinal. “Üks väga tulemuslik õpetamis- ja õppemeetod
on pidev viibimine vastavas
keskkonnas. Hea arhitektuuri
ja hea kunsti keskel,” arvab
kunstnik. “Kui hakkasin neile
suurtele piltidele kohta otsima, siis esmalt mõtlesin just
koolide peale. Aga ega neljavõi viiemeetristele maalidele
polegi nii lihtne tühje seinu
leida. Kool, ka kõrgkool, võib
küll suur olla, aga ruumid on
madalad, aknaid täis jne. Üks
vähestest ja paljuski parim
selles mõttes on Viimsi Kool.
Esiteks suurepärane arhitektuur nii väljast kui seest, lisaks
küllaga avarust ja suuri seinu.
Kui nägin aatriumis seda veekardinast paremale jäävat valget seina, sain aru, et siin oleks

juba mõtet plaani pidada.”
Veidi aega kulus osapoolte
tegutsemisele ning eelmise aasta lõpus jõutigi nii kaugele, et
maal kooli toimetati ning eriliste alpinismioskustega töömeeste abil ka seinale saadi.
On väga tore, et professionaalsed kunstnikud näevad
oma tööde eksponeerimisel
võimalusi ka tavakoolides ega
karda, et koolilapsed ei saa ehk
kunstist aru või ei oska seda
vääriliselt hinnata. Maal ripub
kooliseinal kolm aastat, nii et
kõigil huvilistel on piisavalt
aega professionaalse kunstiga
tutvust teha.
Suur tänu kunstnik Kaido
Olele usalduse eest ning kõigile neile, tänu kellele see unikaalne projekt ellu viidi.

Annika Remmel

jaanuar 2013
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS
VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS
Viimsi 14. detsember 2012 nr 20
Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, “Ühistranspordiseaduse” § 2, § 5, § 24, § 25,
§ 27, § 281, § 29 ning § 52 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005
otsuse nr 41 alusel ning kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004 määrusega nr 141 ning Harju maavanema 27.07.2011 korraldusega nr 1488-k ja 16.08.2011 korraldusega nr 1555-k.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev kord määrab kindlaks sõidu eest tasumise korra ja kehtestab sõidupiletite hinnad Viimsi valla haldusterritooriumil.
§ 2. Mõisted
Käesolevas korras kasutatakse järgmisi mõisteid järgnevas tähenduses:
1) sõidupilet – sõiduõigust tõendav dokument, mis on kantud paber- või elektroonilisele andmekandjale või elektroonilisse andmekogusse. Elektroonilise sõidupileti või sõiduõiguse olemasolu
tõendatakse Eesti Vabariigi isikutunnistuse (edaspidi ID-kaardi),
e-kaardi või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja
abil. Sõidupileti tooted on: üksikpilet, perioodipilet (kuukaart);
2) e-kaart ehk Ühiskaart – elektrooniline kontaktivaba kaart, mis
on isikustatud või isikustamata tasuline andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. E pileti süsteemis võib kasutada ka e-pileti süsteemiga ühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet),
mis vastab raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile, või lähikontaktiga andmesidekiibiga
ehk NFC-mobiiltelefoni. Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos
isikut tõendava dokumendiga;
3) piletisüsteem – omavahel seotud piletitoodete kogum, mis jaguneb paberpileti, ID-pileti ja e-pileti süsteemiks;
4) ID-pileti süsteem – piletisüsteem, mille kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud sõidupilet Eesti rahvastikuregistris olevale
isikule ID-kaardiga, või alla 15aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspiletiga;
5) e-pileti süsteem – piletisüsteem, mille kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud või isikustamata sõidupilet, mida tõendatakse Ühiskaardiga. Isikustatud e-pileti süsteemi kaudu ostetud
sõidupilet kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
6) üksikpilet – üheks liikumiseks mõeldud eelmüügist või ühissõiduki juhi käest ostetud sõidudokument, mis kehtib sellele märgitud aja jooksul ja annab õiguse ümberistumuiseks;
7) perioodikaart – paberkandjal, ID-pileti või e-pileti süsteemi
kaudu ostetud sõidupilet (kuukaart), mis annab sõitjale õiguse
kasutada ühistranspordi teenust määratud aja jooksul piiramatu
arv kordi.
8) validaator ehk e-komposter – ühissõidukis paiknev elektrooniline seade, mille juurde e-kaardi asetamisel toimub sõiduõiguse
registreerimine. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest antakse märku seadme ekraanil ilmuva teksti ja helisignaalide abil.
Sõit tuleb registreerida igakordsel ühissõidukisse sisenemisel.
Sõidu registreerimine on kohustuslik kõigile sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigust omavatele isikutele.
9) valideerimine – e pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine
on kohustuslik kõigile e-pileti süsteemi sõidupileti kasutajatele ja
sõidusoodustuse õigusega isikutele;
10) elektrooniline tasukogumissüsteem – sõitja poolt sularahas,
pangaülekandega või muul viisil maksete tegemine sõiduõiguse
saamiseks ja nende maksete fikseerimine infosüsteemis;
11) isikut tõendav dokument – riigiasutuse väljastatud dokument,
kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto
või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle
alusel kehtestatud õigusakt ei määra kindlaks teisiti;
12) sotsiaalameti tõend – paberil või elektrooniline (isikukoodiga
varustatud Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendava dokumendi põhine) Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalameti tõend sõidusoodustuse kasutusõiguse kohta;
13) laps – kuni 18aastane isik või õpilane, kes õpib päevaõppes

või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli
baasil kutseõppeasutuses, kuni 19aastaseks saamiseni, 19aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni;
14) pere – sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad
samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil.
Käesoleva määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;
15) kaitseväe ajateenija – kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslane;
16) Viimsi elanik – isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Viimsi vald;
17) õpilane – isik, kes õpib päevases õppevormis või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses kuni 19aastaseks saamiseni (kaasa arvatud);
18) Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) – riiklik register, mille
alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal
õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
19) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (SKAIS) – register, mis
sisaldab andmeid pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik
pension;
20) Viimsi siseliinid – Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvad
avalikud ühistranspordiliinid;
21) maakonnaliinid – Harju maakonna avalikud bussiliinid.
§ 3. Sõidupiletite tooted
(1) Eelmüügi paberpiletid (käibel kuni 31.12.2012):
1) 2. tsooni üksikpilet
2) 2. tsooni soodusüksikpilet
3) 1.–2. tsooni ühisüksikpilet
4) 1.–2. tsooni soodusühisüksikpilet
(2) Bussist sularaha eest ostetavad paberpiletid (käibel alates
21.09.2012):
1) 2. tsooni üksikpilet
(3) e-pileti süsteemi tooted (käibel alates 21.09.2012):
1) 2. tsooni üksikpilet;
2) 2. tsooni soodusüksikpilet (ainult Viimsi siseliinidel Viimsi
valla soodustatud elanikele);
3) 2. tsooni perioodikaart;
4) 2. tsooni soodusperioodikaart (ainult Viimsi siseliinidel Viimsi
valla soodustatud elanikele);
5) Tallinn–Harjumaa 1.–2. tsooni ühiskuukaart.
(4) ID-pileti süsteemi tooted (kehtivusega kuni 31.12.2012):
1) 2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (ID-pilet);
2) 2. tsooni 30 päeva elektrooniline sooduskaart (ID-pilet);
3) 1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühiskaart (ID-pilet);
4) 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart (ID-pilet).
(5) Eelmüügi paberkuukaardid (kehtivusega kuni 31.12.2012):
1) 2. tsooni kuukaart;
2) Tallinn–Harjumaa 1.-2. tsooni ühiskuukaart.
§ 4. Sõidupiletite hinnad
(1) Sõidupiletite hinnad alates 1.01.2013
Piletitooted

