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Esietendus muusikal “Aken vastu päikest”  >> loe lk 4

Kindral Johan 
Laidoneri XV 
olümpiateate-
jooks
Neljapäeval, 25. septembril kell 15 
antakse Viimsi mõisa õuelt lähe juube-
lihõngulisele teatejooksule.  

See jooks on vaimseks sidemeks põlvkondade 
vahel ja ühendab vabaduse sõnumi olümpia-
aatega. Jooksutraditsioon algas 2000. aastal, 
kui joosti Viimsi mõisa juurest Pirita purjespor-
dikeskusesse. Viimased aastatel on aga joostud 
kindrali kunagise kodu ümber, Viimsi mõisa 
pargis.

Tänavu on viis võistlusklassi: Eesti Kaitse-
väe ja Kaitseliidu võistkonnad, põhikoolieali-
sed, gümnaasiumiealised poisid ja tüdrukud 
ning sõpruskonnad/spordiklubid. Kaheksas tea-
tevahetuses jookseb iga võistleja u 750 meetrit.

Võistlused avatakse mõisa ees kell 14.30. 
Info ja registreerimine telefonil 6154 280 või e-
posti aadressil info@eestikalev.ee. Jooksu kor-
raldavad Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti 
Kaitsevägi, Kaitseliit, Eesti Spordiselts Kalev 
ja Viimsi vald.  

Sander Jürisson
Kindral Johan Laidoneri Seltsi 

tegevjuht

Naissaare regatt 
ESS Kalevi Jahtklubi ja Viimsi Vallavalit-
sus kutsuvad kõiki 13. septembril Nais-
saare Raudtee Regatile!

Osalema on oodatud kõik LYS võitlus-
väärtusega jahid. Laupäeva hommikul kell 
11 antakse Pirita jõel muulisuus rohelise ja 
punase majaka vahel jahtidele start Nais-
saare poole. Esimesena stardivad kõige 
väiksema LYS-väärtusega jahid. Iga järg-
nev 0,01 suurema LYS-väärtusega jaht 
stardib 1 minut hiljem.

Osalejaks saab registreerida e-maili 
teel est353@gmail.com ja Kalevi jahtklu-
bi sadama kontoris enne võistluse algust 
kell 9.00-10.15. Lisainfo: www.kjk.ee või 
tel 5047 720. 

Korraldajad

Randvere küla 
koosolek
Randvere küla koosolek toimub 27. sep-
tembril (algus k 11) Randvere Koolis, 
aadressil G. H. Schüdlöffeli tee 4, Rand-
vere küla. 

Päevakorras on kaks punkti: Randvere 
külavanema eelmise aasta tegevusaruan-
ne ja jooksvad küsimused.

Priit Robas
külavanem

Juba neljandat aastat peame 
septembri teisel pühapäeval 
vanavanemate päeva. 

Vanavanemad on lapselapse jaoks 
armsad inimesed. Emalt ja isalt 
kuuleme lapsepõlves tihti: “Sa ei 
tohi! Ära sega! Ära tee!” Samal 
ajal teevad vanaema ja vanaisa pai 
ja lubavad mõistuse piires kõike. 

Kui hakkasin otsima toredat 
vanaema, kellega kohtuda, mõist-
sin, et vanaema kohta on välja 
kujunenud stereotüüp: hallid juuk-
sed, krunn kuklas, kudumisvardad 
või koogipann käes. 

Jõudsin otsides endise lasteaia-
kasvataja ja -juhataja ning praeguse 
daamide aeroobika ja  tervisevõim-
lemise treeneri Elina-Lehta Kaa-
sikuni. Üheksakordne vanaema ja 
viiekordne vanavanaema on ka sõ-
nakunsti ja tantsuhuviline. Ja mui-
dugi Madise abikaasa.

Tänavu 73. sünnipäeva tähis-
tava Elina-Lehta treeningtunde 
kiidavad kõik seal käinud prouad. 
Nad märgivad ka tema särasilmust, 
rõõmsameelsust ja tahtejõudu. 

