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Kes valimistel kandideerivad >> Loe lk 2

Laidoneride mälestus-
märgi ehitustööd on alanud. 
Loe lk 2

Tallinna Kiirabi töötajad õpetasid ja näitasid nuku peal ette, kuidas õigesti teha kunstlikku hingamist.  Fotod Aime Estna.

Viimsi Kooli õuel ja sees oli 
kaks inforohket üritust
Ilusa suvelõpu ilmaga, 
laupäeval, 14. sep-
tembril peeti Viimsi 
Kooli õues valla turva-
lisuspäeva ja koolima-
jas infolaata. 

Kooliõuel võis näha firma-
de telkide ees ja sees ning 
stendidel kõikvõimalikke 
seadmeid ja masinaid, sa-
mas olid selgitusi andmas 
firmade ja asutuste esinda-
jad, kelle igapäevategevus 
on seotud elanike turvali-
susega.  Viimsi vabatahtlik 
merepääste eksponeeris 
kiirkaatrit ja korraldas lisaks 
päästevestide selgapanemi-
se võistlusele ka kiirkaatriga 
sõite merel, Tallinna Kiirabi 
inimesed õpetasid kunst-
likku hingamist tegema ja 
see pakkus paljudele lastele 
huvi, sest nuku peal sai ise 
järele proovida, kui kerge 
või raske selline tegevus on. 
Päästeamet lasi rahval oma 
käega tule kustutamist proo-
vida, politseinikud jagasid 
lastele liiklusülesandeid ja 
ülesandeid said lahendada 

ka need, kes astusid Ope-
ration Lifesaveri telki, kus 
kõneldi rongiliikluse turva-
lisusest. Nagu selgus vik-
toriinivastustest, on kõige 
ohutum sõita rongi viimases 
vagunis! Auhindu, infolehti 
jm põnevat kaasavõtmiseks 
jagati väga mitmel pool.

Kaitseliidu Harju male-
va mehed olid näha toonud 
kogu ühe mehe muljetaval-
dava varustuse. Selles olid 
kiiver, seljakott, rakmed, 
kuuli- ja killuvest, labidas, 

patrullkott, kolmeosaline 
vorm ja telkmantel, Root-
sis valmistatud 5,4kilone 
relv ja salved. Kokku um-
bes 35 kilo! Lisaks veel 
telk, kuhu terve jagu mehi 
sisse mahub. 

Tallinna Sadam viis 
huvilisi bussisõidule sa-
damaga tutvuma. Päeva 
avamisest oli möödas vaid 
veerand tundi, kui juba 
oli nimekirjas 15 soovijat. 
Kohal oli ka Eesti Naabri-
valve, kelle stendi juures 

sai tutvuda valvesignali-
satsioonisüsteemiga.  See 
liikumis-, suitsu-ja uksean-
duriga süsteem on ühenda-
tud viie telefoninumbriga 
ning toimib nagu tehniline 
naabrivalve. Seda soovitab 
Eesti Naabrivalve.

Kõige rohkem elevust 
tekitas ning kõige pikem ja 
kannatlikum järjekord oli 
OÜ Autosõit ekspositsiooni 
juures, kus pöörleva Toyota 
Aygo sees sai järele proovi-
da, mis tunne on autos pea 
alaspidi olla. “Mõnus, lahe,” 
ütles autost väljudes Viim-
si Kooli 7. klassi õpilane 
Linda. “Naerma ajas,” lisas 
tema klassiõde Pille-Riin.    

Samal ajal oli ka koo-
limajas rohkesti rahvast, 
eelkõige lapsi ja lapseva-
nemaid. Koolis oli samal 
päeval avatud infolaat, 
kus Viimsi valla lastele ja 
täiskasvanutele tutvustasid 
oma tegemisi huvi- ja spor-
diringid ning -klubid. Pak-
kumisi ja võimalusi oli nii 
palju ja nii mitmekesiseid, 
et igale huvile ja soovile 

võis leida midagi sobivat. 
Kooli lavalgi käis pidevalt 
tegevus: esinejad vaheldu-
sid, näidates oma oskusi, 
mida saalis reklaamita-
vates ringides ja klubides 
õpitud. 

Kohapeal sai osta kile-
kaasi ja töövihikuid, suk-
ki-sokke ja sõnaraamatuid. 

Kel kõht tühjaks läks, 
sai õpilaste kohvikule li-
ginedes üllatuse osaliseks. 
Viimsi Kooli näiteringi 
“Eksperiment” liikmed olid 
müügiks toonud hulga oma-
küpsetatud maitsvaid soola-
seid ja magusaid hõrgutisi, 
mida ka ise müüsid eesmär-
giga koguda raha Milanosse 
näiteringide festivalile sõi-
duks. Üllatuseks oli küpse-
tiste hinna ja kvaliteedi suhe 
– maitsev ja taskukohane. 

Ilus ilm soosis rahvast 
kodunt välja tulema kogu 
perega ja keegi ei pidanud 
seda kahetsema – nii koo-
liõuel kui sees oli uudista-
mist ja põnevust igaühele. 
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Kooli saalis pakuti klubidest, ringidest ja trennidest osavõtu 
võimalusi.

Tänavu pälvivad Harjumaa aasta õpeta-
ja tiitli üheksa õpetajat. Harju maava-
nem Ülle Rajasalu tunnustab tublimaid 
Harjumaa õpetajaid pidulikul vastuvõ-
tul “Estonias” 3. oktoobril.  

Harjumaa aasta õpetaja tiitli vääriliste seas on 
ka üks õpetaja Viimsist: Viimsi Kooli gümnaa-
siumi inglise keele õpetaja Merike Kaus. 

Esmakordselt nimetatakse ka maakonna 
parim haridusjuht. Selle tiitli pälvis Tabasalu 
Ühisgümnaasiumi õppejuht Tiina Mänd. 

Aasta õpetaja tiitliga tunnustamise eesmärk 
on tõsta esile ja tutvustada üldsusele enim kol-
leegide, õpilaste ja ka lastevanemate poolehoiu 
võitnud õpetajaid, haridusasutuste juhte ja teisi 
haridustöötajaid. 

Tiitli saajad valis välja Harju maavanema 
moodustatud konkursikomisjon, kuhu kuulu-
vad Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harjumaa 
Haridustöötajate Liidu ja Harju Maavalitsuse 
esindajad. 

Harju Maavalitsus

Harjumaa aasta 
õpetaja on 
Merike Kaus

Sõbrad Saksamaalt 
käisid Viimsis
Viimsis käis seitsmeliikmeline dele-
gatsioon Saksamaalt Viimsi sõprusval-
last Barlebenist. 

Viimsi Vallavalitsusel on ametlikud koostööle-
pingud kuue välisriigi linnade või valdadega: 
ELis Soome, Rootsi, Poola, Saksamaa, lisaks 
Norra ja Iisrael.  Viimsi vald on ka Talvelinna-
de Assotsiatsiooni liige ja selle organisatsiooni  
kaudu on võimalus teha koostööd paljude riiki-
de nagu Hiina, Jaapani, Koera, Venemaa, USA 
linnadega. Siinkohal palve vallaelanikele, et ju-
hul kui teie ise, teie tuttav või naabrimees soovib 
oma tegevust – ettevõtlust või turismi – laien-
dada ülalnimetatud piirkondadesse, siis soovitan 
vallavalitsusega ühendust võtta, sest sõpruslin-
nade piirkondade inimesed lausa ootavad Viimsi 
juurtega inimesi oma kanti.  Meile on lubatud, et  
meie lähetatuid võetakse avasüli vastu.

Sõprussidemete tugevdamiseks on oluli-
ne mitte ainult elektronkirju vahetada, vaid ka 
näost näkku asju arutada. Seepärast käis sep-
tembri algul Viimsis Saksamaa Barlebeni seits-
meliikmeline delegatsioon. Eri valdkondade 
inimesed kohtusid ja pidasid nõu. Tõeks osutus, 
et nii tekib hulga rohkem ideid ja koostöökavu. 

Saksamaa külalised sattusid esmakordselt 
Naissaarele. Paljunäinud inimesed lausa jah-
musid – säärast ürgloodust polnud nad varem 
näinud. Unistasime üheskoos, kuidas sõprus-
valdadega Naissaarel kunstilaagrit korraldada. 
Arutasime spordivõistluste ja kultuurivahetuse 
võimalusi. 

Usun eesti vanasõna, et 10 sõpra on pa-
rem kui 1000 eurot. Kui panustame sõprusesse 
üheskoos, on sellest kasu kogu vallal. Ootame 
ettepanekuid, kuidas meie laia sõpruskonda pa-
remini kasutada. Saatke ettepanekud e-mailiga 
enno@viimsivv.ee ja kohtume.

Enno Selirand
nõunik
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 11. oktoobril

VALIMISKOMISJONI VEERG

Valimisliit Parteivaba Viimsi

nr 101 VILJAR JAAMU

nr 102 KATRE ELJAS-TAAL

nr 103 OLAVI TAMMEMÄE

nr 104 KRISTINA KAMS

nr 105 VLADAS RADVILAVICIUS

nr 106 MARIKA SAUL

nr 107 REIN LEIPALU

nr 108 MARI-ANN REHK

nr 109 MATI MÄTLIK

nr 110 ANDRUS TEDREMÄE

nr 111 VALLO PALVADRE

nr 112 HENRI SEPP

nr 113 LAURI VIIKNA

nr 114 JÜRI DERKUN

nr 115 LAURI LASIMER

nr 116 MIKKO NÕUKAS

nr 117 MADIS SARETOK

nr 118 RAIT KUKS

nr 119 KARL VOO

nr 120 JAAN KOLBERG

nr 121 ALAR VALGE

nr 122 AAVO MAASING

nr 123 ERKKI NAABEL

nr 124 MEELIS METSMA

nr 125 LEMBIT TAMMSAAR

nr 126 KAUPO GRANT

nr 127 URMAS MERERAND

nr 128 RAIKO PAAS

nr 129 MARKO TAMM

nr 130 ROBERT VALMA

nr 131 VAMBOLA VIBU

nr 132 INDREK JAAKSOO

nr 133 HENRIK PÕDER

nr 134 ALO KUDEVIITA

nr 135 ALLAR AASMAA

nr 136 AARNE JÕGIMAA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 137 URVE PALO

nr 138 MAILIS ALT

nr 139 MARGUS TALSI

nr 140 ANU KAIV

nr 141 RAIMO TANN

nr 142 ENE LILL

nr 143 ALAR MIK

nr 144 AIN PINNONEN

nr 145 MARIA SEPPER

nr 146 ANDRUS LILLEVARS

nr 147 RADMIL SAFIN

nr 148 ENN TEIMANN

nr 149 LAURI PIHLAK

nr 150 RAIVO VETIK

nr 151 TATJANA KOPÕRINA

nr 152 MAKSIM ZOLOTARJOV

nr 153 AAVO MÄGI

nr 154 VALTER PUUSTRÖM

nr 155 ENNO SELIRAND

Üle-eestiline Valimisliit

nr 156 MATI MÄRTSON

nr 157 ANDRUS KASKEL

nr 158 EVELIN MÄRTSON

Eesti Reformierakond

nr 159 KAJA KALLAS

nr 160 ALVAR ILD

nr 161 KAJA MÄNNIKO

nr 162 MÄRT VOOGLAID

nr 163 JELENA KESA

nr 164 AIVAR SÕERD

nr 165 MERLIN HEIN

nr 166 ATSO MATSALU

nr 167 MARJU MIK

nr 168 PEARU PAULUS

nr 169 ADA MERINGO

nr 170 JAAK SALUMETS

nr 171 EVE MÄEMEES

nr 172 IVO SAARMA

nr 173 ENN SAU

nr 174 VALDUR KAHRO

nr 175 VEIKO VÄHI

nr 176 REIN FROLOV

nr 177 KARMO KARELSON

nr 178 JAAK RAIE

nr 179 MEELIS SALUNEEM

nr 180 VLADIMIR ŠERIPOV

nr 181 ROBERT HERMAN

nr 182 STEN SARAP

nr 183 HANS RIISMAA

nr 184 AARNE FREIBERG

nr 185 JAAK KUUL

nr 186 SILVER KUUSK

nr 187 VALERI TIMOFEJEV

nr 188 KADI KIVEST

nr 189 KRISTJAN JÕEKALDA

Eesti Keskerakond

nr 190 OLIVER LIIDEMANN

nr 191 REENA UUSTAL

nr 192 RAIVO TAMMUS

nr 193 OKSANA ŠELENJOVA

nr 194 VJATŠESLAV TŠALAUZOV

nr 195 ANNELY RENNIT

nr 196 KRISTJAN MARK

nr 197 ELO MURSS

nr 198 RELO LIGI

nr 199 MARGIT PAJU

nr 200 MADIS KAASIK

nr 201 JELENA SÕTŠ

nr 202 KAAREL-MATI HALLA

nr 203 TALVI MÜÜTNIK

nr 204 TIIT TAMMVEE

nr 205 ALLA TARASKINA

nr 206 ARVO KUNDLA

nr 207 KRISTINA MOROZ

nr 208 ANDŽI BRITŠEVSKI

nr 209 ELINA-LEHTA KAASIK

nr 210 ENN ZÄURAM

nr 211 ALEKSEI RAIA

nr 212 JAAN ÜKSTI

nr 213 LEONID KOTENKO

nr 214 MARTTI SUURORG

nr 215 ANDREI LEPIHHIN

nr 216 JANIS RIISALU

Valimisliit Rannarahvas

nr 217 IVO ILLISSON

nr 218 ROBERT FENSKE

nr 219 RAIVO KAARE

nr 220 JÜRI KRUUSVEE

nr 221 TÕNU KUDEVIITA

nr 222 FRED LAINJÄRV

nr 223 ANTS-HEMBO LINDEMANN

nr 224 AIVAR PAJU

nr 225 ANDRUS PIHEL

nr 226 ARVI PIIRSALU

nr 227 VELLO SALUSTE

nr 228 RAIVO TOMINGAS

nr 229 TAIVO TÕRUKE

nr 230 RIIVO TORSTENBERG

nr 231 TOIVO URVA

nr 232 LEMBO VÕÕSA

Erakond Isamaa ja 

Res Publica Liit

nr 233 MARI-ANN KELAM

nr 234 MARKO MIHKELSON

nr 235 TOOMAS TÕNISTE

nr 236 HALDO ORAVAS

nr 237 JAN TREI

nr 238 SIXTEN SALA

nr 239 INGRID TÕNISTE

nr 240 AARNE SALUVEER

nr 241 KAIRI UUK

nr 242 REIN MADISSOON

nr 243 ARDI PAUL

nr 244 PRIIT ROBAS

nr 245 URMAS ARUMÄE

nr 246 TANEL LÄÄN

nr 247 ANNE VELLISTE

nr 248 ARVI ALTMÄE

nr 249 REIN KÄÄPA

nr 250 HELLE HALLIKA

nr 251 ANDRES-JAAK RIIT

nr 252 REIN OTTOSON

nr 253 TRIIN TROFIMOV

nr 254 ANDRES LÕHMUS

nr 255 SULEV ENNOMÄE

nr 256 ARVO SAAT

nr 257 KAIDU MEITERN

nr 258 ADO VIIK

nr 259 PEETER OJA

Üksikkandidaat

nr 260 JANEK MURAKAS

2. Otsus teha teatavaks Vabariigi Valimiskomisjonile, erakondade ja valimisliitude esindajatele 
ning üksikkandidaadile ja avalikustada Viimsi valla veebilehel.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ §-le 64 võib huvitatud isik esita-
da otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates otsuse 
tegemisest.