Hind

Toote liik

Kasutajad

2. tsooni üksikpilet

0,80/
0,76

paber/
e-pilet

kõigile sõitjatele

2. tsooni soodusüksikpilet

0,40

e-pilet

ainult Viimsi valla elanikena
registreeritud soodustuste
saajatele, kehtib ainult Viimsi vallas (v.a õpilased ja üliõpilased – jõust 1.02.2013)

2. tsooni kuupilet
(30 päeva)

16,00

e-pilet

kõigile sõitjatele, kehtib
terves 2. piletitsoonis

2. tsooni sooduskuupilet
(30 päeva)

8,00

e-pilet

ainult Viimsi valla elanikena
registreeritud soodustuste
saajatele, kehtib ainult Viimsi vallas (v.a õpilased ja üliõpilased – jõust 1.02.2013)

1.-2. tsooni
Tallinn-Harjumaa
ühiskuukaart (30
päeva)

40,00

e-pilet

kõigile sõitjatele, kehtib
1.–2. piletitsoonis

(2) Viimsi valla territoorium kuulub Harjumaa 2. piletitsooni ja
siin kehtivad Harju Maavanema korraldustega kehtestatud kõrgeimad piletihinnad.
(3) Ühiskaardi soetamisel on tagatisraha 2 eurot.

(4) e-pileti süsteemis saab soodushinnaga 2. tsooni soodusüksikpiletit osta vaid Viimsi valla elanik Viimsi siseliinidel sõitmiseks
isikustatud Ühiskaardile. Isikustamata Ühiskaardile müüakse sõidupileti tooteid ainult täishinnaga.
§ 5. Sõidusoodustused
(1) Tasuta sõidu õigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel
Viimsi siseliinidel sõltumata registreeritud elukohast on:
1) eelkooliealistel lastel;
2) puudega lapsel ja tema saatjal;
3) sügava puudega 18aastastel ja vanematel isikutel;
4) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul;
5) asendushooldusel viibivatel lastel;
6) vanemliku hoolitsuseta lastel;
7) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul;
8) Viimsi Vallavalitsuse kommunaalameti järelevalvet teostaval
töötajal ja järelevalve inspektoril ühistranspordiga seotud tööülesannete täitmisel;
9) Harjumaa Ühistranspordikeskuse töötajal või ühistranspordikeskuse poolt volitatud töötajal tööülesannete täitmisel.
(2) Tasuta sõidu õigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel
Viimsi siseliinidel on järgnevatel Viimsi elanikel:
1) 65aastastel ning vanematel isikutel;
2) kolme ja enama lapsega pere lastel;
3) alla 3aastase väikelapsega sõitjal;
4) toimetulekutoetust saava pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Viimsi vallas – toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.
(3) Osalise soodustusega sõiduõigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel Viimsi siseliinidel sõltumata registreeritud elukohast on:
1) põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilastel;
2) üliõpilastel.
(4) Osalise soodustusega sõiduõigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel Viimsi siseliinidel on järgnevatel Viimsi elanikel:
1) pensionäridel;
2) kaitseväe vormiriietuses ajateenijatel.
(5) Sõidusoodustuse saamiseks peavad olema täidetud §-s 6 sätestatud tingimused.
§ 6. Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid
(1) Eelkooliealiselt lapselt ja alla 3aastase väikelapsega sõitjalt sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.
(2) Tasuta sõidu õigust tõendavad dokumendid on:
1) puudega lapsel – valideeritud isikustatud Ühiskaart või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos
isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga;
2) puudega lapse saatjal – valideeritud isikustatud Ühiskaart või
isikut tõendav dokument ja saadetav puudega laps;
3) sügava puudega 18aastasel ja vanemal isikul – valideeritud isikustatud Ühiskaart või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet
tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
4) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul – töötõend;
5) asendushooldusel viibival lapsel – valideeritud isikustatud
Ühiskaart;
6) vanemliku hoolitsuseta lapsel – valideeritud isikustatud Ühiskaart;
7) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul – valideeritud isikustatud Ühiskaart;
8) Viimsi Vallavalitsuse kommunaalameti järelvalvet teostaval
töötajal või järelevalveinspektoril – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos töötõendiga;
9) Harjumaa Ühistranspordikeskuse töötajal – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos töötõendiga; ühistranspordikeskuse
poolt volitatud töötajal – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos
töötõendi ja Harju ÜTK poolt väljastatud volitusega;
10) 65aastasel või vanemal isikul – valideeritud isikustatud Ühiskaart;
11) kolme ja enama lapsega pere lastel – valideeritud isikustatud
Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või vallavalitsuse
sotsiaalameti tõend koos isikut tõendava dokumendiga;
12) toimetulekutoetust saava pere lapsel – valideeritud isikustatud Ühiskaart.
(3) Sõidusoodustusega sõiduõigust tõendavad dokumendid on:
1) õpilastel – valideeritud isikustatud Ühiskaart või valideeritud,
Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID tehno-

AMETLIKUD TEADAANDED
loogiat toetavale standardile või valideeritud isikustatud Ühiskaart koos Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspiletiga või sellega
võrdsustatud ISIC Scholari kaardiga;
2) üliõpilastel – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut
tõendava dokumendiga, Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspiletiga või sellega võrdsustatud ISIC Student kaardi või Swedbank
Tudengikaardiga;
3) pensionäridel – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut
tõendava dokumendiga (jõust 1.02.2013);
4) vormiriietuses ajateenijal – väeosa tõend linnaloal viibimise
kohta.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 ja 3 toodud Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõend ning punktis 11 toodud
vallavalitsuse sotsiaalameti poolt väljastatud tõend kehtib sõidusoodustuse õiguse saamiseks kuni 31. märts 2013. Alates 1. aprillist 2013 on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3 ja 11
toodud sõidusoodustuse õigust tõendavaks dokumendiks isikustatud Ühiskaart.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3, 5–7 ja 11–12
märgitud isikustatud Ühiskaardi põhiseks sõidusoodustuse vormistamiseks Viimsi vallas peab isik esitama määruse lisas toodud
taotluse ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid vallavalitsuse sotsiaalametisse. Punktides 8–9 toodud sõidusoodustuse
saamiseks peab isik esitama taotluse kommunaalametisse. Sõidusoodustuse taotluse alusel fikseeritakse andmed elektroonilises
infosüsteemis.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–3 märgitud sõidusoodustuse õigust saab isikustatud Ühiskaardiga tõendada vaid
juhul, kui sõitja andmed on olemas EHISe või SKAISi andmebaasis.
(7) Sõiduõiguse tõendamiseks tuleb esitada kontrolörile kehtiv
Ühiskaart ja/või ID-kaart (alla 15aastasel õpilaspilet) ja sõidusoodustust tõendav dokument (v.a juhul, kui soodustus on müümisel
registrist kontrollitud, mida näitab info müügikanalis). Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu Ühiskaardiga valideerima.
§ 7. Sõidupiletite müük
(1) Sõidupiletite eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.
(2) Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühissõiduki
kasutaja ettemaksu tehes perioodilise sõiduõiguse, tasudes interneti teel, pangaülekandega (otsekorraldus), sularahas või telefoni
kaudu.
(3) Üksikpileteid müüakse ühissõidukis juhi piletimüügiseadmest
sularaha või Ühiskaardile kantud e-raha eest.
§ 8. Sõidu eest tasumise tõendamine
(1) Sõitja on kohustatud omama ja kaasas kandma ühissõiduki
kasutamiseks juhilt ostetud paberil üksikpiletit, Ühiskaardile laetud e-piletitoodet või muud e-pileti süsteemiga ühilduvat andmekandjat.
(2) Ühiskaardile ostetud 30 päeva kaart hakkab kehtima ostumomendist või ettemääratud ajast.
(3) Sõiduõigust tõendav dokument on:
1) paberil üksikpilet;
2) e-pileti süsteemi üksikpilet;
3) e-pileti süsteemi perioodikaart;
4) muu õigusaktides kindlaks määratud sõiduõigust tõendav dokument.
§ 9. Sõidu eest tasumine e-pileti süsteemis
(1) Üksikpileteid müüakse ühissõidukist Ühiskaardile kantud eraha eest. Üksikpileti ostmiseks ühissõidukist sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Sõitja peab üksikpileti hoidma alles sõidu
lõpuni.
(2) Sõitja on kohustatud igal sisenemisel ühissõidukisse sõidu
registreerima Ühiskaardiga. Ühiskaardile ostetud sõidupilet ja
kantud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast registreerimist.
(3) Soodushinnaga e-pileteid on võimalik osta vaid isikustatud
Ühiskaardile. Isikustamata Ühiskaardile müüakse ainult täishinnaga sõidupileti tooteid.
(4) Ühiskaardiga ostetud üksikpilet hakkab kehtima ostu momendist ja kehtib piletile märgitud ajani.
(5) Ühiskaardile ostetud 30 päeva kaart hakkab kehtima ostja
määratud kuupäevast ja kehtib 30 päeva jooksul kuni viimase