Kohtusime vanaema Elina-Leh-
ta Kaasikuga tema kodus Randveres. 

Elina-Lehta Kaasik, kuidas 
mäletate oma vanaema ja varast 
lapsepõlve?  

Olen sündinud 1941. aastal. 
Kahjuks ma oma vanaema ei mä-
leta, ta suri, kui olin väga väike. 
Minust on saanud vanaema ilma 

Elina-Lehta Kaasik: “Me ei tea, 
kui raske on lastel elukoolis”

vanaema eeskujuta. Olen siiski õn-
nelikust perekonnast – töökas ema 
kasvatas nelja last. Elasime Tallin-
na kesklinnas keldrikorteris, ometi 
saime oma väikeses kodus suure 
seltskonnaga hakkama. Armsa mä-
lestusena on näiteks meelde jäänud 
ühed jõulud ajast, kui neid ei tohti-
nud tähistada. Käisin 7. keskkoolis, 
tänases Prantsuse Lütseumis. Selle 
kooli juures on nüüd lõbus vaadata 
praeguseid noori. Nad kasutavad 
peaust, meie ei tohtinud sinna poo-
le minnagi. Nemad lausa jooksevad 
uksest välja!

Millise õpetuse tahaksite oma 
lapselastele ja lapselapselastele 
ellu kaasa anda? 

Usun, et olen olnud päris hea 
vanaema. Suhtleme tihedalt, he-
listame ja tähistame tähtpäevi. Ent 
kuna meie pere on suur ja paljud 
ka mööda ilma laiali, siis igatsen 
väga seda aega, kui saame kõik 
koos lauda istuda. Olen hea vana-
ema vist ka seepärast, et olen nüüd 
vanem ja targem, kui olin siis, kui 
mu enda lapsed väiksed olid. Juba 
lasteaias töötades taipasin, et meie 
(lapsevanemate) probleemiks on 
see, et lihtne on lastele öelda: “Ära 
tee!” ja “Ei tohi!”. Põhjendusteks 
aga aega ei ole – laps ei saagi tea-
da, miks üks või teine asi on ohtlik 
või keelatud. 

Lastele ei tohi ka öelda “Mina 
sain küll hakkama!” Näiteks koo-
lihinnete kohta. Mul võis olla ju 

tunnistusel sulepeaga kirjutamine 
3 või matemaatika 5. See ei tähen-
da, et lapsel peaksid olema samad 
hinded. Ajad on muutunud. Sa-
muti ei saa öelda: “Mina sain küll 
koju 10 kilomeetrit läbi tuisu kõn-
dida. Saad sina ka!” Aeg on teine. 
Meie ei tea, kui raske või keeruli-
ne on lastel täna koolis, ülikoolis 
või elukoolis! 

Olete neil teemadel palju mõel-
nud. Küllap vist elukutse mõju! 

Eks 33 aastat lasteaia kasvataja 
ja -juhatajana on jätnud oma jälje, 
ent mõtlema on pannud ka isiklik 
elukogemus ja treeneritöö klubi-
des PlanetSport ja Balanceclub.

Olen suur unistaja ja unistuste 
poole püüdleja. Teen kõik, mis või-
malik, et tunda emotsioone, mida 
soovin. Olen unistanud tantsimisest, 
olen saanud Kalju Saare käe all ko-
reograafiat õppida. Meenub, kuidas 
ma toona nii suurena tundunud kon-
servatooriumihoovis tantsisin. Mul 
on hea meel, et lapselaps Laura on 
pärinud hea painduvuse ning talle 
meeldib tantsida. 

Kas on teie suures peres lood 
traditsioonidega?

Lapsepõlves neid väga ei ol-
nud. Lihavõtteid tähistasime, na-
tuke ka jõule, sünnipäevi. Nüüd 
on perekond mööda Eestit laiali. 
Sünnipäevadel ja tähtpäevadel 
ikka üritame kokku tulla. 