Kristi Tomingas 
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS
13. september 2013 nr 9
Viimsi vallavolikogu kandidaatide registreerimine

Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ § 37 lõigete 1 ja 2  alusel 
ja arvestades 13. septembril 2013 toimunud liisuheitmise tulemust:

1. Registreerida 20. oktoobril 2013. a Viimsi Vallavolikogu valimisteks nõuete kohaselt registree-
rimiseks esitatud isikud ning anda kandidaatidele registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena 
selgunud järjekorras:

Alanud on Johan ja Maria 
Laidoneri mälestusmärgi 
ehitustööd

2014. a veebruaris 
möödub 130 aastat Eesti 
suurima väejuhi kindral 
Johan Laidoneri sünnist. 
“Johani ja Maria puhul on 
tegemist viimsilastega, 
keda tuleks Viimsi koda-
nikena austada,” ütles 
vallavanem Haldo Oravas. 
Laidonerid elasid Viimsi 
mõisas 1920ndate algu-
sest Venemaale küüdita-
miseni 1940.

2012. aasta septembris kuulu-
tati välja Johani ja Maria mo-
numendi ideekonkursi võitja
– monumendi kavandi “Taas-
kohtumine“ autorid on Eesti 
Kunstiakadeemia III ja IV kur-
suse arhitektuuritudengid Ju-
han Kangilaski ja Maria Frei-
mann. (Milline tore kokkusat-

tumus – nimed, kelle mälestu-
seks rajatakse monument, on 
samad, mis monumendi auto-
rite nimed!) 

Autorid  tunnistasid, et olid 
üllatunud oma edukast debüü-
dist. “See on esimene töö, mille 
viisime lõpuni ja saatsime ära,” 
rääkis Juhan Kangilaski. Mä-
lestusmärk kujutab Laidoneride 
koju tagasi jõudmist pärast pik-
ka eemalolekut, taaskohtumist 
sümboolsel väraval. “Foto Jo-
han ja Maria Laidonerist Viimsi 
mõisa kodutrepil pani liikuma 
mõtte väravast ja koju naasmi-
sest,” rääkis Juhan Kangilaski. 
Maria Freimann lisas, et teda 
inspireerisid ka Laidoneri kir-
jad. Nelja meetri kõrguse kuju 
materjal on graniit. Skulptuu-
riga tutvujal on võimalus ise 
taiese sisse minna ja kujudega 

samastuda. Hiljem projekteeri-
sid autorid monumendi juurde 
mälestuspingi, mis rajatakse 
Tallinna Rotary klubi toel. Jo-
han Laidoner oli 13. detsembril 
1929 Eestis esimesena asutatud 
Tallinna Rotary klubi asutajalii-
ge ning charter president. 

Viimsi mõisa parki Rand-
vere tee lähedusse rajatava 
Johan ja Maria Laidoneri mo-
numendi ehitustööd on kavas 
teostada oktoobrikuu jooksul. 
Monumendi ehituse projektee-
rija ja ka ehitaja on AS Restor, 
kes on selles valdkonnas väga 
tuntud ja kogenud tegija.

Samal teemal on 28.09.2012 
Viimsi Teatajas artikkel “Mäles-
tusmärk “Taaskohtumine” Viim-
si mõisa parki”.

Ott Kask
kultuuri- ja spordiameti juhataja

Monumendi kavandi “Taaskohtumine“  autoriteks on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid 
Juhan Kangilaski ja Maria Freimann.

Euroopa Liidu toiduabi
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-
amet annab 2013. aasta toiduabi valla vä-
hemkindlustatud elanikkonnale alates 30. 
septembrist.

Toiduabi võivad taotleda Viimsi valla elanike 
registris olevad töötud, suurpered, pensionä-
rid ja teised vähekindlustatud isikud, kui nende 

sissetulek jääb alla miinimumpalga. Toiduabi 
väljastatakse sotsiaal- ja tervishoiuameti tõen-
di alusel Vallamajast. Taotlemiseks pöörduda 
sotsiaal- ja tervishoiuametisse VASTUVÕTUAEG-
ADEL: E 14–17 ja N 9–12; 14–17. Info tel 602 
8825, 602 8867.

sotsiaal- ja tervsihoiuamet 
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13. septembril avati Nelgi 
teel uus laste mänguväl-
jak. Algatus tuli ettevõt-
jalt, vallavalitsus toetas.

“Initsiatiiv tuli meilt,” tunnistas 
Muugal asuva firma AS Puu-
keskus tegevjuht Atso Matsalu, 
enne kui Nelgi tee 1 asuv män-
guväljak pidulikult avati.  Val-
lavalitsusega läbi rääkides oli 
kaalul mitu kohta, lõpuks otsus-
tati Nelgi tee kasuks, kuna ümb-
ruskonnas on palju kortermaju. 
Matsalu pidas koha eeliseks ka 
võimalust väljakut laiendada ja 
atraktsioone lisada. 

Rohuneeme teel elav Mat-
salu nimetas oma ettevõt-
mist missiooniks koduvallale. 
“Mina kui viimsilane ja ettevõt-
te juht võtsin oma kohuseks ko-
dukanti aidata. Teen üleskutse 
ka teistele ettevõtetele: teeme 
midagi korda, ehitame midagi 
juurde!” sõnas Matsalu. 

“Liivakastis saime sõpra-
deks ja õppisime üksteisega 
arvestama,” rääkis Matsalu 
oma lapsepõlvest, hinnates 
õues mängimise väärtusi. Ta 
rõhutas, et laste võimalused 
õues mängida on vähenenud, 
mängud on kolinud internetti, 
kuid mänguväljak toob lapsed 
õue tagasi. 

Mänguväljak läks firmale 
maksma üle 4000 €, vallava-
litsuse kulul valmistati plats 
ette – mõõtmised ja projekti 
tegi Viimsi valla arenduskes-
kus. Vallavalitsuse poolt tule-
vad mänguväljakule pingid ja 
prügikastid. 1996. a asutatud 
Soome kontserni kuuluva Puu-
keskuse toodangust on mängu-
väljaku materjal, s.o plastikuga 
kaetud vineer.  

Ettevõtja tegi lastele heateo

Töö teostas perefirma OÜ 
Tiptiptap, kes toetab laste lii-
kumisharrastust. Rae vallas te-
gutsev 2005. a loodud OÜ Tip-

tiptap ehitab mängu- ja spor-
diväljakuid, staadione ja ska-
teparke ning teeb sotsiaalpro-
jekte omavalitsustele, lasteasu-

tustele ja koolidele. Firma on 
varemgi Viimsisse mänguväl-
jakuid ehitanud.  OÜ Tiptiptap 
mänguväljakud on sertifitsee-
ritud ja vastavad Euroopa stan-
dardi nõuetele.

Mänguväljaku avamisel rõõ-
mustas abivallavanem Jan Trei,
et uus koht on juba enne ava-
mist laste poolehoiu võitnud. 
“Mänguväljak jääb kahe las-
teaia teele ja nii saavad lapsed, 
kel päevast veel mängulusti üle 
jäi, koduteel jätkata,” sõnas Trei.  
Abivallavanem avaldas head 
meelt avaliku ja erasektori koos-
töö üle. “Loodame, et see innus-
tab teisigi piirkonna ettevõt-
jaid,” lausus Trei.  Nelgi tee män-
guväljak on vallas esimene, mis 
rajatud ettevõtja initsiatiivil ja 
finantseerimisel.

VT 

Pidulikult lõikavad linti ASi Puukeskus tegevjuht Atso Matsalu, 
Viimsi valla arenduskeskuse planeerija Viire Ernesaks, OÜ Tiptiptap 
piirkonna müügiesindaja Liisi Tamm ja abivallavanem Jan Trei. 

Mänguväljaku avamisele tulid ka Pargi lasteaia lapsed. 

Viimsi spordihall on läbi 
teinud uuenduskuuri, 
lisandunud on uusi sporti-
misvõimalusi ja mitmesu-
guseid teenuseid.  

2002. a ehitatud spordihallis 
on algusest peale olnud pa-
rimad võimalused tennise ja 
sulgpalli mängimiseks. Lisaks 
on olnud võimalik ka muid 
pallimänge mängida ja mõni 
spordiklubi sai kasutada tree-
ninguruume. Spordihall ma-
hutas seni kaks tennise-, neli 
sulgpalli- ja ühe pallimängude 
väljaku, kus kokku sai ühel 
ajal mängida kuni 38 inimest.  
Väljakute kasutamise ajakava 
vajas optimeerimist ning kogu 
spordihall kapitaalremonti.

Veel sel nädalal käis hoo-
nes vilgas tegevus ja lõpetati 
mitmeid töid. Maja uuendusi 
tutvustasid Viimsi Spordihalli 
tegevjuht Georgi Skoroboga-
tov ja peatreener Mart Poola. 

Tennisevaibad on puhas-
tatud ning PVC kattega välja-
kule on paigaldatud uus tenni-
sevaip. “Vaibad on liimitud,” 
rõhutas Skorovogatov olulist 
nüanssi. Pesemis- ja riietumis-

ruumid on läbinud süvapuhas-
tuse, üldkasutatavates ruumi-
des on tehtud kapitaalremont. 
Puhastatud ja täiustatud on 
ventilatsioonisüsteemi, riietus-
ruumidesse on lisandunud uusi 
kappe. Neid on nüüd kokku 
151.

Juurde on tulnud uued tree-
nimisvõimalused: 300 m2 suu-
rune funktsionaalne jõusaal, 
kaks aeroobikastuudiot ja in-
teraktiivne siserattatreeningu 
saal 10 rattaga. Jõusaalis töö-
tavad personaaltreenerid ning 
spordiklubi liikmed saavad 
kasutada tugitreeneri teenust. 
Oktoobris algavad seltskonna-
tantsu kursused.  

Uuendusi on veelgi. Tree-
ningute ajal on argipäeviti kell 
17–21 tasuta lastehoid. Oktoob-
ri lõpus avatakse tervislikku 
erimenüüd pakkuv kohvik. Tä-
helepanuväärne on, et menüüs 
märgitakse ära toitude kaloraaž 
ja toiteväärtused. Spetsialistid 
annavad treeningu- ja toitumis-
nõustamist, saab mõõta keha-
koostist ja määrata rasvaprot-
senti, kolm massööri alustavad 
oktoobris spordi- ja reikimas-
saaži, müüakse spordikaupu. 

Peatreener Mart Poola rõ-
hutas, et Viimsi Spordihall on 
esimene Eestis, mis hakkab 
tööle ööpäevaringselt. “Tennist 
ja sulgpalli saab mängida ka 

öösel, samuti jõusaali kasuta-
da,” rääkis Poola. “Treeningute 
vaheajal või hilisõhtul võib ko-
hapeal treenida virtuaaltreeneri 
juhendamisel.” 

Viimsi spordihallis tegutse-
vad Alo Ojassalu tennisekool, 
Evald Kree tennisekool, sulg- 
ja korvpalli ning lauatennise 
klubi, saalihoki meeskonnad ja 
klubi Rullest. 15 treeneri käe 
all saab üheaegselt spordihal-
li kasutada kuni 180 inimest. 
AS Same-Sport ja OÜ Viimsi 
Sport on teinud Viimsi spordi-
halli 300 000 euro suuruse in-
vesteeringu. Spordihalli pidulik 
avamine leiab aset 1. oktoobril. 

VT  

Viimsi Spordihall uueneb

Viimsi spordihall pakub senisest paremaid võimalusi sportlastele ja harrastajatele.

Tervitati uusi 
vallakodanikke 
17. septembril tervitasid vallavalitsuse ja valla-
volikogu esindajad sel suvel sündinud beebisid ja 
nende vanemaid. Valda lisandus 54 uut kodanikku.

“Beebide vastuvõtt on minu üks lemmiküritusi,” alustas 
vallavolikogu liige Mari-Ann Kelam oma sõnavõttu. Ta 
pani noortele lapsevanematele südamele, et nad ei kiirus-
taks ega muretseks liiga palju, vaid tunneks rõõmu oma 
lastest ja elamisest. “Olgem tänulikud, et meil on armsad, 
tublid ja terved lapsed,” soovitas Kelam.  Ta rõhutas nelja 
olulist mõistet, mida peaksime meeles hoidma, need on 
rahu, kainus, vennaarm ja töö. “Teretagem üksteist, kuigi 
me ei tunne,” soovitas Kelam. “Anname sellega märku, 
et vastutulija on sama väärt kui meie ise.” Kelam toonitas 
ka mitte unustada, et lapsevanemad on ainulaadsed oma 
lapsele, nagu laps on oma vanematele ainulaadne. 

Ka abivallavanem Jan Trei rääkis oma kogemusest 
lapsevanemana ja andis nõu pühenduda perele ning mitte 
tööd koju kaasa viia. “Ärge unustage oma lapsi lasteaeda 
registreerimast,” soovitas Trei. 

Iga laps sai kingituseks valla sümboolikaga lusika, va-
nematele anti lilli ja Viimsi Ettevõtlike Daamide Assot-
siatsiooni koostatud lapse õigusi sisaldav tekst. 

Väikestele vallakodanikele ja nende emadele-isadele 
esinesid Viimsi Muusikakooli õpilased. 

VT 

8.10.2013 kell 14 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik) Äigrumäe küla, Sõstra maaüksuse detail-
planeeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav 
avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning piirneb Äigru 
teega, Äigru tee 2, 2a, Äigru põik 8, 10 ja Leili kinnistutega. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on nelja üksikelamu-
krundi moodustamine, vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla 
ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maa-
kasutuse juhtotstarbele ja krundi ehitusõiguse määramine ük-
sikelamute ja abihoonete ehitamiseks, lisaks transpordimaa 
sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine krundi põhja- ja 
edelaosas, et ühendada Äigru tee perspektiivis Rahula teega. 

8.10.2013 kell 15 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 
1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Ees-Kristjani, Ees-
Praaga, Taga-Praaga ja Ees-Telli detailplaneeringu eskiis-
lahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,8 ha ning piirneb Met-
saveere tee 4, 6, 8, 10, 12 ja 14, Kingu VI, Andrese, Viim-
si metskond 79 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine 3300 m2 suu-
ruseks üldplaneeringu kohasteks elamukruntideks. Planeerin-
guga määratakse ala teedevõrgustik ja rohealade asukohad 
ning kruntide ehitusõiguse 16 üksikelamu ja nende abihoone 
ehitamiseks. 

8.10.2013 kell 16 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 
1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, 
Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepaneku-
ga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee detail-
planeeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav 
avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,3 ha ja asub Rannavälja tee 
ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 
ja 81, Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planee-
ringu koostamise eesmärk on 16 enam kui 3300 m2 suuruse 
üldplaneeringu kohase elamukrundi moodustamine. Planee-
ringuga määratakse Rannavälja tee pikenduse asukoht Vardi 
teeni, ala sisene teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning 
kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringute eskiisidega on võimalik tutvuda valla 
kodulehel www.viimsivald.ee.

Beebid koos vanematega vastuvõtul. 
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Peeter Oja
vallavolikogu aseesimees
sotsiaalkomisjoni esimees

Tahaks siinkohal rohkem tähelepanu pöörata 
mitte kogu sotsiaalhoolekande ja rahvatervise 
arengukava sisule, vaid ühele osale sotsiaalhoo-
lekande süsteemist. Nimelt erivajadusega inime-
sed ja nendele osutatavad sotsiaalteenused.