päeva lõpuni kella 23.59ni. 30 päeva kaart annab sõiduõiguse pärast igakordset sõidu registreerimist ühissõidukisse sisenemisel.
(6) Ühiskaardi registreerimisel kontrollitakse kehtiva sõidupileti
ja sõidusoodustuse olemasolu. Perioodikaardi puudumisel, kuid
raha olemasolul Ühiskaardil müüakse sõitjale e-üksikpilet.
§ 10. Ühiskaart
(1) Ühiskaart ei ole sõiduõigust tõendav dokument ehk sõidupilet.
(2) Ühiskaardile saab laadida raha ja piletitooteid ning salvestada
sõidusoodustusi.
(3) Ühiskaarti saab tagatisraha eest osta müügipunktidest.
(4) e-pileti süsteemi kaudu ostetud Ühiskaarti on võimalik tagastada Ühendatud Piletite ASile kuue kuu jooksul alates ostmisest.
(5) Ühendatud Piletite AS tagastab ostjale tagatisraha Ühiskaardi
tagastamisel. Füüsiliselt rikutud Ühiskaardi tagatisraha ei tagastata.
(6) Tasuta väljastatud Ühiskaardi tagastamisel tagatisraha ei
maksta.
(7) Isikustatud Ühiskaart võimaldab saada sõidusoodustust ja on
seotud rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga.
(8) Isikustamise toiming on müügikohas tasuline, veebi kaudu
saab seda teostada tasuta.
§ 11. Sõidupiletite kehtivus ärajäänud või hilinenud liiniveo korral
(1) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib sõitjal ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil ostetud
sõiduõigus sihtpunkti jõudmiseks teistes ühtsesse piletisüsteemi
kuuluvates ühissõidukites samal liikumisteel.
(2) Ostetud sõidupileteid tagasi ei osteta ega ümber ei vahetata.
Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.
§ 12. Sõidu eest tasumise kontrollimine
(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.
(2) Sõitja on kohustatud esitama kontrolliõigusega ametiisikule
sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrollija
esimesel nõudmisel.
(3) Kui sõitja kasutab sõidusoodustust, on ta sõidudokumentide
kontrollimisel kohustatud esitama sõidusoodustuse kasutusõigust
tõendava dokumendi, e kaardi ja isikut tõendavat dokumenti.
§ 13. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määrus nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu
eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas” ja Viimsi
Vallavalitsuse 28.06.2011 määrus nr 18 “Viimsi Vallavalitsuse
15.01.2010 määruse nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi
vallas” muutmine” ning Viimsi Vallavalitsuse 9.09.2011 määrus
nr 20 “Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määruse nr 4 “Harjumaa
ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja
sõiduõiguse hind Viimsi vallas” muutmine”.
(2) Paberkandjal talongid, perioodikaardid ja Tallinn-Harju ühiskaardid kehtivad kuni 31. detsembrini 2012.
(3) Alates 1. oktoobrist 2012 kehtivad Tallinna bussiliiinidel 1A
ja 38 liini algpunktist lõpp-punktini Tallinna linna piletihinnad ja
soodustused.
(4) Määrus avaldatakse valla veebilehel.
(5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristi Tomingas, vallasekretäri kt

VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Idaotsa külas Tislari katastriüksusel (planeeritava ala suurus on ca 1 ha ja piirneb Elbergi, Vainu, Rätsepa-Tooma mets
ja Prangli jõujaam kinnistutega, planeeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, üldplaneeringu järgse ehitusõiguse määramine
ärihoone rajamiseks ning katastriüksust läbiva avaliku teemaa
moodustamine);
2. Äigrumäe külas Liipa katastriüksusel (planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja piirneb Tsirgu ja Äigru teedega, Äigrumäe
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tee 10, Rajamäe tee 3 kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasoleva kahe elamuga katastriüksuse
jagamine kaheks, kummalegi tekkivale ühepereelamu krundile
ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks ning juurdepääsuteede määramine);
3. Haabneeme alevikus Veere tee 2, 4, 6 ja osaliselt Karulaugu
tee 3/Lubja küla katastriüksustel (planeeritava ala suurus on ca
4,3 ha ja piirneb Randvere teega ning Randvere tee 16, Karulaugu
tee 2, 4, 14, Veere tee 5, Salumetsa IV, III, Kangru 4 ja Paenurme
I kinnistutega, planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu
muutmine ning spordihoone ja välipalliplatsi ehitusõiguse kavandamine);
4. Püünsi külas Lepiku tee 3, 3a, 5 ja 5a kinnistutel (planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Lepiku tee ääres ning piirneb
Luugi, Lepiku tee 7, Rohuneeme tee 108, 110, Püünsi tee 4, 6 kinnistutega, planeeringu eesmärk on kinnistute Lepiku tee 3a, 5 ja
5a ümberkruntimine kaheks elamukrundiks ning kinnistu Lepiku
tee 3 jagamine elamukrundiks ja transpordimaa krundiks);
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1. Tammneeme küla, Haugi tee 19 (detailplaneeringuga jagatakse olemasolev 3230 m2 suurune krunt kaheks ja määratakse
kruntide ehitusõigus kummalegi krundile ühe kahekorruselise üksikelamu ja olenevalt krundist kuni kahe abihoone ehitamiseks,
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 220 m2);
2. Pärnamäe küla, Soosepa tee 55 (detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
püstitamiseks ehitusaluse pindalaga kokku 1100 m2, suletud brutopinnaga 1620 m2, elamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit,
abihoonetel 5 meetrit);

VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUS
Viimsi Vallavolikogu on 16.10.2012 vastu võtnud otsuse nr
68 “Detailplaneeringu mittealgatamine: Pringi küla kinnistu
Rohuneeme tee 68” (terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi
vallamajas või valla veebilehel: www.viimsivald.ee.)