Kui kaugel lapsed, lapselap-
sed ja lapselapselapsed siis on?

Mul on hea meel, et nad kõik 
on täis julgust ja pealehakkamist. 
Üks elab Maltal, teine on Amee-
rikas. Kahju muidugi, et lapse-
lapselapsed on nii kaugel. Ma ei 
saa olla nendega, ent ma tean, et 
lapselapsed teavad, et nad kõik on 
minu südames.

Kas olete pigem linna- või 
maavanaema? 

Pigem ikka linnavanaema.
On kujunenud arvamus, et 

vanaemal on põll ees ja pannkoo-
gitaldrik käes. Kui tihti näeb Teid 
sellisena? 

Kui lapselapsed on kohal, siis 
ikka näeb. 

Mis on see nipp, et olla nii 
nooruslik ja vahva vanaema?

Ikka kallistamine, ja vähemalt 
neli korda päevas. See annab õnne 
ja rõõmu! 

Vaja on armastust ja tundeid, 
julgust öelda, mida mõtled! Ak-
tiivsust ja jalutamist!

Huumorimeelt peab alati ole-
ma! Ja rahu!

Liina Rüütel

2011. aastal pälvis Elina-Lehta Kaasik Harjumaa aasta vanaema tiitli. Foto Liina Rüütel

VANAVAEMATE PÄEV VIIMSIS
Lisaks kodudele on võimalus 
vanavanemate päeva tähis-
tada ka: 
l Viimsi Vabaõhumuuseumis 
13. septembril kell 14–16;
l Rannapere Pansionaadis 14. 
septembril kell 10–12.
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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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 26. septembril

VALLAVANEMA VEERG

Head viimsilased!

Vallavanem Jan Trei. Foto VT

2. septembril toimunud Viimsi Vallavolikogu 
istungil valiti mind taaskord vallavanemaks.

Otsustasin suvel tagasi astuda, et säilita-
da tänane võimuliit Viimsi vallas. 

Minu tagasivalimine Viimsi vallava-
nemaks on olnud pärast juulikuiseid muu-
datusi kogu aeg päevakorras, pigem oli 
vahepealne olukord tingitud poliitiliselt 
ebastabiilsest olukorrast Viimsi volikogus 
seoses minu asendusliikme Urmas Arumäe 
liitumisega tänase volikogu opositsiooniga. 
Olin sunnitud naasma volikokku, et taastada 
võimuliidus 11 volikogu liikme hääl ees-
märgiga säilitada häälteenamus vallavoliko-
gus (vallavolikogu on 21-liikmeline).

Võimuvangerduse kutsus esile tänane 
volikogu opositsioon, kelle valitsemise kul-
tuur on paraku tänaseid volikogu liikmeid 
manipuleeriv. Kurb, et üks meie valimisni-
mekirjas kandideerija  hakkas selle tulemu-
sel teist jalga astuma.

Meil on tuua ka näide, kus IRL-i nime-
kirjas kandideerinud volikogu liikmele pa-
kuti ametikohta sotsiaalministeeriumis, et 
ta opositsiooni poolele üle läheks. Õnneks 
nurjasime selle kavatsuse.

Tänaseks on oma volikogu liikme volitu-
sed taastanud IRL-i liige, endine vallavanem 
Haldo Oravas, kelle asendusliige ei ole Urmas 
Arumäe. See annab mulle võimaluse peatada 
oma volikogu liikme volitused, asuda taas val-
lavalitsuse etteotsa ning rahuliku südamega 
jätkata plaanitud tööd vallavanemana.

Mind valiti tagasi 12 poolthäälega, kohal 
oli 18 volikogu liiget. Volikogu esimeheks 
valiti IRL-i valimisnimekirjas kandideeri-
nud Randvere tubli külavanem Priit Robas. 
Senine vallavanem Andres Kaarmann jät-
kab hariduse, kultuuri, spordi ja sotsiaal-
valdkonna abivallavanemana.