Rahvaarvu kasvades on suurenenud ka erivajadustega ini-
meste osakaal. 2012. a lõpu seisuga oli vallas registreeri-
tud 429 puudega täiskasvanut ja 108 puudega last. Ütleme 
nii, et puuetega inimeste valdkond on olnud Viimsis natu-
ke vaeslapse osas. Ehk seda ka mõnes mõttes põhjenda-
tult, kuna vähesed teenuste vajajad on saanud oma prob-
leemidele lahendused naaberlinnast. 

Aasta-aastalt on valla pakutavate teenuste arv suurene-
nud. Olulisemad on transporditeenused puuetega lastele, 
tugiisiku toetus, MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse soo-
dustamine. Sel aastal said erivajadusega lapsed omale õp-
peruumid Randvere koolis.

Augustis vastu võetud arengukava toob sisse uue mõõt-
me just eriti puuetega inimeste jaoks. Tervet valdkonda 
tuleb vaadata kui tervikut. Kõigepealt on vastavalt aren-
gukavale vaja kaardistada täpselt ja konkreetselt kõikide 
Viimsi valla puuetega inimeste vajadused, et saaks välja 
töötada teenused nende jaoks. Pärast vajaduste väljaselgi-
tamist saab juba hakata välja töötama erinevaid lahendusi 
ja teenuseid puuetega inimestele ja nende perekondadele. 
Vastavalt arengukavale on plaanis pakkuda erivajadustega 
inimeste päevahoiuteenust. Suuremat tähelepanu pööra-
takse info jagamisele ja erinevatele koolitustele. Samuti, 
et oleks tagatud erinevate teenuste (puuetega inimeste 
transport, isikliku abistaja ja tugiisiku teenus, rehabilitat-
siooniteenused) parem kättesaadavus. Kõigi nende toi-
mingute tulemusel peab vähenema valdkonna killustatus.

Arengukava ülesanne on luua sidusus abivajajate ja ko-
gukonna vahel ning selle elluviimine peab looma võimalu-
sed, et puuetega inimesed ja nende hooldajad saaksid iga-
päevatoimetustest täie rinnaga osa võtta, käia tööl ja tunda 
rõõmu asjadest, mis paljudel teistel on enesestmõistetavad.

Teenus eakatele
Viimsi vallas on plaan avada päevahoiuteenus 
dementsuse sündroomiga eakatele. Käesolevaga 
selgitame nõudlust teenusele. 

Teenuse eesmärk on tagada 
abi vajava eaka hooldamine 
ja järelevalve ajal, mil pere-
liikmed on tööl või hooldaja 
seotud igapäevaelu korral-
damisega väljaspool kodu. 
Teenus on mõeldud eelkõige 
nendele eakatele, kes võivad 
oma tegevusega seada ohtu 
iseenda ja teiste inimeste elu, 
tervise ja vara. Teenust paku-
taks kell 7–19. Teenust oleks 
võimalik kasutada pikema-

ajaliselt või ka üksikutel päevadel, sõltuvalt kliendi ja tema 
perekonna vajadustest. Päev sisustatakse kliendi vaimsest 
ja füüsilisest seisundist lähtuvalt. Kliendile võimaldatakse 
järelevalvet, toetatud tegevusi, toitlustamist, suhtlemist ja 
vajadusel ka uinakut.

Teenusele suunamiseks on vajalik arstitõend või kon-
sultatsiooniotsus, millel arst (perearst, neuroloog või 
psühhiaater) tõendab või viitab dementsuse sündroomile 
ja kinnitab, et klient ei põe nakkushaigusi. Teenust ei saa 
osutada psühhootilistele isikutele. Teenus oleks tasuli-
ne. Hetkel puudub ülevaade, kui palju on sellise teenuse 
vajajaid. Teenusest huvitatutel palume endast teada anda 
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendusele tel 682 5639 E, T, 
K 10–14 ja N 10–12.

Viimsi Pensionäride Ühendus

Uus mõõde 
puuetega inimeste 
jaoks

Teenuse saamiseks on 
vajalik arstitõend.

Jan Trei
abivallavanem 

Viimsi Vallavolikogu kin-
nitas 27. augusti istungil 
uue Viimsi valla sotsiaal-
hoolekande ja rahvatervi-
se arengukava aastateks 
2013–2020.

Siiani kehtis sotsiaalhoolekan-
de arengukava, mis oli koosta-
tud aastateks 2005–2008. Selle 
perioodiga võrreldes on val-
las kasvanud elanike arv ning 
seetõttu ka suurenenud nõudlus 
erinevate sotsiaalvaldkonna tee-
nuste järele. 

Sotsiaalhoolekande ja rah-
vatervise arengukava 2013–
2020 näol on tegemist kohaliku 
omavalitsuse arengudokumen-
diga, mis käsitleb tänaseid kit-
saskohti valla sotsiaalhoole-
kandes ning pakub ühtlasi välja 
lahendused ja visioonid vald-
konna paremaks arendamiseks.

 Arengukava on aluseks 
valla sotsiaalvaldkonna iga-
päevase töö korraldamisel ja 
tegemisel.

Sotsiaalhoolekande seadu-
se alusel on kohaliku omavalit-
suse ülesanne sotsiaalteenuste, 
-toetuste ja muu abi andmise 
korraldamine ning sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine. 
Rahvatervise seaduse § 10 alu-
sel on kohaliku omavalitsuse 
ülesanne elanikkonna haiguste 
ennetamisele ja tervise eden-
damisele suunatud tegevuse kor-
raldamine kohaliku omavalit-
suse maa-alal.

Eelmine arengukava koos-
tati 2005. aastal. Sellest ajast 
saadik on vallas toimunud 
olulised muutused: majandus-
elu läbis kiire kasvu järel lan-
gustsükli ja praeguseks on olu-

Viimsi sai uue sotsiaal-
hoolekande ja rahvatervise 
arengukava

kord stabiliseerunud. Kasvanud 
on elanike arv ja osutatavate 
teenuste maht ning muutunud 
on teenuste korraldus. Eelmises 
arengukavas plaanitust on palju 
ellu viidud. Samas on jätkuvalt 
aktuaalne arengukavas kirja 
pandud eesmärk saavutada olu-
kord, kus rahvastiku areng ja 
sotsiaalsüsteem oleksid tasa-
kaalus. Seda eesmärki silmas pi-
dades kujundati arengukavas sot-
siaalhoolekande ja rahvatervise 
tulevikupilt aastaks 2020, mää-
ratleti eesmärgid ja koostati siht-
rühmade põhine tegevuskava.

Uuel perioodil on oluline 
arendada süsteemselt sotsiaal-
hoolekande ja rahvatervise po-
liitikat vallas, suurendada en-
netavate tegevuste osatähtsust, 
parendada osutatavate teenus-
te kvaliteeti ja kättesaadavust, 
suurendada sotsiaaltoetuste va-
jaduspõhisust ja laiendada ta-
vahooldust. Samuti parandada 
tervisedenduse korraldust ning 
propageerida tervist väärtusta-
vat käitumist.

Arengukava koostamise käi-
gus viidi läbi küsitlused perede 
ja eakate hulgas ning toimus 
puuetega isikute ümarlaud. 
Kokkusaamiste ja küsitlustega 
selgitati välja valdkonna tuge-
vad ja nõrgad küljed ning enim 
arendamist vajavad momendid 
sihtrühmade kaupa. Selgusid 
peamised valdkonnasisesed va-
jakajäämised – kaasaaegsete tee-
nuste kättesaadavus, info lii-
kumine, seda just erivajadus-
tega isikutele. Samuti vajavad 
arendamist peredele pakutavad 
teenused ning panustamine en-
netustöösse.

Arengukavas käsitle-
tavad teemad
Arengukava käsitleb analüüti-
liselt Viimsi elanike tervist ja 
terviseprofiili, elanikele osuta-
tavaid sotsiaalteenuseid ja toe-

tusi, lapsi ja lastega peresid ja 
nende toimetulekut, toimetule-
kuraskustega tööeas isikuid ja 
peresid, erivajadustega lapsi 
ja täiskasvanuid peresid ning 
eakaid. Arengukavas antakse 
ülevaade ka valdkonna intitut-
sionaalsest toimimisest ja valla 
eelarve sotsiaalkaitse- ja ter-
vishoiukuludest. Ära on too-
dud ka sotsiaal- ja tervishoiu-
valdkonna SWOT analüüs.

Arengukava on sün-
dinud läbi kaasatuse 
Sotsiaalhoolekande ja rahva-
tervise arengukava koostami-
seks moodustati töörühm, kuhu 
kuulusid valdkonna abivallava-
nem, valla sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti esindajad, vallavoli-
kogu sotsiaalkomisjoni liikmed 
ning esindajad erinevatest sot-
siaalsetest sihtrühmadest. 

Arengukava koostaja ja kok-
kukirjutaja oli konsultatsiooni-
ettevõte Geomedia OÜ, kellel 
on laiapõhjalised kogemused nii 
omavalitsuste arengukavade kui 
ka sotsiaalvaldkonna arenguka-
vade koostamisel.

Sotsiaalhoolekande 
ja rahvatervise välja-
kutsed
Arengukavas on määratletud 
valdkonna tähtsamad üldeesmär-
gid aastateks 2013–2020.

Need eesmärgid on hästi 
toimiv ennetustöö, esmatasan-
di arstiabi ja tervisedendus.

Sotsiaalteenused ning -toe-
tused on abivajajakesksed, tõ-
husad ja valla elanikele kätte-
saadavad.

Huvigruppide ja institut-
sioonide süsteemne infovahetus 
ja hästi toimiv koostöövõrgus-
tik valla sotsiaalhoolekande, 
tööhõive ja rahva tervise eden-
damiseks.

Sotsiaalteenuste vajadus on 
regulaarselt hinnatud ja tee-

nuste osutamiseks vajalikud res-
sursid kaardistatud. 

Viimsi valla kaasaegne 
sotsiaalteenuste keskus
Erinevate sotsiaalteenuste kät-
tesaadavuse parandamiseks on 
lähiaastatel kavas luua Viimsi 
valda sotsiaalteenuste keskus 
SA Rannapere Sotsiaalkeskuse 
ruumides ja kinnistul aadressil 
Kesk tee 1. 

Teenustepõhises sotsiaalkes-
kuses on kõigil võimalik saada 
kohapeal erinevaid sotsiaaltee-
nuseid, ilma et peaks Tallinna 
sõitma.

Vallas pakub täna hooldus-
teenust Haabneeme keskuses 
asuv SA Rannapere Sotsiaal-
keskus. Hoones on välja ehi-
tamata ühe korpuse II korrus. 
Antud pinna väljaehitamisel 
on võimalik laiendada teenus-
te pakkumist ja välja arendada 
kaasaegseid ja mitmekülgseid 
teenuseid pakkuv keskus.  

Hetkel pakub SA Rannape-
re Sotsiaalkeskus eakatele öö-
päevaringset hooldusteenust. 
Loodava  keskuse eesmärk 
oleks pakkuda seni vallas puu-
duvaid sotsiaalteenuseid nagu 
näiteks puuetega isikute päe-
vakeskus, dementsete eakate 
päevahoid ja muud tugitee-
nused. Lisaks saaks keskuse 
baasil arendada ka peredele 
mõeldud teenuseid. Juba täna 
valla poolt pakutavat avahool-
dusteenust on plaanis keskuse 
baasil järjepidevalt arendada. 
Hilisemas perspektiivis pa-
kuks keskus ka toetatud elami-
se ja turvakodu teenust. 

Arengukava juurde oleme 
lisanud detailse tegevuskava, 
kus kajastatakse arengukava 
perioodil ellu viidavad tege-
vused.

Arengukava leiate valla amet-
likult veebilehelt www.viimsi-
vald.ee.

 

Senise numbrikuju 623 51XX asemel on nüüd 
602 89XX (täpsem info on kooli kodulehel). Tähtsamad 
numbrid:

SUUR MAJA (Randvere tee 8)

Kabinet Inimesed Praegune 
number

Uus 
number

kantselei Sigrid Üksi 623 5100 602 8900
fax  623 5101 602 8901
direktor Karmen Paul 623 5102 602 8902
õppejuhid (3. ja 4. 
kooliaste)

Alge Ilosaar, Mare 
Räis

623 5103 602 8903

teadmiskeskuse juht Peeter Sipelgas 623 5104 602 8904
arendusjuht, huvijuht Maarja Urb, Merike 

Hindreus
623 5105 602 8905

õpetajate tuba  623 5106 602 8906
personalijuht Kadri Kastehein 623 5107 602 8907

õppejuhid (1. ja 2. 
kooliaste)

Merle Sepp, Mart 
Felding

623 5108 602 8908

IT juht Tõnu Toomeoja 623 5109 602 8909
tugikeskuse juht Lemme Randma 623 5111 602 8911
koolivorm Margit Võsu 623 5117 602 8943
spordikompleksi 
juhataja

Ain Pinnonen 623 5118 602 8918

administraator, 
koolivorm

Margit Võsu 623 5143 602 8943

 

KARULAUGU õPPEHOONE  (Randvere tee 18)

Kabinet Inimesed Praegune 
number

Uus 
number

tegevjuht Sirje Toomla 623 5150 602 8950
õpetajate tuba  623 5151 602 8951
sotsiaalpedagoog Merle Ameljušenko 623 5153 602 8952

 

Viimsi Kooli uued telefoninumbrid 
alates 1. oktoobrist 2013
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Stipendium 5.–12. 
klasside tublidele 
õpilastele
Ivo Linna ja Tomi Rahula kutsuvad tublisid noori 
Tulevikutalendiks kandideerima.

Andekate ja tublide Eesti kooliõpilaste huvi tänavuse Tu-
levikutalendi stipendiumikonkursi vastu on olnud suur 
ning poolteise nädalaga on 600eurosele stipendiumile 
kandideerimise soovi avaldanud juba üle saja noore. Aval-
dusi saab esitada 10. oktoobrini.

Tänavu kolmandat korda toimuvale 12 000 euro suu-
ruse stipendiumifondiga Tulevikutalendi konkursile lae-
kunud avaldusi hindab asjatundjatest koosnev žürii, mille 
esimees on, nagu mullu, mälumängur ja laulja Ivo Linna.

“Mullu konkursile laekunud avaldusi hinnates tõdesi-
me teiste žüriiliikmetega rahulolevalt, et Eesti koolides on 
sadu teadmisjanulisi ning silmaringi laiendamisest huvi-
tatud aktiivseid õpilasi, kes vajavad tuge ja innustust oma 
huvialadega tegelemiseks,” lausus Ivo Linna. “Stipendiu-
mikonkurss annab selleks suurepärase võimaluse. Kutsun 
seetõttu kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid üles julgustama 
tublisid kooliõpilasi Tulevikutalendiks kandideerimisel.”

Lisaks Ivo Linnale hindavad koolinoorte taotlusi AH-
HAA keskuse juht Andres Juur, muusik ja dirigent Tomi 
Rahula, olümpiasangar ja omanimelise suusakooli juht 
Jaak Mae, kirjanik ja kolumnist Jürgen Rooste, Eesti Las-
terikaste Perede Liidu president Aage õunap ning stipen-
diumi väljapanija Maxima Eesti esindaja Ty Lehtmäe. 

Žürii liige, koorijuht ning jalgpallikohtunik Tomi Ra-
hula leiab, et piisava tahtmise korral ja loomulikult ka 
pereliikmete ning õpetajate-huvijuhtide toetusel on või-
malik tegeleda silmapaistval tasemel mitme valdkonnaga. 
“Kui noored leiavad heade õpitulemuste nimel pingutami-
se kõrvalt aega ja tahtmist professionaalselt veel näiteks 
muusika või teadusega tegeleda ning vaimsele koormuse-
le tasakaaluks harrastada sporti, siis tuleb neid kindlasti 
tunnustada. Tulevikutalendi stipendiumikonkurss annab 
selleks väga hea võimaluse,” ütles Rahula.