DETAILPLANRRINGUTE AVALKUD VÄLJAPANEKUD
4.02. –17.02.2013 kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 18ni ja
reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul
väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Lubja küla, Uus-Pärtle kinnistu detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 1 ha ja asub Lubja tee ääres ning
piirneb Lubja tee 21, Salumäe tee L1, Salumäe tee 7, 9, Tõnikse kinnistutega. Planeeringuga moodustatakse üks krunt munitsipaallasteaia ehitamiseks, üks krunt parkla rajamiseks ja kaks
haljasmaa sihtotstarbega maaüksust Lubja klindiastangu maastikukaitsealale. Moodustatavale lasteaia krundile määratakse ehitusõigus kahekorruselise (120-kohalise) lasteaia püstitamiseks
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 2000 m2.
2. Randvere küla, Veehoidla tee 7 detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 0,24 ha ja asub Veehoidla tee
ääres ning piirneb Veehoidla tee 3, 5, 9, Jugapuu tee 2, 6, Tülli tee
17, 19 kinnistutega. Detailplaneeringuga moodustatakse 2652 m²
suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ja määratakse ehitusõigus ühe nelja sektsiooniga ridaelamu ehitamiseks. Hoone suurim
lubatud ehitusalune pindala on 600 m² ja kõrgus 8 meetrit (kaks
korrust).
3. Lubja küla, kinnistute Tammiku, Lubja IV ja Lubja V detailplaneering.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaheksa elamumaa sihtotstarbega krunti ja lahendatakse teedevõrk ning tehniline taristu,
ühtlasi moodustatakse üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksused avaliku kasutusega tervisespordiradade ja laskumisnõlva
rajamiseks. Kruntide ehitusõigus määratakse kaheksa üksikelamu ja kuni kümne abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala on valdavalt 250 m², kahel krundil 300 m² ja
350 m², elamute kõrgus on 8,5 meetrit (kaks korrust), abihooned
on lubatud ehitada kuni 5 meetri kõrgused.

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

10

25. jaanuar 2013

Õpilasfirma kiirkohtingud: esmakordselt eakatele
Tallinna 21. Kooli õpilasfirma korraldab kiirkohtinguid. 3. veebruaril tuleb tutvumisõhtu neile,
kel aastaid üle 60.
Tallinna 21. Koolist on juba
ammustest aegadest õpilasfirmade linnuteele mitmeid säravaid tähti ilmunud: eelmise
aasta võitja Student Network,
Roheline Jälg, SockMe ja
Valemivihik. Selle õppeaasta
trumbiks on kiirkohtinguid
korraldav firma KELM, mille nimi on moodustatud nelja
asutajaneiu nimede esitähtedest.
Esimene kiirkohting toimus aastal 1997 Beverly
Hillsis Peetsi kohvikus. EesÕpilasfirma KELM.
ti esimene kiirkohting toimus aasaastal 2007 kohvikus EAT ning ÕF KELMi esimene
kiirkohting toimus 25. novembril Club & Restoran Clazzis.
Kiirkohtingulised jäid väga rahule.
Kohale tuleb paarisarv mehi ja naisi. Naised suunatakse nummerdatud laudadesse ning meestele antakse
nummerdatud rinnasildid. Näiteks mees number 1 ja naine number 1 alustavad lauast number 1. Seejärel on kiirkohtingulistel aega neli minutit tutvumiseks, siis minut
äsjakohatud inimesest märkmete tegemiseks. Aja täitudes
liiguvad mehed edasi järgmisse lauda, naised jäävad istuma. Sama kordub kuni viimase kohtinguni. Siis on viis
minutit aega otsustamaks, kas ja kellega uuesti kohtuda
soovitakse. Pärast seda on aeg muljete vahetamiseks, võimalik on tellida süüa ja juua, nautida muusikat ning õhkkonda. Samal ajal teevad õhtujuhid kiirelt kohtumissoovidest kokkuvõtted ning ürituse lõppedes saavad osalejad
vastavalt soovile kas e-posti teel või ümbrikuis privaatse
tagasiside. Need, kelle kohtumissoovid klapivad, saavad
teineteise kontaktandmed.
Kiirkohtingule tulemisest huvitatud saavad end registreerida veebiaadressil www.kohtingud.eu KELMi andmebaasi. Siis kui vajalik arv huvilisi ühte vanusegruppi
kokku tuleb, saadetakse neile kirjad pakutava aja ja kohaga. Need, kes saavad tulla, saavad edasise info e-posti
vahendusel.
3. veebruaril korraldab KELM aga midagi täiesti teistsugust, nimelt kiirkohtingutest rahulikuma tutvumisõhtu
Clazzis inimestele vanuses 60+. See üritus ei ole mõeldud
ainult vallalistele, vaid ka suhtes olijatele, leidmaks mõttekaaslasi ja sõpru. Võimalik on mõnusa muusika saatel ka
tantsida. Registreerimine ja lisainfo on võimalik nii eelmainitud koduleheküljel kui ka telefoni teel: 5385 7202.

Liisa Aavik

Oled laulu- ja muusikalembeline
mees? Väga hea!

Just Sind ootab oma ridadesse ViiKerKoor, et üheskoos
laulmisest rõõmu tunda ja paljude erinevate ürituste-esinemiste krooniks lasta häälel kõlada ka 2014. aasta üldlaulupeol, mille ettevalmistused juba käivad.
ViiKerKoor (aka Viimsi kergemuusika koor) tegutseb aastast 2009 ning meie repertuaari kuulub nii estraadiklassikat,
jazzi kui ka uuemat popmuusikat.
Proovid toimuvad meil esmapäeviti kell 18:30 - 20:00
Viimsi Huvikeskuse suures saalis (Nelgi tee 1). Asukoht on nii
bussi kui autoga mugavalt ligipääsetav ka linnast tulijatele.
Kui soovid meiega ühineda või midagi täpsustada, võta julgelt ühendust koorivanema Eddy Kontiga eddykont@gmail.
com või telefonil 5222662.
Rõõmsa laulmiseni!

Mälestuskastide näitus
Viimsi Päevakeskuses
Viimsi Päevakeskuses
avati 15. jaanuaril mälestuskastide näitus “Noor
eesti mees suures sõjas“.
Selle seadis üles MTÜ
Looja, kes osaleb rahvusvahelises ettevõtmises
“Meenutuste maja“.

Mälestuste jäädvustamist näeme sel näitusel uudses vormis – mälestuskastides. MTÜ
Looja tegevus hõlmabki mälestuskastide jaoks teemade ja
inimeste otsimist, mälestuste
väljendusvahendite – sümbolite, esemete, fotode ja dokumendikoopiate kogumist ning
kastidesse seadmist. Iga mälestuskasti juures on kaaskiri,
mis seletab sisu. Kuna projekt
on rahvusvaheline ja parimad mälestuskastid ringlevad
Euroopas, siis soovisid MTÜ
Looja liikmed, et Eesti mälestuskastid annaksid võimalikult
mitmekesise pildi eestlastest,
elu-olust, ajaloost, kultuurist,
lauluarmastusest jne.
MTÜ Looja juhatuse liige
Leida Rätsep rääkis, et nad on
valinud oma materjale tavaliste
inimeste elulugudest. “Oleme
neid inimesi kodus külastanud,
vaadanud nende materjale, teinud neist koopiaid ja koostanud
kaaskirju,” rääkis Rätsep. MTÜ
Loojas tegutsevad pensionärid,
kellest osad ka töötavad.
MTÜ “Looja” moodustati 10. mail 2005, et võtta osa
rahvusvahelise projekti “Meenutuste Maja” mitmekülgsest
ja huvitavast tegevusest eakatega. “Oleme 14 Euroopa riigi
hulgas, osaleme projektis juba

Mälestuskastid näitusel.

MTÜ Looja: esireas Kalev Konno, Maret Kiissa, Ants Laht, Maie Peinar,
Ralf Kaup ja Leida Rätsep. Tagareas Fredi Lepp, Elmar Kasesalu ja
Harri Lampe. Fotod Kalev Konno

seitse aastat,” rääkis Rätsep.
Viie aasta jooksul kogutud
lugudest on välja antud esimene raamat, kuid mälestusi
kogutakse ka internetti ja neid
saab lugeda MTÜ Looja kodulehelt. MTÜ on üles otsinud
põnevate mälestustega inimesi, kelle lood täiendavad Eesti
kultuurilugu. Õige pea on ilmumas kunagise operetilaulja
Therese Raide elulooraamat,
tema mälestuste kast ringleb
praegu Euroopas.
Mälestuste kast tähendab
sõna otseses mõttes kasti, kuhu
on mahutatud esemeid, fotosid
ja dokumendikoopiaid, mis kõik
on põnevalt ja iga kast omanäoliselt eksponeeritud. Rätsepa sõnul oli neil alguses selle töö juures abiks kunstnik Epp Viires.
Mälestuskastide rändnäituse avamisel on tavaks laulda ka mälestustega haakuvaid
samade sündmuste aegseid
laule, mida esitavad Maie ja
Maret ning Ralf (kes on ka
mitme laulu sõnade autor)

ning Elmar. Kaasas on neil ka
mõni pillimees, akordioni- või
suupillimängija. Tegijad ise
lustivad, samas toob mõnigi
laul kuulajail pisarad silma.
“Viimsis oli näituse avamine väga emotsionaalne, meid
võeti soojalt vastu,” sõnas Leida Rätsep.