Vajalike muutuste tegemisest ja esilekut-
sumisest on olulisem valla areng ja kogu-
konna huvid. Ma ei soovi pikemalt peatuda 
möödanikul, vaid keskenduda tulevikuvaa-
tele ja positiivsetele algatustele. 

Avaldasime eelmises Viimsi Teatajas 
tänase võimuliidu koalitsioonilepingu ühi-
seks tegutsemiseks aastatel 2014–2017. See 
sisaldab kokkulepitud tegevusi ja väärtusi, 
mida kavatseme Viimsis lähiaastatel ellu 
viia ja millistest põhimõtetest lähtuvalt. 
Koalitsioonileping peaks tagama Viimsi 
igakülgse ja tasakaalustatud arengu.

Tänan valla kogukonda aktiivse osale-
mise eest valla arengukava koostamisel! 
Minu avalik üleskutse esitada oma ettepane-
kuid ja tähelepanekuid valla arengukavva on 
vallaelanikelt leidnud aktiivset tagasisidet. 
Suur tänu teile! Kõik head tähelepanekud 
ja mõtted leiavad arengukavas oma koha. 
Dokument läheb kinnitamisele oktoobrikuu 
volikogu istungil.

2015. aasta terendab silmapiiril ning 
õige aeg on hakata koostama järgmise aasta 
vallaeelarvet, mis on kogu vallaelu korral-
damise üks tähtsaim alusdokument. Oleme 

selle olulise protsessiga juba algust teinud 
ning esialgne arusaam ja nägemus järgmise 
aasta vallaeelarvest on olemas.

Järgmise aasta suuremateks investeeringu-
teks vallaeelarve projektis on kergejõustiku-
staadioni ehitamine Haabneeme alevikku ja 
uue 144-kohalise lasteaia rajamine Lubja külla.

10. septembril avasime pidulikult taastus-
remondi läbinud Rummu tee, mida kohalikud 
elanikud olid pikki aastaid oodanud. Tee jäi 
taastamata aastaid tagasi, kui piirkonnas vee- 
ja kanalisatsioonitrasse rajanud ettevõte pank-
rotti läks. Tööde käigus sai Rummu tee uue 
asfaltkatte, rajati teepeenrad, maasse paigaldati 
tänavavalgustuse reservtorud, piirati haljastust, 
teostati heakorratöid, korrastati sadeveekaev ja 
teele paigaldati teekattemärgistus. 

7.–14. septembril toimub Viimsi Kiri-
kunädal, kus on võimalik tutvust teha val-
las olevate koguduste ja kirikutega. Viimsi 
Kirikunädal päädib laupäeval Rannarahva 
Muuseumis avaliku foorumiga “Kirik keset 
küla”, kus mõtestatakse kodukiriku ja ko-
haliku kogukonna suhtluse võtmeteemasid, 
avades neid nii külade, valla, kiriku kui ka 
üksikisiku vaatepunktist.

Septembrikuuga seostub kooli algus, tur-
valisuspäev ja kooli infolaat. Ootame kõiki 
laupäeval Viimsi Koolis toimuvale traditsioo-
nilisele Viimsi Turvalisuspäevale ja Kooli in-
folaadale. Turvalisuspäev aitab meelde tule-
tada enda ja kogukonna turvalisuse tagamise 
põhitõed. Infolaat tutvustab vaba aja veetmise 
võimalusi, annab ülevaade Viimsi koolides, 
huvikeskustes ja spordikompleksides tööta-
vatest ringidest ja trennidest, olles suureks 
abiks lapsevanemale.

Pühapäev on vanavanemate päev. Võt-
kem see päev olla koos vanavanemate, laste 
ja lastelastega. Sel päeval austame ja täname 
oma vanavanemaid laste ja lastelaste kasva-
tamise, jagatud hoole ning armastuse eest.