Tulevikutalendi stipendiumeid antakse 5.–12. klassi-
de tublidele õpilastele välja viies kategoorias: ühiskond-
lik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika ja 
kultuur ning sport ja tervis. Taotluste esitamine algas 10. 
septembril. Igas kategoorias valib žürii välja viis laureaati, 
kellest parimaid premeeritakse Tulevikutalendi tiitli ning 
600 euroga. Igas kategoorias antakse välja ka neli teist 
kohta, neid premeeritakse 450 euro suuruse stipendiumi-
ga. Kokku pälvib stipendiumi 25 kooliõpilast.

Tulevikutalendi žürii soovitab kõigil kandideerimisest 
huvitatud noortel ning nende vanematel ja õpetajatel-ju-
hendajatel tutvuda kandideerimisinfo ja nõutavate doku-
mentidega aadressil www.tulevikutalent.ee.

VT

ARMAS VIIMSI LASTEAIA LAPS!
 

LASTEAIA HOOLEKOGU JA MEESKOND KUTSUVAD VAHVALE 
KOLMIKÜRITUSE ORIENTEERUMISMÄNGULE

5. OKTOOBRIL ALGUSEGA KARULAUGU LASTEAIA ÕUEALALT.
START ON AVATUD 10.00–13.00.

FINIŠ SULETAKSE 14.30

VÕTA KAASA KOGU PERE! KÕIGE PISEMAD VÕIVAD RAJALE 
TULLA TÕUKE-VÕI JOOKSURATTAGA (KIIVER!). VÄIKEVENNAD-ÕED 

KÄRUGA KAASA!

KOMPASSI OLEMASOLU POLE VAJALIK, PUNKTID ON LIHTSALT 
TEEDEVÕRGUSTIKU ABIL LEITAVAD JA HEA JUURDEPÄÄSUGA. 

ÜRITUST AITAVAD VAHVAMAKS TEHA TUBLID VIIMSI ETTEVÕTJAD.

IGA VÄIKE OSALEJA SAAB MEDALI!

PALUN REGISTREERU 30. SEPTEMBRIKS AADRESSIL 
mare@viimsilasteaiad.ee

KOOS TEEME KÕIKE

Viimsi vald ja ESS Kalev 
Jahtklubi korraldasid Nais-
saare raudtee 12. regati. 

Laupäeval, 14. septembril toi-
mus traditsiooniline Naissaare 
raudtee regatt, mis alates käes-
olevast aastast kannab nime-
tust “Viimsi valla Naissaare 
raudtee regatt”. Regati korral-
dasid Viimsi vallavalitsus ja 
ESS Kalev Jahtklubi. 

“Regati eesmärk on ühen-
dada sportlik tegevus ühis-
kondlikult kasuliku tegevusega 
– nimelt on plaanis regatiliste 
Naissaarele jõudes korraldada 
koristustalgud,” sõnas vallava-
nem Haldo Oravas. “Naissaar 
on kohalike turistide üks mee-
lispaiku, kus toimuvad ka kul-
tuuriüritused. Valla ülesanne on 
hoida sellised paigad korras ning 
puhtad. Kui Naissaarele sattunu 
tunneb, et tahaks sinna tagasi tul-
la, siis saame öelda, et oleme saa-
re ees oma kohuse hästi täitnud.”

Talgutega oli kavas ära 
teha mitu tööd. “Sadamas pu-
hastatakse kaitsealust raud-
teed kibuvitsadest ja tehakse 
heakorratöid. Männiku asumis 
korrastatakse samuti raudtee-
lõiku ja selle ümbrust. Kuna-
gine sõjaväe klubihoone esine 
tehakse samuti korda –  koris-
tatakse risu, maja ümbritsev 
võsa võetakse maha ning plat-
vormvagunitele rajatakse mii-
nide ekspositsioon. Naissaare 
kalmistul võetakse maha oht-
likud kuivanud puud,“ rääkis 
abivallavanem Endel Lepik.

Naissaare raudtee regatt

Avapauk anti Pirita muuli-
de vahelt kell 11. õhtul ootas 
regatist ja talgutest osavõtjaid 
talgusupp Lõunakülas asuvas 
Naissaare Külalistemajas. Päev 
lõppes autasustamisega.

VTLõkkes saab risust-rämpsust lahti. 

Regatis osalejad lähenevad Naissaarele. Fotod Endel Lepik 

Lõpetuseks talgusupp. 

Viimsi X rannajooksule 
tuli kokku rekordarv lapsi 
– 500 last kahekümne 
üheksast lasteaiarühmast. 

12. septembri suviselt soojal 
ja päikesepaistelisel hommikul 
Haabneeme rannakohviku ette 
kogunud jooksulastest noori-
mad olid kolmeaastased, va-
nimad kohe-kohe seitsmeseks 
saamas. Rannalähistest laste-
aedadest saabusid lapsed võist-
luspaigale jalgsi, kaugematel 
külalistel tuli jooksule pääse-
miseks buss tellida. 

Põhiosa väikestest jooksja-
test moodustasid Viimsi oma 
lapsed, kuid Viimsi jooks on 
aastatega armsaks saanud ka 
Aegviidu lastele. Juba mitmest 
jooksuüritusest on võtnud osa 
ka Veskitammi ja Virmalise las-
teaed ning Punamütsikese Mu-
dilasmaja. 

Kuna selle aasta soe sü-
gis on hoidnud lapsed kenasti 
terved, siis oli igas rühmas 
peaaegu maksimumarv lapsi 
jooksule jõudnud. Kõige pise-
mad osalejad olid Astri laste-
aia pererühma kolmeaastased. 
Nemad astusid jooksurajale 
stoiliselt rahuliku sammuga, 
küllap mõistsid oma rikkuma-
ta meelega vanarahva tarkust: 
“Tasa sõuad, kaugele jõuad!”. 

Küll olid aga rahust kaugel 

Lasteaialaste rannajooks

suuremate laste stardid. Siin 
käis paras rebimine, et kõige 
kiirem olla, nii nagu piraadipea-
likule lubatud sai. Piraadipealik 
usutles lapsi enne starti nende 
hirmude, lihaste tugevuse ja 
kiiruse kohta. Asjaolu, et igas 
jooksus läks rajale vähemalt 
viisteist “kõige kiiremat”, ajas 
elu näinud mereröövli päris 
segadusse. Tema oli hommikul 
randa tulles lootnud pisut kulda 

ja kalliskive röövida, siis aga 
selgus, et kõik potentsiaalsed 
röövitavad on nii kiired, et pole 
lootustki kedagi kätte saada. 
Nii jäigi piraadipealikul kuld ja 
kalliskivid saamata. Sai ta aga 
sellest päevast palju naeratusi 
ja soojust südamesse. Kui jä-
rele mõelda, siis kaaluvad need 
kulla ja kalliskivid kuhjaga üle! 

Kõik lapsed said auhinnaks 
kiire jooksu eest rannajooksu 

logoga märgi ning kosutuseks 
paki kõrrejooki. Suur tänu au-
hindade eest Viimsi Lasteaiad 
direktorile Margeryle! Samuti 
tänan oma entusiastlikku mees-
konda, aitäh teile: Jana, Piia, 
Kuiki, Maila, Urve, Reet, Iie, 
Heidi, Triin ja Anette!

Kohtumiseni aasta pärast 
samas kohas!

Reet Varik
Viimsi Lasteaiad

Pinevad hetked enne starti. 



6 27. september 2013

20. septembril esitlesid 
Rannarahva Muuseum ja 
Pringi küla elanik Elo 
Perling-Kõmper muuseu-
mis kaunist kinkeraama-
tut “Pringi“. 

Raamatu sisuks on Pringi suve-
mõisa aedniku Gustav Sennase 
tagasivaade oma kodukohale ja 
elule mereäärses Pringi külas, 
Pringi suvemõisas. Sõnadest 
suurem roll on sedakorda foto-
del, pildialbumina vormistatud 
kinkeraamat lubab jutustada 
piltidel – nii ajaloolistel kui tä-
napäevastel. Tähelepanelik lu-
geja saab aru, et tegelikult on 
igal fotol ka palju sügavam tä-
hendus kui esmapilgul paistab. 
Igaüks neist kannab endas mä-
lestuse ilu, olgu see siis täna-
seni säilinud nurgake Gustavi 
lilleaiast, vanad kirjad, luitunud 
pärlikee või kõpskingad. 

...kui Pringi talu peremees 
Vakker oma talukoha 1902. 
aastal Girardide aadliperekon-
nale müüs ja viimased väikese 
Pringi lahe maalilisele rannale 
imekauni suvemõisa ehitasid, 
muutus rahulik Pringi küla tõe-
liseks pärliks. Suvemõis oma 
moodsa luksusvilla, selle juur-
de kuulunud jahisadama, tenni-
seväljaku ja hoolitsetud pargiga 

kujunes armastatud väljasõidu-
kohaks. Viimsi esimene autogi 
kuulus just Pringi suvemõisa 
omanikele. Mõisarahva ja küla-
liste söögilauale jõudis Pringis 
kasvatatud aedvili ja piimatoo-
dang...

Pringi mõisa endiste aega-
de uhkust kannavadki tänaseks 

edasi vaid üksikud säilinud ese-
med ning aednikuhärra  lilleaed 
ja kodumaja, kus mälestusi au 
sees hoitakse. Nagu Gustav ise 
raamatus ütleb: Minu hing on 
rõõmus, sest kodumaja ja aed 
on tänaseni säilinud. Soucanto-
nide häärber kahjuks mitte – nii 
lihtne on lõhkuda, kui pole näi-

Rannarahva Muuseumilt 
uus raamat “Pringi”

nud loomise vaeva. Inimesed on 
juba kord sellised, et ei mõista 
elu magusate lõhnade püüdlikul 
otsingul, et homse õied puhke-
vad tänasel pungal, mis ammu-
tab mahla eilse juurtest. 

Raamat on müügil Ranna-
rahva Muuseumis.

Rannarahva Muuseum

Pildialbumina vormistatud kinkeraamat lubab jutustada piltidel.

Randvere lasteaed 
sai kuueaastaseks
Juba hommik andis märku, et kätte on jõudnud 
eriline päev. Esmaspäeval, 2. septembril tähistas 
Randvere lasteaia pere oma maja kuuendat 
sünnipäeva.  

Kõik olid elevil, kõigil oli 
peomeeleolu. Iga rühma (neid 
on kuus!) lapsed valmistasid 
oma õpetajatega küpsistest 
uhke sünnipäevatordi, üks 
kaunim ja omapärasem kui 
teine. Nii valmistasidki kuus 
rühma kuuendaks sünnipäe-
vaks kuus vahvat torti.

Päeva tähtsust rõhutas 
veel see, et 2. septembril tä-
histasime ka tarkusepäeva. 
Lasteaia õuel toimus pidulik 
üritus. Lõbusat elevust teki-

tasid üllatuskülalised Pipi (liikumisõpetaja Maila) ja tema 
isa, neegrikuningas Eefraim (Meritähtede rühma õpeta-
ja Ülle). Lastel oli huvitavat tegevust palju. Koos Pipiga 
mängiti laulu-, liikumis- ja osavusmänge. Lastel tuli la-
hendada ka nuputamisülesandeid, sest Pipi esitas neile 
nipiga küsimusi. Pisut mõtlemist, arutelu, ja õiged vastu-
sed olidki leitud! Kõigil oli tore ja lõbus, nii väikestel kui 
suurtel. 

Hoogne õuepidu lõppes liivakastis (meie lasteaias on 
neid üheksa), kus valmistati maailma ilusaimad liivator-
did, mida kaunistati kivikeste, oksakeste, lehekeste ja õie-
kestega. 

Tore päev lõppes omavalmistatud küpsisetortide söö-
misega. Oli kaunis ja meeldejääv päev. 

Irma Virkunen
Randvere Lasteaia Vesikiilide rühma õpetaja

Elevust tekitas Pipi.
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16. augustil lõppes pik-
nikuga Viimsi Vabaõhu-
muuseumis terve nädala 
väldanud korvpalliklubi 
Viimsi ettevõtmisel 
toimunud sportlik linna-
laager Time-Out. Laag-
rist võtsid osa aktiivsed 
poisid vanuses 6–8 aastat.

Tegevust jagus kogu nädalaks. 
Kui esmaspäeval saadi oma-
vahel tuttavaks ning prooviti 
sõprust sobitada pallimängu-
des, siis teisipäeval käis laste-
le oma varustust tutvustamas 
Eesti Politsei. Kolmapäeval 
ootas poisse seiklusrada, nelja-
päeval meisterdamise töötuba 
ning reedel piknik vabaõhu-
muuseumis. Kõlab ju vahvalt!

Loomulikult ei puudunud 
laagrist korvpallitreeningud.
Laagri treenerid olid KK Viim-
si treener Allar Raamat ning 
juba uuel hooajal Randvere 
koolis korvpallitreeninguid alus-
tav Märt Rohlin.

Klubi esindaja Tanel Einas-
te: “Mul on hea meel, et oleme 
suutnud sellise laagriga luua 
pretsedendi. Poiste huvi on 
kindel märk, et püüdleme õiges 
suunas. Usun, et kolme aasta-
ga oleme loonud neile sobiva 
ettevõtmise, aga loomulikult 
püüame järgmisel aastal seda 
täiustada ning üritame laagrit 
veelgi paremini ja laiemalt läbi 

Linnalaager Time-Out

viia. Tänan kõiki osalejaid ja 
treenereid!”

Möödunud nädalaga õpiti 
mõndagi uut, leiti uusi sõpru ja 
harrastusi. Kõik osalejad said 
meeneks nimelise laagrisärgi 
ning isikliku korvpalli.

Täname: Hotell Ahtenat, kes 
laagrilapsi toitlustas, Viimsi Va-

baõhumuuseumi pikniku eest, 
Eesti Politseid, kes  politsei tööd 
ja varustust tutvustas, Viimsi 
seiklusrada vahva turnimise 
eest, Viimsi Huvikeskust ja 
juhendajaid Evelit ning Airit 
vahva meisterdamise töötoa 
eest, Viimsi kooli Karulau-
gu maja, kus oli laagri staap, 

Sportlandi, Niket ja Fifaad 
laagrisärkide, pallide ja joogi-
pudelite eest, Riina Vaikmaad 
pildistamise ja fotode töötluse 
eest ning Eesti Kultuurkapitali.

Vt. facebook.com/kkviimsi, 
kkviimsi.ee

KK Viimsi

Põhiline laagriaeg möödus korvpallitreeningutes. 

Toetus andekatele 
lastele
Round Table Eesti fond ootab puudustkannata-
vate laste hariduspüüdluste toetamise taotlusi.

RTE  fond on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi all-
fond ning on loodud 2002. aastal eesmärgiga toetada 
puudust kannatavate laste hariduspüüdlusi. Stipendiumi-
ga toetatakse kuni 17aastaseid hea õppeedukusega noori. 
2014. aastal toetatakse eelistatult kodumaiseid õpinguid, 
et panustada stipendiumide abil maksimaalselt Eesti ühis-
konda. 

Et selgust saada, milliseid toetusi RTE fond on andnud, 
toon mõned näited. Fond on toetanud andekaid õpilasi, 
soetamaks vajalikku inventari (suusad, muusikainstrument 
jne) või toetanud õpinguid ande sügavamaks arendami-
seks. Stipendiume on väljastatud ka hea õppeedukusega 
puudust kannatavatele paljulapselistele peredele.