Projekti “Meenutuste Maja”
algataja on Pam Schweitzer
Londonist. Mehe eesmärk oli
leida tegevust, väärtustada elatud
aastaid, avada eaka peidetud loovus, tõhustada sidet põlvkondade
ja rahvuste vahel. Mälestustöö
vormideks on mälestuskastid ja
-näidendid, kirjalikud mälestused jne. Projekti tegevus on alates 1983. a laienenud paljudesse
Euroopa maadesse, moodustades
ühtse tegevuse võrgustiku. Meie
MTÜ lähimad partnerid on Kotka ”Meenutuste Maja” Soomes
ja Kasselis Saksamaal.

Annika Poldre

Me täname!
Jälle oleme andnud terekäe uuele 2013. aastale koos paljude
heade soovidega oma pereliikmetele, tee- ja töökaaslastele.
Möödas on ka jõulud. Ja küllap nüüd ongi tulnud aeg tänada
jõulumehi, kes meid meeles on pidanud, meid rõõmustanud.
Vastavalt nüüd juba paljude aastate väärikale traditsioonile,
ei unustanud Viimsi valla juhtkond Teise Vabadussõja veterane
ja nende leski, olles kutsunud meid osalema valla ja vabariigi
tähtpäevadele ja meid igati toetanud. Suur tänu teile! Jäägu see
ikka nii, sest traditsioonid teevad tugevaks! Poisid, lööme kulpi!
Ka sel aastal olid usinasti liikvel Miiduranna sadama päkapikud, küllap Aarne Jõgimaa ja Leopold Garderi eestvedamisel.
Priske jõulupakiga peeti meeles paljusid endisi tee- ja töökaaslasi. Olge te, mehed, kiidetud! Soovime ka uueks aastaks teie
ettevõtmistele häid kordaminekuid! Ja mis muud kui tubli tervist teile ja teie peredele!

Kaljo Alaküla
EVTÜ Viimsi–Pirita piirkonna sotsiaalkomisjoni esimees
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Viimsi valla kultuurikalender
25. jaanuar – 17. veebruar
Eesti Sõjamuuseum on pärast
remonti taas avatud!
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva elu-olust muinasajast
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Naissaare naised“
Väljapanek “Johan ja Maria
Laidoneri mälestusmärgi
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
külastamiseks avatud E–R
k 12–17, L–P 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
tel: 606 6941, 510 0281
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: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“

Prangli Rahvamajas
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse
aatriumi II korrusel.
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Kuni 2. veebruar
Tiit Põdra maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 31. jaanuar
Raamatunäitus “Kriminaaltango“
Lastele: “Noor nuuskur“
Raamatunäitus “Tammsaare
igavene elutõde“
Kuni 25. jaanuar
Raamatunäitus “Lugusid
H. Gustavsoni sulest“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. jaanuar
Raamatunäitus “Teeme ise“
Prangli Raamatukogus
Kuni 31. jaanuar
Väljapanek “Johan ja Maria
Laidoneri mälestusmärgi
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest“
Rannarahva Muuseumis
25. jaanuar k 18
Mahekosmeetika õpituba
Harmoonikumis
26. jaanuar k 11–13
Kundalini jooga näidistund
Tasuta!
Lisainfo ja reg: hille.kalmus@
hotmail.com või tel 507 7199
Viimsi Huvikeskuses
26. jaanuar k 11
Lastele “Talvine lugemistund“
Viimsi Raamatukogus
27. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga

Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduses
27. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
29. jaanuar k 18
Beseekookide valmistamise
õpituba
Harmoonikumis
30. jaanuar k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohvikus
31. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. jaanuar k 18
Õpituba “Täiuslik ja maitsev
paastutoit“
Harmoonikumis
1. veebruar
Tartu rahu 93. aastapäeva
tähistamine
Ajakava:
k 9.30 J. Poska hauale kimbu
asetamine
Kesklinna kalmistul
k 10.30 väljub buss K. Pätsi
hauale
Viimsi Vallavalitsuse juurest
k 11 – kogunemine K. Pätsi
haua juures
Metsakalmistul
k 12 – Viimsi ja Pirita veteranide pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses
1. veebruar k 19
Komöödiateatri etendus
“Head isu näljased!“
Mängivad: Anne Paluver,
Henrik Normann, Merca,
Tarvo Krall või Aleksander Ots
Pileti hind 12/10 €
Piletite broneerimine tel 606
6838 või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

1.–28. veebruar
Raamatunäitus “Palju õnne
Eesti“
Lastele “E.Raud – Naksitrallide isa“
Viimsi Raamatukogus
2. veebruar k 10–13
Viimsi Lasteaiad Perespordisari
“Koos teeme kõike!“
Sportliku kolmikvõistluse I osa
– Mini Suusamaraton
Korraldaja MLA Viimsi Lasteaiad
Viimsi Lasteaiad Karulaugu
õuealal, Karulaugu terviserajal
3. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. veebruar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
3. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
3. veebruar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
4. veebruar – 15. märts
Aire Aksiimi maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
7. veebruar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis meeste meistriliiga mäng
HC Viimsi–Tööriistamarket–
Viljandi HC		
Korraldaja Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
7. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. veebruar k 19
PopUp restoran
Vaata lisa www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
9. veebruar k 12–17
Vastlatrall 2013

Kogupere vastlaüritus
Liulaskmine, erinevad
võistlused
Hernesupp, tee ja vastlakuklid!
Päevajuht Leino Einer
Korraldaja Eesti Reformierakond
Viimsi mõisa mäel ja
Peokeskuse terrassil
9. veebruar k 16
“Sõjamuuseumi Filmipäevik”
esitleb:
dokumentaalfilm “Vabaduse
väljak vabaks” (2009),
režissöör Peeter Brambat
Sissepääs tasuta!
Palume registreeruda
tel 5565 6354 või e-posti teel
film@esm.ee
Lisainfo www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
10. veebruar k 11
Jumalateenistus
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
10. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
11.–20. veebruar
Raamatunäitus
“Mihkel Mutt – 60“
Viimsi Raamatukogus
12. veebruar k 11–15
“Vastlapäeva võistuliug“
Erinevad võistlused liulaskmises, vastlasõit mootorsaaniga,
vastlakuklid ja kuum tee.
Esinevad Viimsi Huvikeskuse
laste tantsuklubi ja JJ-Street
Viimsi mõisa mäel
12.–15. veebruar k 10–13
Vastlanädal
Programmid gruppidele
Vaata lisa www. rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

pallis meeste meistriliiga
mäng HC Viimsi/Tööriistamarket–Värska Originaal
Korraldaja Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
14. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. veebruar k 19
Sakraalmuusika akustiline
kontsert “Luban armastuse
enda sisse“
Osalustasu 7 € (kohapeal)
Viimsi Huvikeskuses
16. veebruar k 11–14
Vastlateemaline perepäev
Laseme vastlaliugu ja keerleme
jääkarusselliga, maitseme
karaskit ja kuuma herneleent,
meisterdame ja mängime
vastlamänge
Vaata lisa www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
17. veebruar k 11–14
Viimsi Lumelinn 2013
Lumeskulptuuride ehitamise
võistlus
Parimatele auhinnad!
Võistkondade registreerimine
kuni 13. veebruar:
marje@viimsivv.ee, 606 6866
k 14 Lumelinna avamine
Päikeseratta lasteaia parkla
kõrval
17. veebruar k 11
Jumalateenistus
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
12. veebruar k 13
Vastlapäev eakatele
Viimsi Päevakeskuses
14. veebruar k 19
Eesti meistrivõistlused käsi-