Ilusat sügise algust soovides,
Jan Trei 

vallavanem

Viimsi vallavolikogus
2. septembril  toimunud Viimsi vallavolikogu istungil valiti Viimsi vallavanemaks Jan Trei, 
vallavolikogu esimeheks Priit Robas.

Vallavalitsuse struktuur kinnitati 5-liikmelisena, lisaks vallavanemale kuuluvad vallavalitsusse: 
abivallavanemad Andres Kaarmann, Andres Tolli ja Mati Mätlik ning täiendav vallavalitsuse liige 
Tähve Milt.

Volikogu 19. augusti ja 2. septembri istungil täiendati volikogu revisjonikomisjoni  koosseisu – 
uueks aseesimeheks valiti Jüri Kruusvee, komisjoni liikmed on Kristina Kams, Ene Lill ja Kairi Uuk.

Muutuste aeg Ranna-
pere pansionaadis

AS-i Rannapere Pansionaat 
nõukogu esimees Kristina Kams. 
Foto erakogu

Kevadel kinnitas valla-
valitsus Rannapere 
Pansionaadi uue nõu-
kogu. Suvel vahetus ka 
juhatus. Pansionaadiga 
seotud küsimustele 
vastab AS-i Rannapere 
Pansionaat nõukogu 
esimees Kristina Kams. 

Mais vahetus pansionaadi nõu-
kogu. Mis on pärast seda muu-
tunud?

Rannapere pansionaati 
teatakse kui ühtselt toimivat 
üksust, kuid juriidiliselt on 
moodustatud eraldi sihtasutus 
Rannapere Sotsiaalkeskus ja 
aktsiaselts Rannapere Pansio-
naat, mis on tihedalt seotud. 
Nõukogu vahetus nii AS-il kui 
SA-l. Uus nõukogu alustas olu-
korraga tutvumist, et aru saada 
pansionaadi majanduslikust 
olukorrast ja teenuste sisust. 
Pansionaadi teenused peavad 
arenema koos klientide vaja-
duste muutumisega. Vaja on 
teha ümberkorraldusi, muut-
maks elu pansionaadis pare-
maks. Näiteks on kasvanud 
dementsete inimeste arv, kes 
vajavad rohkem tähelepanu ja 
järelevalvet. Pansionaat peab 
olema eakale inimesele kodu, 
kus ta saab vajadusel kogu aeg 
professionaalset abi. Soovime, 
et iga elanik saaks võimalikult 
kaua säilitada  harjumuspärast 
eluviisi ja kõigil oleks võima-
lik väärikalt vananeda.  

Pansionaadi nõukogu pal-
kas prokuristi – miks?

Pansionaadi nõukogu seab 
arenguks eesmärke, valib ju-
hatuse ja kontrollib viimase 
tegevust. Nõukogu annab oma-
korda aru omanikule (Viimsi 
vallale) ning vastutab selle eest, 
mis asutuses toimub. Juhatuse 
kohustus on tegeleda ettevõtte 
igapäevaeluga ning anda vaja-
dusel vastust nõukogule. 

Prokuristi palkamine oli 
vajalik ettevõtte juriidiliste 
ja majanduslike õiguste ning 
kohustuste väljaselgitamiseks, 
kuna endised juhatuse liikmed 
Peeter Saar ja Reet Kilgas ei 
andnud asjakohaseid selgitusi 
ega esitanud nõukogule soo-
vitud dokumente tähtajaliselt. 
Valla huvide kaitseks ja era-
pooletu hindamise läbiviimi-
seks oligi vaja palgata proku-
rist.

19. augusti vallavolikogu 
istungil tutvustas prokurist 
oma töö tulemusi. Millised 
olid peamised vead?

Toon mõned punktid pro-
kuristi aruandest:

- AS-i ja SA vahelised le-
pingulised suhted olid korras-
tamata;

- SA ei ole toiminud sihipä-
raselt: tehti asjatult väga kee-
rukas süsteem, mis ei ole end 
õigustanud. SA loodi, et saada 
struktuurifondidest toetusraha-
sid, kuid endine juhtkond on 
teinud vaid ühe taotluse ja se-
dagi aastal 2008. 