Taotlusi on võimalik esitada 15. oktoobrini 2013 Siht-
asutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil A. Weizen-
bergi 20A-13, 10150 Tallinn. Täiendavat informatsiooni 
saab weebilehelt www.erkf.ee ning RTE fondihaldur Jüri 
Kulbinilt  juri.kulbin@rte.ee. Taotlusdokumentide etteval-
mistamisel võite abisaamiseks pöörduda ka Viimsi Sot-
siaalameti juhataja Reet Aljase poole.

Round Table on noori mehi (vanuses 18-40) ühendav 
rahvusvaheline liikumine, mille ajalugu sai alguse 1927. 
aastal Inglismaalt. Round Table on ühiskondliku tegevu-
se väljund noortele meestele, kes soovivad oma töövälist 
aega kvaliteetselt sisustada, ja lähtub motost: “Omanda-
kohanda-täiusta“. Eestis tegutsevad klubid alates 1990. 
aastast. 13 klubis on kokku 139 tegevliiget ning sadu eaga 
välja langenud eksliikmeid (www.rte.ee). 

Peeter Oja
Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Round Table 7-Tallinn eksliige

Viimsi turvalisuspäev ja kooli infolaat

1) Oma käega sai tuld 
kustutada.

2), 9) ja 10) Publik jälgis tähe-
lepanuga laval toimuvat. 

3) Maskott pakkus maiustusi.   

4) Sai lauatennist proovida. 

5) Vabatahtlikud merepäästjad 
tutvustasid varustust.  

6) Pea alaspidi olla oli naljakas. 

7) Kooli näiteringi kohvik.

8) Viimsi spaa stendi juures oli 
pidevalt huvilisi. 

Fotod Aime Estna
Fotosid saab vaadata ja tellida 
www.fotograafid.ee
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Algava kütteperioodi eel vaata kriitilise pilguga 
üle oma korsten ja ahi.

Ilmad muutuvad jahedamaks ja külm sügis koputab ukse-
le.  õnnetuste vältimiseks peavad enne kütteperioodi algust 
olema korras nii maja ahi kui korsten.  

Eelmisel aastal sai 297 hoonepõlengut alguse kütte-
koldest, nende hulgas oli tahmapõlengutest alguse saanud 
tulekahjusid hoonetes 108. Puhastamata lõõridest alguse 
saanud tahmapõleng on väga ohtlik majale ning ka ümb-
ritsevatele hoonetele. Üldjuhul käib tahmapõlengu korral 
leek kõrgelt korstnast välja ning sädemed lenduvad kau-
gele. Selliseid põlenguid on võimalik ära hoida ainult re-
gulaarse küttekehade ja korstnate hooldamise ning puhas-
tamisega.

Talvise kütteperioodi eel ainult korstna pühkimisest ei 
piisa. Alati tasub vaadata üle terve küttesüsteem. Ahjudes, 
korstnates ja soemüürides ei tohi kusagil olla pragusid. Li-
saks tuleohule on pragudest väljuv ving ohtlik ka inimese 
tervisele. Küttekeha vigade likvideerimisel on mõistlik ka-
sutada elukutselist ja kutsetunnistusega pottseppa.

Samuti ei tohi korsten olla pigitunud ning tahmaluugid 
peavad olema korralikult kinni.

Küttes aastaringselt puiduga, tuleb kütteseadmeid pu-
hastada kaks korda aastas. Hooajalise kütmise korral tu-
leb kütteseadmeid puhastada üks kord aastas, seda enne 
kütteperioodi algust. Samuti tuleb korra aastas puhastada 
gaasikütteseadmeid. 

Eramus on lubatud korstnat puhastada ise, kuid kord 
viie aasta jooksul peab seda tegema kutsetunnistust omav 
korstnapühkija. Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes 
ning ettevõtetele kuuluvates hoonetes peab küttesüstee-
mi puhastama kutsetunnistust omav isik samuti vähemalt 
kord aastas. Kutsetunnistusega korstnapühkija käest korst-
na puhastamise järel saadud akt tuleb säilitada järgmise 
ametliku küttesüsteemi puhastamiseni. Korstnapühkija 
kutsetunnistuse kehtimist on enne töö tellimist mõistlik 
kontrollida aadressil www.korsten.ee.

Omad reeglid on ka ahju kütmisel. Ahju peaks kütma 
kuiva ja kvaliteetse halupuuga. Puidus olev keemia talle-
tub kergesti küttekeha seintele, seetõttu ei sobi kütmiseks 
värvitud, immutatud või muul viisil kemikaalidega töö-
deldud puitmaterjal. Olmeprahi põletamisel tuleks jälgida 
samu nõuandeid. 

Enne kütmise algust tuleb küttekolle puhastada vanast 
tuhast. Kuuma tuha hoidmiseks on lubamatu kasutada 
kilekotti, pappkasti või plastämbrit, see tuleb paigutada 
metallnõusse. Siiber peab kütmise ajal olema täielikult 
avatud. Samuti peab kütmise ajal meeles pidama, et ahi 
hakkab sooja andma alles mõne aja pärast. 

Ülekütmise vältimiseks tuleks külmade ilmade korral 
kütta üks ahjutäis korraga mitu korda päevas. Enne kütte-
perioodi algust tuleb küttekeha lähedalt eemaldada põlev-
materjal, olgu selleks vaip, vanad riided või tuppa toodud 
küttepuud. Muidu võib tuleõnnetus tekkida lendu läinud 
sädemest või soojusülekandest.

Rohkem infot saab päästeala infotelefonilt 1524, sa-
muti koduleheküljelt www.kodutuleohutuks.ee.

Indrek Hirs
Päästeameti Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Algab kütteperiood

Ahjuküte peaks olema kuiv ja kvaliteetne.

Ilusa suve järel on kind-
lasti juba paljudel eakatel 
tekkinud igatsus heade 
kaaslaste ja huvitavate 
tegevuste järele. Viim-
si päevakeskus kutsub 
2013./2014. aasta hooaja 
avaüritusele Päevakes-
kuse saali reedel, 27. 
septembril kell 13.

Mida rohkem sügis süveneb, 
seda rohkem jääb aias toime-
tamise kõrval vaba aega har-
jumuspärasteks tegemisteks ja 
uuteks väljakutseteks päeva-
keskustes. Ainult positiivne elu-
keskkond ja sotsiaalne suhtle-
mine ning aktiivsus /loe: ene-
se sundimine/ aitab end hästi 
tunda ja vormis püsida. Oma 
tahtejõu treening on tähtis, 
mõnikord nõuab ka kodust 
väljatulemine tahtejõudu. 

Et eakad võiksid end rõõm-
sameelselt tunda ja väärikalt 
vananeda, on Viimsi valla päe-
vakeskustel pakkuda mitme-
külgset tegevust. MTÜ Viimsi 
Päevakeskuse tegevusi toetab 
eelarvepõhiselt ka valla võim. 
See on kena hoolimine, et val-
la eakad võiksid olla terved ja 
rõõmsameelsed.

Viimsi päevakeskus kutsub 
uue hooaja avaüritusele Viimsi 
Päevakeskuse saali reedel, 27. 
septembril kell 13. Ootame 
külalisi, kel jätkub alati soo-
je sõnu eakate tervitamiseks. 
Päevakorras on info huvirin-
gidest ja poolaasta tegevusest, 
tervituskontsert  ansamblilt “Mi-
raaž” (juhendaja Vaike Sarn). 

Seltsis segasem ja rõõmsam!

Päevakeskuse huvitegevu-
ses pakutakse palju võimalusi 
füüsise arendamiseks, käeli-
seks tegevuseks, kunsti loovte-
gevusteks ja jututubades suht-
lemiseks. Oleme püüdnud läh-
tuda sellest, et igaühel oleks va-
likuvõimalusi. Huviringe juhi-
vad treenerid või oma valdkon-

Viimsi Päevakeskuse HUVIRINGID & KLUBID 2013  II p/a

Huviringid  Aeg Juhendaja
Daamide aeroobika teisipäev,  reede 10 –10.45 Elina-Lehta 

Kaasik
Tervisevõimlemine esmaspäev, neljapäev

10–10.45  A grupp
10.50–11.35  B grupp

Hilja Järv
Elina-Lehta 
Kaasik

Lauatennis teisipäev, neljapäev 16.30– 
18.30 

Helgi Sard

õmblemine teisipäev 11–14 Lea Pärna
Käsitöö teisipäev 11–14 Ann Taveter
Telgedel kudumine  E–N 10–16 Maie Kiirats
Portselanimaal kolmapäev 10–13 Lehte Jõemaa
Keraamika  reede kell 10 Karin Kalman
Kokaring  kolmapäev 14–16 Lea Laus
Seeniortantsuring     esmaspäev  kell 13–14.30 Eve Jänes
Inglise keel esmaspäev, kolmapäev 16.30 

–18
Sirli Linnat

Klubid
Bridžiklubi teisipäev 13–16 Marje Tamm
Vestlusklubi                                                          teisipäev 14–16 Lehte Jõemaa
Kepikõnd kolmapäev 10
Lauluklubi kuu viimane esmaspäev  17 Maie Jõhvikas
Fotoklubi kolmapäev 10–11.30 Enn Teimann

Kontaktid: Tel 606 4080; 511 4557, e-post  paevakeskus@ranna-
pere.ee, www.viimsipaevakeskus.ee.

da hästi tundvad spetsialistid, 
pedagoogid. Avapäeval toi-
mub huvialaringidesse regist-
reerumine,  ringid alustavad 
tegevust 1. oktoobril. Esimene 
nädal on tegevustes tutvumiste 
ja otsuste aeg, et siis endale so-
bivaid valikuid teha.

Päevakeskuse külastajate 
aktiivsel eestvedamisel on 
võimalik arendada klubilist 
tegevust mis tahes valdkonnas, 
mida me seni pole veel osanud 
pakkuda või milleks pole seni 
huvilisi olnud. Rohkem tähe-
lepanu tahame pühendada sel 
aastal meestele.  

Nagu ikka pole ükski hoo-
aeg eelmisega sama nägu, seega 
on oodata ka uusi ettevõtmisi 
ja üllatusi. Loomulikult ei jõua 
kõiki tegemisi ka poolaasta 
plaani kirja panna, sest iga üles 
kerkinud huvitav idee tahab 
kohe elluviimist. Ja muidugi on 
väga tore see, et meie päevakes-
kuse inimestel pole kunagi hea-
dest ideedest puudu olnud.

Seega olgem ise aktiivsed 

ja ärgem laskem laiskusel või-
tu saada – aktiivne ja rõõmsa-
meelne päev on  võit tervisele ja 
edukale päevale. Tulge ka siis, 
kui olete alles pensioni ootel 
või töötu, sest inimeste keskel 
olemine ei lase oma muremõte-
tega üksi jääda ja eneseteostus 
huvitegevuses annab positiivset 
energiat. Keegi ei tea, kus uued 
töövõimalused avanemas on.

Hooaja avamisel tutvusta-
takse küll poolaasta plaani ja 
huvialaringide tegevusi, aga 
mõeldakse juba ka 2014. a te-
gemistele. Tule jaga oma soove, 
pane ise uutele tegemistele käed 
külge. Alati on põhjust mõelda 
ja analüüsida, mida veel pare-
maks teha. Aktiivsete eakateta 
ei oleks meie elu päevakesku-
ses pooltki nii vahva ja põnev. 
Kahtlematult on päevakeskus 
see koht, kus käiakse ka lihtsalt 
suhtlemas ja kus on võimalik 
leida sõpru ning seltsilisi. Uudi-
seid saad jagad kohvitassi taga.

Tere tulemast!
Viimsi Päevakeskus

2013. a II poolaasta üRITUSTE KAVA Viimsi eakatele
Aeg  üritus Koht
27. 09 k 13 Hooaja avamine Viimsi Päevakeskus  
28.09 k 12–15 VPÜ Tervisepäev Viimsi Päevakeskus 
01.10–04.10 Huviringide töö käivitamine Viimsi Päevakeskus  
k 10–14 Talgupäev  lehtede sahinas Viimsi Päevakesku-

se  õu
26.10 k 12–15 Viimsi pärandlood “Mängi-

me teatrit”, Viimsi lugude 
esitlus, Rannarahva kalaret-
septid, degusteerimine

Viimsi Päevakeskus

26.10 k 19 Teatriõhtu,  Ugala teater 
“Vana õngitseja”

Viimsi Huvikeskus

30.10 k 17 Meeleoluõhtu “R Valgrele 
mõeldes” külaline on 
E. Rebane

Viimsi Päevakeskus

03.11 k 16–20 VPÜ Sügisball Viimsi Peokeskus
08.11 k 13 Mardipäev – isadepäev Viimsi Päevakeskus
14.11 k 12 Tervisepäev Loeng  T. Pitsi  

“Tervislik toit – tagab ener-
gia ja elujõu”

Viimsi Päevakeskus

22. 11 13 Kadripäeva  karneval  –  
“Valges valguses”, tantsu-
ringis on “Tutitriinud”, 
“Kobarake” Loo “Pihlako-
bar” ja “Haabersti õied”

Viimsi Päevakeskus

27.11 k 17 Meeleoluõhtu “Hing helise-
ma”  PLMF

Sõjamuuseum

29. 11 k 19 Rakvere teater “Armastus 
tööpostil”

Viimsi Huvikeskus

06.12 k 13–17 Valmistume jõuludeks – 
Jõululaat, meistrite töötoad 
Barokkmuusika kontsert – 
Tallinn Baroque 

Viimsi Päevakeskus

16.12–22.12 Huviringide Jõulupeod Viimsi Päevakeskus
20.12 k 13 Jõulukontsert                              

PLMF
Viimsi Püha Jaako-
bi kirik

Viimsi päevakeskus kutsub 2013/2014. aasta hooaja avaüritusele 
Viimsi Päevakeskuse saali reedel, 27. septembril algusega k 13.

Tervisevõimlejad vanalinna-
päevadel. 

Hooaja lõpetamisel esines ka inglise keele ring. 
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Õpilased ei taju 
sõna võimu
21.–23. augustini kohtusid 60 ajaloo- ning ühis-
konnaõpetuse õpetajat NATO suvekoolis Viimsis. 
Seitsmendat korda toimuva konverentsi fookus 
oli sedakorda meedial ning selle mõjul arvamus-
te kujundajana.

Suvekooli programmi pani koostöös Eesti NATO Ühin-
guga kokku ürituse moderaator, ajakirjanik Marica Lille-
mets. Esinejate seas olid Kaja Tampere, Linnar Priimägi, 
Indrek Tarand ning ajakirjanikud Kärt Anvelt ja Viktoria 
Ladõnskaja, haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-
osakonna juhataja Irene Käosaar ja Kaitsepolitsei peadi-
rektori asetäitja Martin Arpo. 

Kolme päeva vältel oli juttu tänapäeva meedia rollidest 
ning valge meedia ellujäämisvõimalustest. Suured ajakir-
jandusväljaanded pistavad rinda majandusraskustega, kuid 
usuti, et traditsiooniline ajakirjandus teda varjutava online 
klikimeedia kõrvalt siiski ära ei kao. Valge ajakirjandus on 
läbimõeldud, kontrollitud ning online meedia, kus on pri-
maarne kiirus, ei suuda selle sügavust asendada. Viktoria 
Ladõnskaja tõi välja, kuidas venekeelses meedias muutub 
tõsiseltvõetavaks alles see lugu, mis on ilmunud ka eesti-
keelses meedias, ning venekeelsed ajakirjanikud peavadki 
tihtilugu oma loo loetavuse huvides avaldama selle kõige-
pealt eesti keeles ja alles siis vene keeles. Sama tendents 
kehtib ka venekeelse kirjanduse puhul Eesti raamatuturul.