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

Eda Kommitza näitus
galeriis Allee
Tallinna galeriis “Allee” (Pikk 34) on välja pandud Viimsi kunstikooli kunstiõpetaja Eda Kommitza õlimaalitehnikas natüürmordid ja maastikud.
Eda Kommitz on lõpetanud 1993. a. Tallinna
Kunstiülikooli teatridekoratsiooni erialal ning
töötab praegu kunstiõpetajana Viimsi kunstikoolis. Eda Kommitz: “Maalimine on minu
jaoks seiklus, laeka koodi muukimine, kus iga
avatud karbi sees on järgmine. Selle näitusega alustan algusest ehk oskuste arendamisega.
Natüürmortidega püüdsin saavutada võimalikult suurt sarnasust algobjektiga.”
Maastikumaalidel kujutab Kommitz meeleolusid ja katsetab koloriiti.
Näitust saab vaadata kuni 31. jaanuarini.

VT
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Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi
ÕPPEALAJUHATAJAT (0,75 ak).
Vajalik on vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a määruse
nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” § 13 nõuetele.
Avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 8. veebruariks aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi
küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee .
Lisainfo telefonil 606 6919.

ŠIVANANDA JOOGA TUNNID
Kolmapäeviti kell 10.15 – 11.15
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, Nelgi tee 1
Šivananda jooga on klassikaline Hatha jooga, mis põhineb iidsetel joogaõpetustel
ja toob traditsioonilise joogatarkuse ehedal kujul tänapäeva. Joogatund koosneb
hingamisharjutustest, soojendusharjutustest ja joogaasenditest ning lõdvestusest.
Šivananda aasana/joogaasendi praktika seeria koosneb 12-st enim füüsilist ja energeetilist keha tervendavast aasanast. Asendite järjestus on üles ehitatud nii, et igale
painutusele järgneb vastupainutus. Kogu seeria omab lõpptulemusena terviklikku
harmoniseerivat ja sügavat sisemist rahu tekitavat mõju.

Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com
Juhendaja Pille Tali on
rahvusvaheliselt sertifitseeritud
Hind 5 €/kord
Eelregistreerimine: tel. 59045023 või e-mailil pilletali@gmail.com

Pereklubi Kollane Pardike ootab
beebisid võimlema
Viimsi Huvikeskusesse

Ootame kõiki lapsi vanuses 2 kuud kuni aasta võimlema
Viimsi Huvikeskusesse, Nelgi tee 1
Beebivõimlemise rühmatunnid on üles ehitatud kasutades lapse eale
vastavaid füsioteraapilisi harjutusi, mis toetavad beebi õiget füüsilist
arengut. Õpime ka massaaži, beebi rahustamist ja erinevaid nippe
gaasivalude leevendamiseks. Tundide lõbusamaks muutmisel võtame
appi erineva suurusega pallid, kõristid ja vahvad akrobaatilised harjutused, mis pakuvad ka emadele väikest treeningut.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti
Kell 10.15 - mai, juuni, juuli 2012 a sündinud beebid
Kell 11.00 - august, september, oktoober 2012 a
sündinud beebid
Registreerumiseks saada e-mailil evelin@pardike.ee järgneva
infoga:
-lapse nimi
-lapse sünniaeg
-lapsevanema nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-mail)
Rohkem infot leiad leheküljelt www.pardike.ee

VIIMSI LASTEAIAD
pakub tööd
kohusetundlikule ja
sõbralikule koristajale.
Koormus 1,0.
Rohkem infot:
mirje@viimsilasteaiad.ee
või
telefonil 51 051 05

SELTSKONNATANTSU
KURSUSED
täiskasvanutele ja
keskkooliõpilastele.
Tunnid toimuvad neljapäeviti
kell 20.00
Õpetatavad tantsud on
aeglane valss, viini valss,
fokstrott, tango, samba, chacha-cha, rumba, jive.
Osavõtuks palume eelnevalt
registreeruda aadressile heatujustuudio@gmail.com teatades enda ja oma
partneri nimed ning üks
kontakttelefon.
Ühe tantsutunni hind paarile
on 10 €.
Treener: ALAR KAASIK

JJ-Street tantsukool
Viimsi Huvikeskuses!
tud, kuid see-eest ta elab ja areneb
võimsalt edasi. Hip-Hop tantsu juures
on üks tähtsamaid osasid improvisatsioon, kuid seda saab asendada ka
koreograafiaga. Elustiili juurde kuulub
ka graffiti, beatbox, MC’ing ja DJ’ing
(turntableism).

JJ-STREET TANTSUKOOL

Hip-Hop Foundation
treeningud toimuvad alates
7.jaanuarist esmaspäeviti
16.00-17.00 ja kolmapäeviti
15.45-16.45 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel.
Registreerumine ja lisainfo:
Gerly Tuur
53406715
gerly@jjstreet.ee
Hip-Hop tants katab väga paljusid
stiile, mis kuuluvad selle elustiili juurde. Kõnealune tantsutiil sai alguse
koos hip-hop muusikaga varajastel
70ndatel Ameerika tänavatel. Stylei
algupärasus ning arenemislugu koos
sünnikohaga on kahjuks tänapäeva
kommertslikus maailmas ära unusta-

JJ-Street Tantsukool on Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool,
mis tegutseb üle Eesti. Tantsukool
on tunnustatud Tallinna linna poolt
üheks parimaks erahuvialakooliks ja
noorsootöö asutuseks, mis on suutnud alati kõiki oma õpilasi üllatada
innovaatiliste ideedega.
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Tüdrukud, jalgpalli mängima!
Jalgpalluriks võib saada
igaüks! Heaks jalgpalluriks
saamiseks on vaja teha palju
tööd, on vaja häid treenereid
ja natuke ka õnne. Jalgpallur
peab olema kiire, osav, vastupidav, hea koordinatsiooni ja
hea tehnikaga. Lisaks on tähtis
platsi nägemine ja mängu lugemine.
Kõike eelpool nimetatut
saab trennis arendada, aga
midagi peab olema ka looduse poolt kaasa antud. Kõige
tähtsam on kirg jalgpalli vastu!
Tahtmine mängida, tahtmine
paremaks saada ja kindlasti
osalemine kõikides trennides.

JK Tallinna Kalevi jalgpallitreener Pirjo Peterson
kutsub Viimsi tüdrukuid
jalgpalli mängima.
Miks peaks tüdruk jalgpalli
mängima, mida annab jalgpalli mängimine tüdrukule?
Jalgpall on väga mitmekülgne ala. Nii poisid kui tüdrukud saavad jalgpallitrennidest
väga hea koordinatsiooni, hea
füüsilise vormi ja mis peamine – jalgpall on mäng! Enamus
trenniajast saab mängida. Erinevaid tehnikaelemente proovime ikka õppida läbi mängu,
nii et treening oleks huvitav ja
paeluv algusest lõpuni.
Kas tüdrukute ja poiste jalgpallimängus (reeglites, mängustiilis või -võtetes) on ka
erinevusi?
Tüdrukute ja poiste jalgpallimängudes reeglite erinevust
ei ole. Kuni 10–12 aastaseni
võivad tüdrukud ja poisid ka
koos mängida ja isegi võistlustel ühes võistkonnas osaleda.