- klientide vajadused on 
muutunud, kuid teenus on jää-
nud samaks, see ei vasta vaja-
dustele;

- 37% pansionaadi klientuu-
rist on dementsed isikud, nad 
vajavad täiendavat järelevalvet 
ehk erihooldust. On näiteks 
inimesi, kes lähevad “omapead 
rändama”,  kuid neid on siiani 
lihtsalt oma tuppa lukustatud. 
Mähkmeid vajavad 41 inimest 
59-st. Iseseisvalt hakkama saa-
vaid inimesi on vaid 11.

- Ülekoormatud töötajad 
jõuavad tegeleda vaid häda-
vajalikuga. Kliendid vajaksid 
ka tegevusteraapiat, suhtle-
mist. Tehnilisi abivahendeid 
on asendatud inimjõuga, viie 
aasta jooksul on soetatud vaid 
üks ratastool.

- Rannapere pansionaat ei 
ole olnud kasumlik, ehkki hin-
nad on Eestis kõige kõrgemad. 
“Liigset” tulu maandati juha-
tuse ja raamatupidaja preemia-
tega ning pansionaadi teenu-
sega mitteseotud kulutustega. 
Selline juhtimisstiil oleks või-
nud ettevõtte viia pankrotti.

- Endine juhatus kasutas 
ettevõtte vara isiklike hüvede 
saamiseks (ravimite, teenuste, 
seadmete, riiete, reiside, tehni-
ka ja mööbli ostmine).

Milliseid probleeme took-
site veel esile?

Juurde on vaja soetada lii-
kumis- ja tõstevahendeid, funkt-
sionaalseid voodeid jne. Vaja on 
paremat lahendust ventilatsioo-
ni- ja küttesüsteemile. Värske 
õhu saamiseks tuleb pidevalt 
välisuksi lahti hoida, seda sõl-
tumata ilmast. Soojust ja elekt-
rienergiat müüb pansionaadile 
neli firmat, kütte- ja elektriarved 
on ulatunud talviti 11 000 euroni 
kuus.

Keerukas on klientide sot-
siaalsuse ja huvitegevuse säili-
tamine ning sideme hoidmine 
lähedastega.

Rohkem tuleb tegeleda kol-
lektiivi motiveerimise, ühtse-
na hoidmise ja koolitamisega. 
Töötajatel on vaja paremaid 
tööriideid ja -vahendeid (nt 
siiani on õde-perenaine veda-
nud musta pesu ratastooliga, 
pole ostetud isegi pesukäru). 

Missugused on nõukogu 
tulevikuplaanid?

Koostame strateegilise aren-
gukava, mille eesmärk on sot-
siaal- ja tervishoiuteenuste kät-
tesaadavuse tagamine eakatele 
ning pansionaadi jätkusuutlik 
areng. Laiendame teenuste va-
likut (päevateenused, õendus-
teenused) ja katsume paremini 
rahuldada klientide sotsiaalseid 
vajadusi. Tagame töötajate kom-
petentsi ja toetame nende töö-
alast arengut.

Tahame välja ehitada pan-
sionaadi merepoolse 2. korruse, 
et suurendada teenuste mahtu, 
ja rajada aia, et ka dementsed 
inimesed saaksid väljas jalutada.

Kuidas saaksid viimsilased 
pansionaadi arengusse panus-
tada?

27. augusti seisuga elab 
pansionaadis 61 klienti, kohe 
lisandub veel paar inimest. 
Seega on kõik kohad hetkel 
täis. Pansionaadi töötajate poo-
le tasub pöörduda ka siis, kui 
vajate nõuandeid eaka lähedase 
hoolduse kohta kodus ja tahate 
neile seal pakkuda turvalist elu-
keskkonda ja järelvalvet. 