Mitmes ettekandes jõuti välja sõna võimu juurde, mida 
noored ei taju ja mille eest nad ei oska vastutada. Seejuu-
res rõhutati õpetaja rolli selle vastutuse õpetamisel. Sõnumi 
mõistmine jääb alati autori vastutuseks, rääkis Kaja Tampe-
re. Kui keegi mõistab väljaöeldut valesti, ei ole selles süüdi 
mitte interpreet, vaid sõnumi looja. Lastele antakse vastutust 
kogu aeg – nad peavad koolitöid tegema, koristama, nõusid 
pesema, peenraid rohima, prügi välja viima, aga sõnade eest 
vastutama lapsi ei õpetata. Internetti loobitakse sõnu nagu 
prügi. Võrguühiskonnas kipubki olema tendentsiks võimu ja 
vabaduse tunnetus, kuid vastutuse tajumine on tagaplaanil.

Tänapäeva õpilane on praeguse meediaruumi osa. See-
tõttu peab ka õpetaja õpilast vastutustundlikule kasutami-
sele suunamisel seda ruumi tundma. Indrek Tarand mee-
nutas viimase europarlamendi valimiste eelset perioodi, 
kus tema uudne sotsiaalmeediakanalites toimiv kampaania 
tõi talle suurt edu. Ka tema kasutas uusi meediume esialgu 
pigem vastumeelselt, kuid tegi seda siiski, sest ajaga tu-
leb kaasas käia. Tarand jutustas humoorikalt, kuidas tema 
põlvkond ei suuda kahjuks vaimustuda igast laste leitud 
uuest telefonirakendusest või hinnata nende panust talle 
Minecraftis maja ehitades. Aeg liigub kiiresti ja ilmselt 
toonane sotsiaalmeediatrikk enam valimistel ei toimi, tu-
leb kasutada uusi relvatüüpe.

Seega on õpetajad keerulise ülesande ees. Eelmise 
põlvkonna esindajad ei suuda võtta üle kõike seda, mil-
le keskel praegune noorus elab, ometi on nende ülesan-
ne ja vastutus suunata noori just sellel maastikul edukalt 
toime tulema. Pedagoog peab lapsi õpetama oma sõnade 
eest vastutama ning ennetama võimalikke ohte ja riske kü-
bermaailmas. Jõudu selleks meile kõigile peatselt algaval 
õppeaastal! 

Eesti NATO Ühingu korraldatavat traditsioonilist su-
vekooli toetasid kaitseministeerium, haridus- ja teadusmi-
nisteerium ning Friedrich Eberti Fond.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele suunatud Ees-
ti NATO Ühingu järgmine koolitus toimub 23.-25. oktoob-
ril Kuressaare Linnateatris. Registreerumine sügiskooli on 
avatud ning kestab 18. septembrini (k.a.)! Lähem infor-
matsioon Ühingu kodulehel: http://www.eata.ee/2013/09/
ajaloo-ja-uhiskonnaopetuse-opetajate-sugiskool.html 

Madli-Maria Naulainen

Õpetajad NATO suvekoolis Viimsis.

Noorte põnevad suvised 
tegemised Viimsis aitasid 
rohkem ühenduda ja inno-
vaatilisi tegevusi algatada.

Kevad-suvel jätkus Viimsi 
Noortekeskuses Euroopa Sot-
siaalfondi rahastatud projekt, 
mille eesmärk on aidata noor-
tel teha tulevikus karjäärivali-
kuid ning vähendada sotsiaal-
set tõrjutust.

Projekt koosnes neljast suu-
nast: huvitegevuse korralda-
mine, organisatsioonide ja eri-
alade tutvustamine, NAFi ehk 
noorte omaalgatusliku fondi 
loomine ning MoNo ehk mo-
biilse noorsootöö rakendamine 
Viimsi vallas.

Huvitegevusena toimis kogu 
õppeaasta jooksul Viimsi Koolis 
meediaring, kus osalised said 
ülevaate tööst arvutiprogram-
midega. õpiti kujundama kodu-
lehti ja flaiereid, töötlema pilte, 
liigendama teksti ning tegema 
tabeleid. Meediaringis osalenud 
jäid õpituga väga rahule ning 
loodetavasti saavad nad ringis 
omandatud teadmisi kasutada 
ka tulevases kooli- ja tööelus.

õppeaasta jooksul ja ka su-
vel tutvustati Viimsi Noortekes-
kuses mitmeid erialasid ja käidi 
organisatsioonides uudistamas, 
kuidas seal tööd tehakse. Nii 
saadi tuttavaks ultramaratoni 
jooksja, patoloogi, tuletõrjuja, 
IT spetsialisti ning tantsuõpe-
taja elukutsega. Projekti käigus 
külastati Tallinna vanglat, Nu-
kuteatrit ja Tallinna Ülikooli. 
Noortekeskuses käisid ennast 
tutvustamas õpilasvahetusorga-
nisatsioon YFU, Ida-Harju kar-
jäärikohvik, Lastekaitse Liidu 
Noortekogu ja Väitlusselts.

Väitlusseltsi külaskäigust 
kasvas välja Viimsi Väitlus-
klubi, mis tegutses aktiivselt 

Viimsi Noortekeskuse 
suvised tegemised

kevadel ning plaanis on klubi 
käima lükata ka sel õppeaastal.

Noorte omaalgatusliku fon-
di (NAF) kaudu oli Viimsi valla 
noortel võimalus esitada noor-
tekeskusele oma projektiideid 
ning need ka ellu viia. Kokku 
laekus viis projekti, mis kõik 
ka rahastuse said. Projektide 
raames toimus lauamängutur-
niir, mille tarbeks soetati Viim-
si Noortekeskusesse terve hulk 
uusi lauamänge, mida saab 
mängida ka projekti lõppedes. 

Noored tulid vahvale idee-
le koostada Viimsi Noortekes-
kuse värviraamat. Koostöös 
noorsootöötajaga joonistati raa-
matusse pildid ning lasti raamat 
välja trükkida.

Lisaks sellele kirjutasid 
aktiivsed noored tüdrukud fi-
moehete töötoa projekti, mille 
raames viidi Viimsi Noorte-
keskuses läbi ehete meisterda-
mise õhtu.

Suvel viidi ellu kaks NAF 
projekti. Esimene oli Viimsi 
uue skatepargi pidulik avami-
ne koostöös Viimsi Vallavalit-
susega, millele noored projek-
tikirjutamisega kaasa aitasid. 
Avamise käigus peeti võistlusi 
ja toimusid õpitoad skatepar-
gis. Samuti nauditi head DJ-
muusikat ning esinejaid.

Suve teine projekt haaras 
kaasa kõiki spordihuvilisi noori. 
Nimelt soetati Viimsi Noorte-
keskusele mitmesuguseid spor-
ditarbeid alates välibowlingust 
kuni pesapallikurikani, et viia 
läbi tegevusi õues. Suvel pee-
tigi turniire ja võistlusi, milles 
hakkajad noored said  võimeid 
proovile panna.

Kogu aasta rakendati Viim-
sis ka uut noorsootöö võtet, mil-
lel nimeks mobiilne noorsootöö 
MoNo. See kujutab endast noor-
sootööd väljaspool noortekes-

kust, et kutsuda noori tänavatelt 
noortekeskusesse kasulikult 
vaba aega sisustama. Samuti 
ennetab MoNo riskigruppi kuu-
luvate noorte probleeme, kuna 
kõik noored ei pruugi enda mu-
redega noortekeskusesse jõuda. 
Viimsis oli MoNo läbiviijaks 
noorsootöötaja Erik Kuldkepp, 
kes sai vastava ettevalmistuse 
ning koordineeris MoNoga seo-
tud küsimusi. 

MoNo raames avati Kel-
vingis noortetuba, kus noor-
sootöötaja viibib korra näda-
las, kolmapäeviti. Kelvingis 
saab sisukate tegevustega aega 
veeta.

Euroopa Sotsiaalfondi pro-
jekt Viimsi Noortekeskuses 
on lõppenud. See oli Viimsi 

Viimsi õpilasmalev 2013.

SUVISEd TEGEMISEd PRANGLI SAAREL JA SKATEPARGIS
Lisaks ESF projektidele tehti palju muudki huviavat Prangli 
saarel, Viimsi skatepargis ja teistes valla piirkondades.

Esimest korda sel suvel olime Prangli saarel koostöös Rua 
crew’ga, kes korraldab mobiilse noorsootöö raames käitumis-
ringe Tallinna linnaosades ja linnale lähimates valdades nagu 
Viimsi. Noortele, kes käisid neis, oli mõeldud kolmepäevane 
suvekool Prangli saarel. Suvekooli eesmärk oli noorte käitu-
mismustri muutumine paremuse poole – tehti grupitöid, mees-
konnamänge ja palju teisi vabaaja tegevusi, näiteks tutvuti 
lohesurfiga, vibulaskmise, fotojahi, kastitorni ja rägbiga. 

Lisaks suvekoolile käisid Viimsi Noortekeskuse noorsootöö-
tajad Prangli saarel Viimsi õpilasmalevaga. Eesmärk oli veeta 
Pranglil mõnusalt ja organiseeritult vaba aega, tähistades ma-
leva lõppu ja mõnusa suvepuhkuse jätku. 

Kuna suvisel ajal oli ilm ilus ja ideaalne võimalus toimetada 
äsja avatud skatepargis, siis peeti seal võistlusi, kus tõukeratta-
sõitjad said mõõtu võtta oma oskustes. Võistluste kohtunikeks 
olid staažikamad tõukerattasõitjad ja ka Viimsi oma noored. 
Tõukerattavõistlus ja töötuba viidi läbi ka Kelvingi küla rambil, 
kus kaks Viimsi aktiivset noort õpetasid ja andsid noorematele 
nõu, kuidas tõukerattaga sõitmist alustada ja trikke teha. 

Viimsi skatepargis oli planeeritud ka välikino, mis vihmaste 
ilmade tõttu kolis Viimsi Noortekeskusesse.

Suvi oli Viimsi noorte ja noorsootöötajate jaoks väga innovaa-
tiline, täis tegevusi väljaspool noortekeskusi ning andis võimalu-
se luua uusi kontakte noortega, kes noortekeskustesse ei sattu. 

Erik Kuldkepp
Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja

Noortekeskusele ning noorte-
le äärmiselt huvitav kogemus, 
mis andis väga palju mitme-
külgsete tegevuste võimalu-
si aasta jooksul ning arendas 
noorte teadmisi tööturul toi-
muvast. Samuti said noored  
NAF projektide kirjutamisega 
esimese kokkupuute projek-
titegevusega ning oskused ja 
teadmised, millega nad jul-
gevad ka edaspidi oma ideid 
esitada ja Noortekeskuse töös 
aktiivselt kaasa lüüa. 

Viimsi Noortekeskus tänab 
Euroopa Sotsiaalfondi, kõiki 
asjaosalisi ning aktiivseid noo-
ri meeldiva koostöö eest!

Anni Raie
ESF projekti koordinaator 

Viimsi Noortekeskuses
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TERVISEPÄEV
Viimsi Päevakeskuse ruumides

28. septembril kell 12.00
KAVAS:

12.00 – Eesti Punase Risti tegevusest – 
Ellen Sternof

12.50 – Algavad kehanäitude mõõtmised
13.00 -  Süda – ohud vanemas eas – 

kirurg Rein Rebane
13.45 – Kehanäitude mõõtmised 

jätkuvad
14.00 – Tervislikust toitumisest Ene Lill

14.30 – Võimlemispaus
Kehanäitude mõõtmised jätkuvad

14.45 -  Kohtumine valla sotsiaaldemo-
kraatidega

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus!

VIIMSI HARRASTUSTEATRI 
KOGUPERETRUPP OOTAB 

UUSI LIIKMEId
17. septembril algusega kell 18.30 kutsu-
me Sind osalema meie trupiga liitumise 
katsetel.

Selleks palun valmista ette üks laul (a’cap-
pella või saatega CD-lt või klaveril). 

Samuti tuleb Sul esitada katkend vabalt va-
litud proosapalast (maksimaalselt 250 sõna).

Palume Sul end ka 4–5 lausega tutvustada.
Katsetel osalema ootame igas vanuses 

noormehi ja neide, mehi ja naisi. 
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine 

aadressil kalle@huvikeskus.ee 
hiljemalt 15-ndaks septembriks 2013.
Rohkem infot meie kohta loe meie FB le-

helt www.facebook.com/ViimsiHarrastusteater
Katsete kohta annab infot meie projekti-ja 

muusikajuht Kalle Erm: 505 9043

7.10-20.10.2013 tööpäevadel kell 8.30-17 

(esmaspäeviti k 18ni ja reedeti 16ni) on 

Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väl-

japanekul Laiaküla küla, Pärnamäe tee 6, 

Pärnamäe tee 4a, Pärnamäe tee 4, Lilleoru 

tee 4 ja osaliselt Pärnamäe tee 2 detailpla-

neering.

Planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja piir-

neb Lilleoru ja Pärnamäe teedega, Väike-Käs-

pre tee 2, 4, 6, 8, 10, Narva maantee T12 

kinnistutega ning reformimata maaga. Detail-

planeeringu kohane arhitektuurne planeerimis-

lahendus võimaldab rajada: krundile nr 1 ühe 

3000 m² ehitusaluse pindalaga kahekorruseli-

se (H=12 m) kaubanduskeskuse hoone (suurim 

lubatud suletud brutopind on 3950 m², millest 

esimene korrus 2400 m²); krundil nr 2 laienda-

da olemasolevat autoremonditöökoja hoonet 

(ehitusalune pindala 450 m², 2 korrust H=12 

meetrit, lubatud hoonete arv 2); krundil nr 3 

laiendada restoran-hotelli hoonet (ehitusalune 

pindala 1500 m², suurim lubatud suletud bru-

topind 2500 m², 2 korrust H=12 meetrit, luba-

tud hoonete arv 3) ja krundile nr 6 kütusetankla 

(automaattankla). Detailplaneeringuga määra-

takse lisaks asukohad jalg- ja kergliiklusteede-

le ning lahendatakse maa-ala tehnovõrkudega 

varustamise põhimõtted.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga 

võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.

viimsivald.ee.

detailplaneering

7–12 aastaste laste sünni-
päevade pidamine Viimsi 
ja Randvere Noortekes-
kustes on saanud väga 
populaarseks. Pea igal 
nädalavahetusel on noor-
tekeskuste ruumid pidu-
liste päralt.

“See on hea võimalus üks suu-
rem sünnipäevatrall maha pi-
dada,” ütleb sünnipäevade kor-
raldaja Annaliisa Sisask-Silla. 
“Ruumi on palju ja kaasahaara-
vat tegevust jagub kõigile.” 

Noortekeskustes on ole-
mas pingpongi-, piljardi- ja 
minijalgpallilauad, Randveres 
ka õhuhoki. Lisaks veel suur 
valik lustakaid seltskonna- ja 
lauamänge. Tümpsu saab kõ-
vaks keerata, ilma et naabrid 
pahandama tuleks ja soovi 
korral suurelt ekraanilt filmegi 
vaadata.

Tihti kaasatakse nendele 
pidudele ka üllatuskülalisi ja 
huvitavate tegeluste läbiviijaid. 