Kas jalgpalli mängimine kasvatab ka iseloomu ja kuidas?
Kuna jalgpall on võistkonnamäng, siis kindlasti arendavad treeningud laste sotsiaalseid oskusi – oskust teistega
arvestada ja samas ka teisi aidata. Jalgpall arendab meeskonnatööd, õpetab käituma ja eesmärke saavutama kõik koos
ühtse võistkonnana.

Millal või millises vanuses on
tüdrukul õige aeg selle mänguga alustada?
Jalgpallitreeningutega alustatakse Eestis mõnes kohas
juba lasteaias. Nii et jalgpalliga võib alustada väga noorelt.
Eraldi jalgpallitrenni võiks tulla
samal ajal, kui minnakse kooli
(6–8aastaselt). Samas, naisteja noortekoondistesse on jõudnud ka tüdrukuid, kes on jalg-

Kui kaua ise olete jalgpalli
mänginud ja kaua treener
olnud?
Mina olen jalgpalli mänginud 13 aastat. Jalgpallitreeneri C-litsentsi kursused läbisin
2012. aasta kevadel, aga jalgpallitüdrukuid olen treeninud
kokku umbes aasta. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna sportmängude erialal ja varasemalt

3. klassi tüdruk Loore Lehtmets Pirjo Petersoni trennis.

pallitreeninguga alustanud alles
8. või 9. klassis. Jalgpalliga
alustamiseks pole kunagi liiga
hilja! Kui huvi tekib, siis tuleks
otsida sobiv treeningrühm või
koos sõpradega ise staadionile jalgpalli mängima minna.

Muidugi, mida varem alustada,
seda suuremad on eelised kunagi Eesti koondisesse jõuda.
Millised peaksid olema eeldused, et saada jalgpalluriks?

Üleriigiline õpetajate võrkpalliturniir
Viimsi Kool korraldas 4.-5.
jaanuaril 2013 koostöös
Eesti Haridustöötajate
Liidu ja Eesti Koolispordi
Liiduga üleriigilise õpetajate segavõistkondade
võrkpalliturniiri, millest
võttis osa 31 võistkonda
pea 240 võistlejaga. See
on pika traditsiooniga
võistlus, mis toimus sel
aastal 24. korda.
Turniirile andsid rahvusvahelise
mõõtme kolm külalisvõistkonda Lätist ja üks võistkond Soomest. Pärast võistluste pidulikku
avamist ja küünalde süütamist
Viimsi Kooli aulas alustati alagrupimängudega viiel väljakul.
Võistkonnad olid jaotatud
vastavalt eelmiste aastate tulemustele kolme liiga vahel.
Viimsi Kooli võistkond koosseisus Maret Laiv, Kersti Ojassalu, Kristiina Hõbemägi, Kaire
Oja, Rein Tiisvelt, Risto Palm,
Aarne-Vello Kersa ja Peeter Sipelgas mängis vastavalt eelmise
aasta tulemusele esimest korda
kõrgemas liigas, kus alagrupivastasteks olid Rakvere Güm-

Viimsi kooli õpetajate võistkond.

naasium ja Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkool. Esimeses mängus tuli hoolimata koduseinte
toetusest tunnistada pärast tasavägiseid geime Rakvere Gümnaasiumi õpetajate paremust.
Teises kohtumises õnnestus
saada võit Viljandi õpetajate
üle, mis tähendas alagrupis
teist kohta ja mängimist I liigas kohtadele IV-VI.
Selle emotsiooni pealt
oli hea vastu minna esimese
võistluspäeva õhtu meelelahu-

tusprogrammile, mida ilmestasid suurepäraste etteastetega
Viimsi Kooli rahvatantsu vilistlasrühm, Rullesti ilurulluisutajad ja õhtu üllatusesineja
Blacky. Võistkondades mängivad koolidirektorid olid oodatud Viimsi Kooli raamatukokku kooli direktrissi Karmen
Pauli vastuvõtule.
Turniiri teisel päeval selgitati välja üldine paremusjärjestus kõigis kolmes liigas. Viimsi
Kooli võistkonnal tuli kohtu-

da Nõo Reaalgümnaasiumi ja
Miina Härma Gümnaasiumiga
võistkondadega. Mida mäng
edasi, seda paremasse hoogu
mindi ja Viimsi Kooli õpetajatel õnnestus võita tulemusega
2:0 nii Nõo Reaalgümnaasiumi
kui ka Miina Härma Gümnaasiumi õpetajaid ning sellega
saavutati 31 võistkonna konkurentsis igati tubli IV koht. Meie
võistkonna edu aluseks oli hingestatud meeskonnavaim, mis
ei murdunud ka kõige kriitilisemates olukordades.
I liiga võitjakarika viis koju
Tartu Descartes´i Lütseum, II
ja III liiga võidud läksid lõunanaabritele Aizkrauklele ja Dundagale. Viimsi Kooli võistkond
tänab ürituse projektijuhti Leelo Tiisvelti ja tema korraldusmeeskonda, Eesti Koolispordi
Liitu eesotsas hr Arvo Tootsiga,
treeningukaaslasi ja loomulikult oma suurepärast treenerit
Anu Karavajevat koos kõigi
pöidlahoidjatega. Kohtumiseni
2014. aasta juubeliturniiril!

Peeter Sipelgas

Viimsi Kooli õpetajate
võistkonna liige

olnud neli aastat ka vesiaeroobika treener.
Kuidas jalgpalli juurde sattusite või jõudsite?
Jalgpalli juurde sattusin
natuke juhuslikult. Algklassidest alates mängisin korvpalli,
aga kuna meie treener loobus
tüdrukute korvpalligrupi treenimisest, siis teiseks võimaluseks oli jalgpall. Lihtsalt
teisi pallimängude treeninguid
meie kodukohas sel ajal ei toimunud.
Jalgpallitreeninguid olin
selleks ajaks juba ligi aasta
saali ukse vahelt vaatamas käinud, aga ei julgenud kohe suuremate tüdrukutega koos trenni minna ja ei tahtnud kohe ka
korvpallist loobuda. Jalgpallitrenni läksin, kui olin 17aastane. Seega alustasin väga hilja.
Ütleksin veel emadeleisadele, kes võibolla ei julge
tüdrukuid jalgpallitrenni lasta, et jalgpall on igakülgselt
arendav. Esimestel aastatel toimub trennis kõik läbi mängu
ja kui tahate oma lastele head
koordinatsiooni, head füüsilist
vormi ja mõistvat suhtumist
kaaslastesse, siis tooge tüdrukud julgelt jalgpalli mängima! Jalgpall ei ole ainult
poiste spordiala. Jalgpall on
maailma üks populaarseimaid
spordialasid ja jalgpalli mängivad väga paljud ilusad tüdrukud üle maailma. Ka Eestis
on varsti kokku juba ligi 1000
naisjalgpallurit.

Kui mõnel tüdrukul tekkis seda lugu lugedes huvi ja
tahtmine tulla jalgpallitrenni,
siis tulge kohale Viimsi spordihoones toimuvatesse trennidesse. 1.–5. klassi tüdrukute
treeningud toimuvad Viimsi
spordihoones E kell 16 ja K
kell 15.30. Oodatud on kõik
tüdrukud!
Kui mõni vanem tüdruk
tahaks hakata jalgpalli mängima, siis võtke julgelt ühendust
– kindlasti leiame koos võimaluse treeningutel osalemiseks.
e-mail on pirjopeterson@
gmail.com
Küsis

Annika Poldre

1.–3. klassi tüdruk,

tule
jalgpalli
trenni!
Trennid toimuvad
E kell 16.00 ja
K kell 15.30 Viimsi Spordihoones
Lisainfo
reelika@jkkalev.ee,
tel 5818 0803 või
pirjopeterson@gmail.com