Kõik viimsilased saavad 
panustada eelkõige heatahtli-
ku ja tähelepaneliku suhtumi-
sega eakatesse. Kui märkate 
abivajavat (vana)inimest, siis 
aidake, ärge minge ükskõik-
selt mööda. Soovi korral saate 
ka vabatahtlikuna kaasa lüüa, 
pakkudes ennast näiteks pan-
sionaati eaka inimese vestlus- 
ja/või jalutuskaaslaseks.

Liina Rüütel
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Märgukiri saadetakse aad-
ressil, mis on rahvastikuregist-
ris. Kui inimene elab mujal, 
siis ei pruugigi ta märgukirja 
kätte saada. Sestap tuleb kõigil 
hoolitseda selle eest, et and-
med oleksid registrites õiged. 
Suuremate kinnistute hooldus 
on tõesti kulukas, kuid reegli-
na on  mitmehektariliste alade 
puhul tegu ikkagi maatulun-
dusmaaga. Seal on valla hea-
korraeeskirja järgi vaja niita 
kord aastas pärast jaanipäeva, 
soovitavalt enne heina kolle-
tumist. Tean inimesi, kes nii-
davad oma maatulundusmaad 
ja elamumaad võrdse sage-
dusega, sest neile on oluline 
korrastatud koduümbrus. Tean 

10. septembril avati 
pidulikult taastusremondi 
läbinud Rummu tee. 

Avamisel viibinud vallavane-
ma Jan Trei sõnul on eriti oluli-
ne, et paranes liiklusturvalisus.

Juulis-augustis tehti Pringi 
külas Rummu tee taastusre-
monti, mida kohalikud elani-
kud olid pikki aastaid ooda-
nud. Tee jäi taastamata juba 
aastaid tagasi, kui piirkonnas 
vee- ja kanalisatsioonitrasse 
rajanud ettevõte pankrotti läks. 
Viimsi Vallavalitsus ja AS 
Viimsi Vesi viisid tee remont-
tööde teostaja leidmiseks läbi 
riigihanke. Hankele laekus viis 
pakkumust, soodsaima tegi 
OÜ PK Infra. Nemad selle töö 
ka teostasid. Tööde maksumu-
seks kujunes ligi 52 000 eurot, 
töid rahastasid nii AS Viimsi 
Vesi kui ka Viimsi Vallavalit-
sus. 

Tööde käigus sai Rummu 
tee uue asfaltkatte, rajati tee-
peenrad, maasse paigaldati 
tänavavalgustuse reservtorud, 
piirati haljastust,  korrastati sa-
deveekaev ning paigaldati tee-
kattemärgistus. Uus katend al-
gab Rohuneeme teest ja ulatub 

Rummu tee on edukalt 
taastatud

kuni Metsa tee alguseni, kokku 
on katendi pindala 2 710 m2. 

Korrastati ka teega piirne-
vat haljastust, juuriti kände, 
eemaldati puid ja võsa ning 
tasandati teemaad. Rummu tee 
parempoolsele küljele jooni-

ti valge jalakäijaid ja autode 
eraldusjoon, tähistati ülekäi-
gukohad, mida mööda saab 
turvaliselt liikuda põikteedele.  
Rummu teel on seega lisaks 
sõidumugavusele tuntavalt pa-
ranenud liiklusohutus. Piirkon-

na kogujateena teenib suurema 
liikluskoormusega Rummu tee 
külgnevaid teid ning jalakäija-
te turvalisus on sellises kohas 
esmatähtis.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Lindi lõikasid läbi (vasakult) abivallavanem Mati Mätlik, vallavanem Jan Trei, piirkonna elanike 
esindaja Agris Koppel ja AS Viimsi Vesi juhatuse liige Argo Valter. Foto Alar Mik

Suvel rügab iga toimekas 
omanik koduaias, et oma 
kinnistu korras hoida. See 
tegus aeg asendub nüüd 
veidi vähem tööka, kuid 
leherohke sügisega. 