Noortekeskuses toimuvate 
sünnipäevade lisateenuste valik 
on väga mitmekesine. Vastavalt 
sünnipäevalapse soovile saab 
külla kutsuda mustkunstniku, 
klounid või põnevate teaduskat-
sete läbiviija. Populaarsed on 
ka ühised pizzade ja muffinite 
küpsetamised. Tüdrukutele on 

Sünnipäevapidu Noortekas on lahe

meelepärased juuksuri-, mei-
kimis- ja ehete valmistamise 
töötoad ning poistele erinevad 
meisterdamispeod. Mänguju-
hid sisutavad aega meeleoluka-
te seltskonnamängude ja nalja-
kate võistlustega, DJ keerutab 
aga plaate laste seas menukate 
popphittidega.

“Arvestame kõikvõimalike 
erisoovidega. Näiteks on meil 
tulemas 1980ndate stiilis dis-
kopidu, kus meie DJ vahendu-
sel kõik tolle aja populaarse-
mad diskohitid kõlama hakka-
vad,“ räägib Annaliisa Sisask-
Silla.

Lapse sünnipäevapeo kor-

raldamine noortekeskuses on 
lihtne ja mugav ka vanemale. 
Ruum on piduliste käsutuses 
kolm tundi, olemas on servee-
rimisnõud ja toidusoojenda-
mise võimalus. Söögid-joogid 
saab ise kaasa võtta, soovi kor-
ral aidatakse sünnipäevalaua 
katmisel ja toitude tellimisel.

Lisainfot leiate Viimsi Huvi-
keskuse koduleheküljelt Noor-
tekeskuste rubriigist.

VT

MAARJA-LIIS ILUS 
“TAAS KUI KOHTUME“
16. oktoobril k 19 Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. 

Aasta naisartist esitab 
taaskohtumisel lemmik-
publikuga oma lugude 
paremikku. 

Laulab Maarja-Liis Ilus, 
kitarril Peeter Rebane.

(Piletid eelmüügist 
14 €, kontserdi toimumis-
päeval 16 €).

Info tel 505 9625, 
www.kontsertkorraldus.ee

Müügil plaadid!

Pärast sünnipäeva Noortekas on, mida koolis teistele rääkida.
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27. september – 20. oktoober 

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 5. oktoober
Fotonäitus “Peeter Tooming: 
siin ma olen”
Uus! “Rohuküla. Tsaariimpee-
riumi unustatud sõjasadam”
Alates 9. oktoober
Eesti Arhitektuurimuuseumi 
näitus
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
Uus! Näitus “Puhkusepakett 
minevikku“ 
avatud 31. oktoobrini
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
avatud 31. oktoobrini
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941,
www.rannarahvamuuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

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

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14

Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: 
elen@rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Huviringid lastele iga nädal 
E–N
Muusikaring 1–2aastastele 
lastele emadega koos – N
Muusikaring 2–3aastastele 
lastele – N
Muusikaring 3–4aastastele
lastele – K, N
Muusikaring 4–6aastastele 
lastele – E
Koolieelikute arenguring 
4–6aastastele lastele – E
Balletiring 4–6aastastele 
lastele – K
info ja registreerimine 
www.paasukool.ee
huvikoolis Pääsupoeg 1 ja 2

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

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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis

Viimsi Kunstikooli stuudiotööde 
näitus
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)
Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus (N, P)

Viimsi Kunstikooli õpilase 
Oskar Soopi personaalnäitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 30. september
Raamatunäitus “2013. a 
eesti lastekirjanduse raamatu-
juubelid 10–15“
Lastele “Tere, kool!“
Raamatunäitus “Täiendame 
talvevarusid“
Raamatunäitus “Õun aias ja 
köögis“

Kuni 15. oktoober
Fotokonkurss 

“Hetked raamatuga“
Lisainfo: www.viimsiraamatu-
kogu.ee 
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. september
Raamatunäitus “Sügis aias ja 
metsas“
Prangli Raamatukogus

27. september k 13–19
Liivapildi meisterdamine
Randvere Noortekeskuses

27. september k 13
Sügishooaja avamine
Huviringidesse registreerimine
Tervituskontsert ansamblilt 
“Miraaž”
Suveuudised kohvitassi taga
Viimsi Päevakeskuses

27. september k 19–21
Teadlaste Öö Viimsi Koolis – 
suur eksperiment
Viimsi Koolis 

28. september k 10–16
Ubinapäev
Suur turupäev, õunamahla 
tegemine
Eesti Meistrivõistlused õuna 
grillimises
Viimsi Vabaõhumuuseumis
 
28. september k 11
Tauno Kangro skulptuuri 
“Põhjakonn” avamine
Korraldaja: MTÜ Lubja Külaselts
Haabneeme terviserajal, 
seiklusraja alguses

28. september k 11–15
Merelhukkunute mälestus-
rännak
Tallinnast m/s Estonia mälestus-
märgi juurest Viimsi Jaakobi
kirikusse

28. september k 12–15
Tervisepäev
Erinevad loengud, kehanäitude 
mõõtmised
Korraldaja: MTÜ Viimsi Pensio-
näride Ühendus
Viimsi Päevakeskuses

29. september k 10.40
Jalgsimatk ja kepikõnd
k 10.20 väljub buss V2 Viimsi 
Haigla juurest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus, tel 601 2354

Tutvume Mäepealse asumiga
Kogunemine Metskitse bussi-
peatuses Randvere teel

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

29. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

1. oktoober k 17
Päästering
Randvere Noortekeskuses

1.–31. oktoober
Raamatunäitus “Lugejate 
lemmikraamatud”
Prangli Raamatukogus

1.–13. oktoober
Raamatunäitus “Helvi 
Jürisson 85”
Viimsi Raamatukogus

1.–19. oktoober
Raamatunäitus “Tunne oma 
sõpra” 
Lastele “Minu lemmik”
Viimsi Raamatukogus

4. oktoober 
Loomakaitse päev
Viimsi Raamatukogus

1. oktoober k 18
Näomassaaži õpituba
Ene Lill
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis 

2. oktoober k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Ene Lill
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis

3. oktoober k 18
Õpetajate päev
Tallinna Lauluväljaku 
klaassaalis

3. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3. oktoober k 18 
20 aastat muuseumi loomisest 
Viimsi mõisas
Muuseumi algusaastatest 
räägivad Marika Reintam, 
Trivimi Velliste ja Madis Mikko 
Avatakse fotonäitus “Viimsi 
mõis – enne ja praegu”
Sissepääs tasuta
Üritusel osalemiseks palume 
registreeruda hiljemalt 
1. oktoobriks e-posti aadressil 
info@esm.ee või telefonil 
621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

4. oktoober k 13–19
Helkurite meisterdamine
Randvere Noortekeskuses

5. oktoober k 10–13
Koos teeme kõike – orientee-
rumismäng
Korraldaja: MLA Viimsi Laste-
aiad
Haabneeme ja Viimsi alevikus

5.–6. oktoober k 11
Viimsi valla Malefestival
Korraldaja: MTÜ Viimsi Male-
selts Apones
Viimsi Kooli Karulaugu 
õppehoones

6. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

6. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

6. oktoober k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. oktoober k 18
Kogupereetendus “Hamelini 
vilepillimees”
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

8. oktoober k 18
Kogupereetendus “Hamelini 
vilepillimees”

Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

10. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

11. oktoober k 18
Kogupereetendus “Hamelini 
vilepillimees”
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

11. oktoober 
Näituse “Viimsi Kaunis Kodu 
läbi aegade” avamine
Viimsi Vabaõhumuuseumis

13. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

14.–24. oktoober
Raamatunäitus “Otfried 
Preussler 90”
Viimsi Raamatukogus

16. oktoober k 19
Kontsert: Maarja-Liis Ilus 
“Taas kui kohtume“ (piletiga)
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

20. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866

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

Eesti Mee Päevad lillepaviljonis
Tallinna Lillepaviljonis 
toimub 12.–13. oktoobril 
kogupereüritus Eesti Mee 
Päevad.

Päevade eesmärk on propagee-
rida puhta eestimaise mee ja 
mesindussaaduste kõrget toite-
väärtust, tervendavaid ja hügiee-
nilisi omadusi, õpetada tarbijaid 
eristama kvaliteetset kodumaist 
mett ebakvaliteetsest ning või-
maldada tarbijaile kodumaise 
mee tootjatega mõlemale poole-
le kasulikke otsekontakte.

Asjatundjad peavad tasuta 
loenguid mesindussaaduste, mee 
ja taimeteede tervendavatest 
omadustest ja Eesti mee kva-

liteedist. Kohal on konsultant 
Sirje Aiaots, Uuskaubi talu pe-
renaine, kes vastab küsimustele 
mee ja ravimtaimede kasutami-
sest.

Uudsena selgitatakse näit-
likult, kui palju mett sisaldab 
erineva suurusega taara.

Mesindustalunikud paku-
vad külastajatele mett maitsta, 
et saaks kohapeal valida talve-
varuks just omale meelepärase 
mee. Müügil on eesti mesi suu-
res valikus ja tootja hinnaga. 
Ühtlasi teavitavad mesinikud 
ostjaid mesindussaaduste liigi, 
päritolu ja omaduste kohta.  

Müüakse mitmesuguseid 
mesindussaadusi nagu taruvaik, 

õietolm jt, tervendavaid ja kosu-
tavaid meesegusid, ravimtaimi 
ning teisi loodustooteid, samuti 
mesindussaadustest ja loodus-
toodetest valmistatud preparaate 
ning kosmeetikat. Osta saab ka 
suures valikus käsitööd.

Mesinik Hinge Laur näitab 
lastele mesilasi vaatlustarus ja 
õpetab vahaküünalde tegemist.  

Meepäevad toimuvad Tal-
linna Lillepaviljonis, Pirita tee 
26, 12. oktoobril kell 10–17 ja 
13. oktoobril kell 10–17. Piletid 
täiskasvanuile 1.60 €, pensio-
näridele ja õpilastele 1 €, pere-
pilet 3.20 €. 

Eesti Meetootjate 
Ühendus 
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Veel leidub vabu kohti Viimsi Huvikeskuse ringides
LASTE JA NOORTE 
HUVIRINGId

BEEBIVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad esmaspäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel

Juuli-november 2012 sündinud 
beebid k 10
detsember-veebruar 2013 sündinud 
beebid k 11
Märts-aprill 2013 sündinud beebid 
k 12
Mai-juuni 2013 sündinud beebid k 13
Juuli-august 2013 sündinud beebid 
k 14

Juhendaja: Evelin Talvar 
Info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad pühapäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel

2 kuu–1aastastele lastele k 10 beebi-
võimlemine
1-5aastastele lastele k 11 väikelaste 
võimlemine 

Juhendaja: Vello Vaher 
Info ja registreerimine: tel 510 0537 

MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

2,5–4aastastele lastele E 17     
1,10–3aastastele lastele R 10.45    

Juhendaja: Piret Kõõra
Registreerimine: heatujustuudio@
gmail.com 

VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSU-
KLUBI 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

3–4aastased K 17–17.45
1.–3. klass T ja N 15–16 (2 korda nädalas)

Juhendaja: Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee 

KAIE KÕRBI BALLETISTUUdIO
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-kes-
kuse treeningsaalis I korrusel

9–11aastased lapsed T ja N 16–16.55        
6–8aastased lapsed T ja N 17–17.55        

Juhendaja: Irina Seletskaja
Info: www.balletistuudio.ee

JJ-STREET HIP-HOP FOUNdATION 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

E ja K 15.45–16.45

Juhendaja: Kristiina Leiman
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee

HOUSE TANTSUTREENINGUd 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

E 19.30–20.30

Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com

CONTEMPORARY JAZZ TANTSU-
TREENINGUd 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

P 18–19

Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com

HEELS 
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

P 19–20

Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com

IIRI TANTS
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

R 17.45–18.45

Juhendaja: Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@
gmail.com

VIIMSI VÄIKESTE SÕPRAdE KUNSTKLUBI
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel 

1,8–3aastaste loovusring N 10.30   

Juhendajad: Eveli Apri 
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

ISEMOOdI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel

3–6aastastele lastele koos vane-
matega N 18–19

Juhendaja: Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE 
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel

alates 9. eluaastast E 16–17  
1.–3. klass N 16–17  

Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

MOEKUNSTI- JA dISAINIRING 
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel

koolinoortele (2 gruppi) K 16.15–17.45 
ja 17.45–19.15

Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerumine: luulepakkas@
hotmail.com  

KERAAMIKA- JA MAALISTUUdIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel

lastele ja täiskasvanutele E 19

Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

HELEN dORON ENGLISH
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel

2–4aastastele lastele T 17.30 Didi the 
Dragon
5–7aastastele lastele T 18.30 Polly the 
Collie

Juhendaja: Marit Väin
Registreerimine: viimsi@helendoron.ee 

BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel

1. ja 2. klassi lastele T 16  

Juhendaja: Paula Luks
Registreerimine: paula.luks@
gmail.com 

TÄISKASVANUTE HUVI-
RINGId

POWER JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

T 18.15–19.15 

Treener: Leelo Jaanimägi
Info ja registreerimine: lelko@
hotmail.com 

KUNdALINI JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

N 19.45–21.15

Juhendaja: Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@
joogaklubi.ee 

HATHA JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

N 12–13

Treener: Evelin Märtson
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee  

ŚIVANANdA JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

N 13.30–14.45

Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

EMMEdE JOOGATUNd
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

T 13.30–14.45

Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

PENSIONÄRIdE JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

K 10.30–11.45

Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

RASEdATE JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel

K 14.15–15.30

Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

SUN dAO JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

K 19.30–20.30

Treener: Christine Satre
Info ja registreerimine: 5306 9441  
  
IIdSE NAISE VÄE PRAKTIKAd
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

L 10–11

Treener: Christine Satre
Info ja registreerimine: 5306 9441  

SHINdO
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

T 19.30–20.30
R 13–14

Treener: Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.martson
@gmail.com 

PILATES
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

K ja R  9–10.15 (Terje Vaino)
K ja R 12–13 (Evelin Märtson)
N  18.30–19.30 (Evelin Märtson)

Treenerid: Evelin Märtson ja Terje 
Vaino
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee ja terje@pilatespluss.ee 

INTERVALLTREENING
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

P  12.15–13.15

Treener: Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: juta.rahkema
@mail.ee

BOOTCAMP
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

N  9.15–10.15

Treener: Kristiina Sõrmus
Info ja registreerimine: kristiina@
tervisementor.ee 

FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad 1 kord kuus 
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel

E 19–20.30 

Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com 

INGLISE KEELE KURSUSEd
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel

algajad, taasalustajad, keskaste 
edasijõudnud, individuaaltunnid

Õpetaja: Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: reelisalu@hot.ee

SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis I korrusel

algajad N 18 treener Helve Kruusement
edasijõudnud N 19 treener Helve 
Kruusement
algajad ja edasijõudnud N 20 treener 
Alar Kaasik

Juhendajad: Alar Kaasik ja Helve Kruu-
sement
Info ja registreerimine: heatujustuu-
dio@gmail.com (Alar Kaasik) ja kruuse-
ment.helve@gmail.com

NAISTE BALLETT
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

T 12–13
R 19.30–20.30

Treener: Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com

AFRO dANCE
Treeningud toimuvad Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel

E 20.30–21.30

Juhendaja: Christine Satre
Registreerimine: 5306 9441  

EAKATE KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad 2 korda kuus 
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis 
I korrusel

K 11–13 

Juhendaja: Ljuba Keskküla
Registreerimine: tel 5816 7516

ÕMBLUSRING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel

N 19.15 

Juhendaja: Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee 

KERGEMUUSIKAKOOR “ViiKerKoor“
Kohtumised leiavad aset: Viimsi Huvi-
keskuse suures saalis I korrusel

E 18.30

dirigent: Age Toomsalu
Info ja registreerimine: age@viimsi.
edu.ee

HUVIRINGId RANdVERE 
NOORTEKESKUSE RUUMIdES 
(Kibuvitsa tee 1, Randvere)

VIIMSI VÄIKESTE SÕPRAdE KUNSTKLUBI
1,8–3aastaste loovusring T 10.30 
   
Juhendajad: Eveli Apri 
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

PILATES
K 19.15–20.15

Treener: Madli Toots
Info ja registreerimine: madli.toots@
gmail.com  

MTÜ Viimsi Huvikeskus
tel 602 8838

www.huvikeskus.ee
www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus

                                                                                   



27. september 2013  13

sport

Laupäeval, 21. septembril 
toimus Viimsis Jaan Kirsi-
puu jalgrattaklubi CFC 
korraldatud sügiskross.