Spordiüritustest tulemas
30. jaanuar k 10 10 Olümpiastarti Harjumaa 2013. a finaalvõistluste esimene võistlus (nn I ja II etapp) / Lasnamäe Spordihall / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
4.–7. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
võrkpallis, poisid kuni 6. kl / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
7. veebruar k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste meistriliiga mäng HC Viimsi–Tööriistamarket–Viljandi HC /
Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
8. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused teatesuusatamises (kuni 5. kl; 6.–7. kl; 8.–9. kl; 10.–12. kl) / Kõrvemaa / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
9. veebruar k 11–14 Harjumaa meistrivõistlused ja vanuseklasside meistrivõistlused suusatamises – veteranid (M 35, 45,
55, 65, N 35, 45, 55) ning noored MN 18 (1995–1996 s), MN
16 (1997–1998 s), MN 14 (1999–2000 s), MN 12 (2001 ja hiljem s) / Kõrvemaa / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit / Info:
www.harjusport.ee või Tiia Tamm 5196 5243
11.–15. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis, tüdrukud kuni 6. kl / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
12. veebruar k 11–15 Vastlapäev / Viimsi pargimäel / Korraldajad: Viimsi Huvikeskus ja Viimsi Vallavalitsus
14. veebruar k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste
meistriliiga mäng HC Viimsi/Tööriistamarket–Värska Originaal
/ Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
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l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süsteemiga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised sisetööd. Tel 5850 4300.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Kogemustega

l Otsin

koduabiline otsib tööd. Tel 5638

4732.

toredat lapsehoidjat oma 1,9aastasele
pojale kümneks päevaks kuus. Info tel 5691 9530,
Sirly.

l Pakun tasuvat tööd teile sobival ajal (teatmekirjanduse müük). Tasu sularahas kohe kätte.
Tel 653 8152, Sirje.

l Harjumaa

l Pakun tööd raamatupidamise algteadmistega
inimesele Pirita Kosel asuvasse kontorisse. Lisainfo: 510 3886, Heidi või info@caramira.ee.
l Lastega pere soovib üürida 3-toalist korterit
Viimsis. Tel Katrin 5598 7623.
l Viimsi vallast, Suur-Kaare tee 45 leiti suur isane
valge mustade laikudega kiisu. Kass on sõbralik ja
kodune (käib kastil ja sööb graanuleid). Info
tel 520 7177 või 600 1456.

hooldus ja remont. Arvutipank OÜ,
Kaluri tee 5 I k, tel 609 6166, 507 4222,
info@arvutipank.ee

kandlemeister müüb väikekandleid.
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska mängida, siis õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu
Igasse kodusse kannel!
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal
koos massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri
tellimine tel 509 2550, reedu48@hotmail.com
l Korstnapühkija

litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Arvutite

lastekaupade komisjonikauplus Kaluri
tee 5 I k, tel 5855 7003.

l Fassaadide

soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee Tel 5196 9314.

l Avatud

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
l Professionaalne massaaž. Hind alates 1 h 20 €.
Viimsis, Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel).
Info ja broneerimine tel 5558 7538.
l Pakume tööd koristajale Miiduranna sadamas.
Tööaeg E–R k 15–20. Hel tööpäevadel kel 9–17
tel 529 6360.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30
cm 2.2 €, kask 30 cm 2.6 €. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae ja Viimsi valda tasuta. Tellimine
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Väike

armas üheaastane tüdruk otsib hoidjatädi,
kes saaks käia hoidmas vähemalt esmaspäevast
neljapäevani ja oleks nõus tegema ka väiksemaid
kodutöid. Elame Viimsi südames ridaelamus.
Huvi korral palume helistada tel 509 0181.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
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.

Viimsi valla
pensionäridele
soodustingimustel
ujumine
Spa Viimsi Tervises on pensionäridel võimalik taas käia soodustingimustel ujumas. Ujumise uus hind on 5 € kord.
Võimalik on ujulat kasutada teisipäeval
ja neljapäeval kl 11.30–13.30, teenus sisaldab vesivõimlemist.
Infot saab Viimsi Pensionäride Ühendusest: Kesk tee 1, II korrus. Telefon 682 5639.
Avatud E–K 10.00–14.00, N 10.00–12.00.

Firma müüb puidugraanuleid (pelleteid):
Premium-klass
Diameeter: 8 mm
Alusel: 960 kg
(60 kotti x 16 kg)
Hind: 180.00 €/tonn
(km-ga)
Aadress:
Suur-Sõjamae põik 9,
Tallinn
Tel: (+372) 5838 0342
info@rapsoodia.ee

l Lumetõrje katustelt ja jääpurikate eemaldamine.
Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638
8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee
l Määran voodile teie tervise heaks parima asukoha. Teen vitamiini- ja terviseteste. Puhastan energiakanaleid. Vabastan stressist, pahast vaimust,
needusest. Tasu vaid testide eest. Tel 502 4534.
Kodude tohter ja pendlimees Aleksander Brunfeld.
l Müüa garaaž Viimsis, Katlamaja tee 4,
hind 3800 €. Tel 5340 8668.

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

Poes

KÜ Mereranna 2
otsib osalise
tööajaga
väliskoristajat
Soovijatel
helistada
tel 501 8134

“Riietering”

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

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, 5807 2581.
l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure, aedu,
paneb sillutist jne. Küsi julgesti. Tel 5348 7147,
e-mail mauropeduzzi@gmail.com.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus
ja hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

Valla sünnipäevapildid
Eelmises Viimsi
Teatajas ilmunud
Aime Estna fotosid
Viimsi valla sünnipäeva tähistamisest
20. detsembril saab
vaadata internetist
aadressil
www.fotograafid.ee

Toitlustusettevõte Viimsis
pakub tööd
köögiabile/nōudepesijale.
Info tel. 5348
4404.

Müüa sülearvuti
HP Pavilion dv6 3020sy.
Kasutanud olen umbes
poolteist aastat.
Arvuti on kiire ja heas
korras.
Asub Tallinnas, võimalik
ka Viimsist kätte saada.
OS: Windows 7 Home
Premium 64bit
Hinnaks 435 euri.
Tel 58 558 279.

Inglise keele eratunnid Kalamajas,
15 min jalututades
vanalinnast.
Akadeemilise tunni
hind 10 €, koos
sõbraga tulles 15 €.
Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo
mob 55 642 979.

VIIMSI HUVIKESKUSE
LASTE TANTSUKLUBI KUTSUB
LAPSI TANTSIMA!
3–4 aastased:
K 17.00–17.45
4–5,5 aastased (2 gruppi)
E 19.00-19.45 ja K 17.45-18.30
6–7 aastased (2 korda nädalas)
E 18.15-19.00 ja K 18.30-19.15
1-3 klassi lapsed (2 korda nädalas)
T ja N 15.00-16.00
Treener:
Piret Kõõra
Ringi hinnad:
1 kord nädalas 17 € (kuutasu)
2 korda nädalas 22 € (kuutasu)
Info ja registreerimine:
telefonil 55 634 784 või e-mailil lastetants@huvikeskus.ee
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel

15

25. jaanuar 2013

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER

Kontrolli energiakulu
valgustusest kütteni ja säästa
TARGALT!

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

+372 502 2675, info@indome.ee

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

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Viimsi Kirbuturg

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

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Eesti And OÜ

PAKUB TÖÖD
Pringi külas
Toidukaupade
sorteerijale –
pakkijale

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
06.12 saabus uut kaupa.

Kontakt: info@eestiand.ee tel. +372 565 4499

l LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
l BOBCATI RENT
l TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
l ASFALTEERIMINE
l ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
l HALJASTUSE RAJAMINE

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

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

ARMAS SUUSASÕBER!
AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

2. veebruaril toimub
Viimsi Lasteaiad perespordisarja KOOS TEEME KÕIKE
järjekordne etapp –

SUUSAMARTON
2013!
START ON AVATUD: kell 10–13,
Karulaugu terviserajal.
Suuski saab laenutada ka
kohapeal.

Rõõmsa kohtumiseni!

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*
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

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

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel 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
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