Sõit maastikuratastega kulges 
Viimsi Kooli taga uuel suusa-
rajal. Osa võtsid jalgrattaklu-
bid üle Eesti. Osales 150 rattu-
rit. Meie edukamad 10aastaste 
seas olid Marcus Vist ja Martin 
Krusemann. M12 poiste arves-
tuses võidutsesid CFC ratturid 
Anton Litvintsev ja Georg Sa-
rapuu. Lisainfo cfc.ee. 

 Marek Säälik
Viimsi noortetreener

CFC sügiskross

Kross kulges kooli taga uuel suusarajal.

Vastvalminud Haabneeme keskuse orienteeru-
miskaardil selgusid Tallinna meistrid orienteeru-
missprindis. 

Kiiretele, kuid hoolikat kaardilugemist nõudvatele radadele 
startis pea 120 orienteerujat, vürtsi lisasid külalisvõistlejad 
Soomest ja Norrast. Põhiklassides võidutsesid Lauri Tam-
memäe (klubist SK100) ja Kirti Rebane (Saue Tammed).

Orienteerumissprint on viimastel aastatel populaarsust 
kogunud võistlusala, mida korraldataksegi eelkõige asula-
tes ja parkides. Haabneeme osutus üle ootuste huvitavaks 
sprindimaastikuks, Markus Puusepa joonistatud detailne 
kaart ja hea radade planeering viis võistlejad justkui ühest 
ajastust teise. Orienteerumissprint ei ole keeruline, sobib 
hästi ka algajatele, keeruline on seda teha kiiresti, sest va-
hed  paremusjärjestuses on tihti sekund-paar. 

Võistlused korraldanud LSF Pronoking Team tänab Ran-
napere Sotsiaalkeskust ja BREM Kinnisvarahaldust, kes lu-
basid oma territooriumile vastavalt stardi ning finiši. Samuti 
täname koostöövalmiduse eest arvukaid korteriühistuid ja 
-ühisusi, kes võistluse korraldusse mõistvalt suhtusid.

RM

Spordiüritustest tulekul
5. oktoober orienteerumismäng “Koos teeme kõike“ / Haab-
neeme alevikus / Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
5.–6. oktoober Viimsi Malefestival / Viimsi Kooli Karulaugu 
õppehoones / Korraldaja:Viimsi Maleselts Apones
26. oktoober Seiklusrogain “Libahundi jälg“ sügisetapp 2013 
/ Viimsi poolsaarel / Korraldaja: MTÜ Aktiivikeskus

Orienteerumis-
sprint Haabneemes“Kui Miki läks Piritalt 

merele väikse valge 
süstaga...“. Just nii laulis 
juba 1939. aastal oma 
lõbusat laululugu Artur 
Rinne. Nagu lauluski, on 
teada siiski ka fakte, et 
esimesed päris süsta- ja 
kanuusõitjaid olid Pirita 
jõel juba möödunud sa-
jandi alguses, mil korral-
dati sõite süstadel üle 
Soome lahe Helsingisse. 
Ka esimesed aerutamis-
võistlused sõjajärgses 
Eestis peeti Pirita jõel 
juba 1949. aastal.

Pirita Aerutamisklubi kui ühe 
vanima spordiseltsi tegevusele 
pandi alus juba Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumise eelsetel aas-
tatel, kuid paraku katkes ak-
tiivne treeningtegevus Pirital 
ligi paarkümmend aastat taga-
si, mil omandireformi käigus 
tuli loobuda jõe paremkaldal 
asunud ja toona spordiühingu-
le Spartak ning hiljem Düna-
mole kuulunud süstaellingust.

Nüüd, seoses Pirita Spordi-
keskuse laiendamisega, alustab 
tänavu septembris valmivas 
uues tervisespordihoones oma 
tegevust ka Pirita Aerutamisklu-

Rajaaerutamine Pirita jõel

bi. Endiste aerutamistreenerite 
ja -sportlaste eestvedamisel ning 
Tallinna Spordi- ja Noorsoo-
ameti, Pirita Linnaosa Valitsuse, 
Pirita Spordikeskuse ja Eesti 
Aerutamisföderatsiooni toel li-
sandub spordikeskuse tegevusse 
taas paljuoodatud veespordiala, 
mis loob hea võimaluse keskuse 
multifunktsionaalseks arenguks 
ja koostööks teiste spordiklubi-
dega. Märkimist väärib, et nii 
mõnedki aerutamise suurkujud 
on alustanud oma sportlaskar-
jääri suusatajatena ja saavuta-
nud  märkimisväärseid tulemusi 
mõlemal spordialal.

Nii ongi läbi aegade sajad 
huvilised leidnud Pirital tee 
aerutamise kui lemmikspordi-
ala juurde. Siin ettevalmistuse 
saanud sportlased on saavuta-
nud häid võistlustulemusi nii 
siseriiklikul kui ka rahvusva-
helisel tasemel. Nimekad Eesti 
aerutamise suurmeistrid Are 
Eller, Andrus Öövel ja Rein 
Karema on vaid mõned näi-
ted tippsportlastest, kes Pirita 
kloostri taga treeninud. 

Pirita Aerutamisklubi on 
Eesti Aerutamisföderatsiooni 
liige alates selle asutamisest ja 
on olnud aktiivne nii võistluste 
korraldaja kui ka läbiviijana. 
Juba 1989. aastast võeti vas-
tutus rahvusvahelise aeruta-
misvõistluse läbiviijana Pirita 
jõel. Alates klubi loomisest on 
oldud ka traditsioonilise aeruta-
misregati Pirita Väike Maraton 
korraldaja rollis. Nüüdseks on 
nimetatud võistlus juba aastaid 
kuulunud ka Eesti aerutajate ka-
rikavõistluste programmi. Sel-
lel aastal on aerutajate võist-
luskalendris nimetatud karika-
võistluste 10. etapi toimumise 
ajaks 12.10.2013. Võistlusdis-
tantsid 1000 kuni 9000 meetrit. 

Pirita Aerutamisklubi ees-
märk on tuua Piritale tagasi 

aerutamise traditsioon, luues 
oma tegevusega soodsad tingi-
mused Viimsi valla, Pirita lin-
naosa ja Tallinna noorte kaasa-
miseks rajaaerutamise treenin-
gutele, samuti äratada nende 
huvi aerutamise,  teiste veespor-
dialade ja tervisespordi vastu 
laiemalt. Koostöös oma ala spet-
sialistide ja Pirita Spordikesku-
sega on kavas võimaldada noor-
tele veeohutuse alaseid kooli-
tusi ja  toetada ning korraldada 
muid aerutamise ja tervisespor-
diga kaasuvaid üritusi.

Pirita Aerutamisklubi on 
alustanud alates kümne aasta 
vanuste noorte treeninggruppi-
de komplekteerimisega. Uute 
gruppide treeningud algavad 
oktoobris ja sisaldavad sügis-
talvisel perioodil jooksu, suu-
satamist, jalgrattatreeninguid, 
ujumist, jõusaali ja pallimängu, 
teoreetilist ja algajatele mõel-
dud praktilist aerutamise õpet 
ning kevadest jätkatakse vee-
treeningutega. 

Lisainfo ja trenni registree-
rimine: treener Kristo Sepp, tel 
503 1728, e-mail piritaaeruta-
misklubi@gmail.com.

Martin Ilumets
MTÜ Pirita Aerutamisklubi 

juhatuse esimees

Eesti noorsportlased kanuul. 
Foto EAF arhiiv
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

TOORMAHLA 
PRESSIMINE 
Rohuneemes.  

Tel 55 935 863

AVAtUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Korralik 
tõlketeenus 
mõistliku 
hinnaga. 
Vaata lähemalt 

mP tõlked 
www.merilink.eu/

index.html

Hei sõbralik ja rõõmsameelne  
viimsilane! 

Ootame Sind tööle oma 
vastavatavasse 

Olerexi teenindusjaama!
Kandideerimiseks esita oma CV 

aadressil reelika@olerex.ee

AKNA HALDJAS JA ILM SAAB 
SELGEKS!

Peseme korralikult puhtaks 
Teie aknad. 

Teeme oma tööd põhjalikult.
Info

Tel: 5616 5622
E-mail: aknahaldjas@gmail.com

ERALASTEAED TIBU OTSIB 
PEATSELT AVATAVASSE HUBASESSE LASTEHOIDU 

KVALIFITSEERITUD LAPSEHOIDJAT / LASTEAIAÕPETAJAT 
SAMUTI OTSIME ERALASTEAEDA TIBU

TOREDAT ÕPETAJA ABI!
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
 palun saata  e-aadressile lasteaedtibu@gmail.com või 

tuua lasteaeda.
  Eralasteaed Tibu – Vehema tee 6, 74001 Viimsi

Tel 5192 5869, 602 0083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

Viimsi Vallavalitsus otsib 
erivajadusega lapsele 
isiklikku abistajat alates 
õppeaastaks 2013/2014 
Viimsi lasteaedades
TÖÖ KIRJELDUS:  
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendatud 
tegevuste läbiviimisel 
• Erivajadusega lapse abistamine liikumisel, riietumi-
sel, söömisel ja hügieeniprotseduuridel

NõUDED KANDIDAADILE:
• Sõbralik
• Kohusetundlik
• Füüsiliselt aktiivne
Kasuks tuleb varasem kogemus erivajadustega lastega 
töötamisel. Töö on sobilik ka  nooruslikule pensionä-
rile.

Tasu kokkuleppel.

Kandidaatidel palume esitada vabas vormis avaldus ja 
elulookirjeldus 10 oktoobriks 2013.a aadressile Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti aadressile reet@viimsivv.ee. 
Lisateave: Margit Stern,  tel 602 8857 või margit@
viimsivv.ee

Üritused 
eakatele
BOWLINGUVÕISTLUS 
2. oktoober k 11 Rocca 
al Mare bowlingukesku-
ses (Paldiski maantee 69). 
Ootame huvilisi kaasaela-
ma!

Iganädalased bowlin-
gutunnid E k 11 Tallinna 
Kuulsaalis. Tule ja saa osa-
vaks võistlejaks!

Tel 508 7402 – Rein 
Valkna

MÄLUMÄNG
12. oktoobril k 12 Rand-
vere Päevakeskuses.

Külade ja piirkondade 
võistkondi registreerime:
E, T, K kell 10–14. Tel 682 
5639.

Võistkonna suurus 3 ini-
mest – 2 eakat ja 1 noo-
rem võistleja.

Kolmele esimesele vää-
rikad auhinnad.

Ühine arutelu.
Kutsu sõbrad kaasa ja 

tule võistlema!

Viimsi Pensionäride 
Ühendus

ERAKUULUTUSEd

l 10aastane tüdruk otsib hoidjat, kellega koos 

pärast kooli õppetöid teha. Soovitav asukoht 

Viimsi kooli lähiümbrus. Lisainfo tel 511 1119.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 

Soodad hinnad.  Tel 5626 3857.

l Pakun koristusteenust eramajas, oman varasemat 

kogemust. Tel 525 4329.

l Laste ja täiskasvanute eesti ja inglise keele

 individuaal- ning rühmaõpe. Merryday Huvistuu-

dio, tel 5301 2360, merrystuudio@gmail.com. 

l Otsime isiklikku abistajat 5aastasele toredale 

poisile, kellel on raskusi iseseisva kõndimisega. 

Põhiline töökoht: Viimsi lasteaed Väike Päike, töö-

päeviti 4 tundi hommikupoolikul.  Helista 5664 

5697 või kirjuta sbergit@gmail.com.

l Vajatakse lapsehoidjat 1,6aastasele tüdrukule 

Randverre 2-3 korda nädalas. Tasu kokkuleppel. 

Lisainfo 5647 5155.

l Kivisöe müügi koht ootab oma vanu ja uusi 

kliente aadressil Paljassaare 28. Tel 5346 2505.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-

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

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-

neemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu. Tel 

5593 5863.

l Müüa puhast hobusesõnnikut 40 l kott 2,5 €. 

Alates 10 kotist transport tasuta. Tel 507 1497.

l Müüa soodsalt kuivad ja toored küttepuud, 

küttepinnud ning kütteklotsid. Tel 5346 6680, 

info@hirvlisaeveski.ee.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 

killustiku ja multilift auto teenused, vee- ja kanali-

satsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

l Pakun koristusteenust. Tel 5459 3711.

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 Oleme uuesti avatud! Pakume hea hinnaga 

arvutite remonti ja hooldust. Arvutipank OÜ, Viim-

si, Kaluri tee 5, II korrus. Tel 609 6166, 507 4222,

e-mail info@arvutipank.ee, www.arvutipank.ee.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kont-

rolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 

koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 

5035.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Korralik pere (1 laps) üürib omanikult 2-3toalise 

korteri Viimsis. Võib olla möbleerimata. Hind kuni 

250 €. Tel 5624 9606, janne086@hot.ee.

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

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-

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

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

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

port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 

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

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 

kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-

peenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldu-

sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 

hea toiteväärtusega ja kivideta. Sooduspakkumi-

ne suve lõpuni 80 €. Tel 525 2632, mullavedu@

hot.ee.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 

liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-

kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 

Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Tel 5196 

9314, www.fassaadimeister.ee.

l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid 

rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid 

profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt 

Olimpi e-poest www.olimp.ee.

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 

ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 

põrandate vahatamine ja õlitamine. Tel 5638 

8994, www.puhastused-kpe.com.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 

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

mist: www.ennustus.ee.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-

kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-

haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 

hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 

Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee

l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, 

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 

tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 

ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825, 

evaron@hot.ee, www.evaron.ee.

l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka 

sundventilatsiooni puhastust. Tel 552 6281, e-mail 

margus@korvent.ee.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuid, lahti-

selt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning sae-

puru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega). Tel 501 

8594.

l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja ära-

vedu Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki 

metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid 

olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suurema-

te koguste eest võimalik tasu kokkuleppel! 

Tel 5833 3586.
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

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

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

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

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

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Saabus uut kaupa, ka jalatseid.

oÜ Plussystem on Eesti erakapitalil põhinev et-
tevõte, mis asutati 2001. aastal. Toodame puit-
profiilidest aknaid ja uksi.

Vajame klaasijat, viimistlejat ja puidu-
pingitöölist. 
oma töösoovist palume teada anda telefonidel 
504 5658, 512 9457 või info@plussystem.ee.

www.plussystem.ee.



16 27. september 2013

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

OÜ KONESKO AUTOTARVIK
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi

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

www.koneskoauto.ee 