Suvekuudel koostasime hea-
korra teemadel siiski palju mär-
gukirju, sest paljude elanike ja 
ka ettevõtete arusaamad hea-
korrastatud kinnistust ei lange 
sugugi kokku valla heakorra 
eeskirjas ettenähtuga. Paljud 
hooldamata kinnistute omani-
kud ei olegi heakorra eeskirja-
ga kursis, neid üllatab kohustus 
niita ja oma kinnistut hooldada. 

Mis kasu on märgu-
kirjast? 
Märgukirjaga anname kinnis-
tuomanikule märku, mis on 
tema kinnistul tegemata, an-
name ka tähtaja, et puudused 
kõrvaldada. Märgukiri ei too 
endaga kaasa trahvi, küll aga 
võib pärast tähtaja möödumist 
algatada väärteomenetluse, kui 
puudused pole kõrvaldatud.

Märgukirjadele saime eri-
nevat tagasisidet. Oli ettevõt-
teid ja inimesi, kes tunnistasid 
oma tegemata töid ja tegid 
kohe oma kinnistud korda, 
kuid oli ka neid, kes ei saanud 
aru, mille vastu nad olid eksi-
nud. Tüüpvastusena kuulsime, 
et kirja pole kätte saadud või 
et pole raha kinnistute hooldu-
seks. 

Heakord – kas võimalik ainult 
märgukirja abil?

ka neid, kes niidavad vikatiga 
heina maha – see ei nõua raha 
ja liikumine on tervislik. Seega 
saab niitmisele läheneda vasta-
valt oma võimalustele. 

Kõik füüsilised ja juriidili-
sed isikud peavad arvestama, 

et kinnistu omamisega käivad 
kaasas kohustused. Märgukirja 
saades algab juba n-ö tulekah-
ju kustutamine. Vallavalitsuse 
soov ei ole märgukirju toota, 
aga kui kinnistuid ei hooldata, 
siis me neid saadame. Vallava-
litsus ei taha pakkuda ka muru-
niitmise meeldetuletamise tee-
nust. Pidev hooldamatus tagab  
väärteomenetluse algatamise 
ja see võib lõppeda kandega 
karistusregistris, mida ei soo-
vita küll kellelgi saada muru 
niitmata jätmise pärast.

Hooldage oma suvilakrun-
ti, talumaad, kortermaja ümb-
rust või eramaja aeda ja teid 
ei üllata keegi märgukirjaga. 
Oluline on pidevalt ja korrali-
kult hooldada, seda kiputakse 
kõige enam unustama. Pidev 
hooldus on ilu ja korra pant! 
Suve lõpp ei tähenda, et hool-
damata kinnistuid enam ei jäl-
gita. 

Henry Edward Aimre
heakorraspetsialist 

See kinnistu on juba kaua omanikku hoolt oodanud. Foto Henry 
Edward Aimre. 

Pindamistööd on 
tänavu lõpetatud
Suvel pinnati Viimsi vallas 18 teed. 

Tööd jagunesid kahe hanke vahel: graniitkillustiku ja kruus-
killustikuga teede pindamine. 

Graniitkillustikust tolmuvaba katte said Lumemar-
ja tee, Tellissaare tee lõik, Pihlaka tee lõik, Saare tee lõik, 
Alajaama tee lõik, Raudrohu tee, Angervaksa tee, Kirsi tee, 
Mereääre tee lõik, Tülli tee, Toome tee, Kordoni tee lõik, 
Mustasauna tee lõik, Kasekännu tee. Kokku pinnati 14 teed 
pindalaga 20 370 m2, tööd läksid maksma 163 775 eurot, 
töid teostas OÜ Üle. 

Kruuskillustikuga pindamistööde hanke võitis AS 
Eesti Teed. Nad tegid vallale ettepaneku asendada kruus 
vastupidavama graniitkivikillustikuga. Selle kasuks ka 
otsustati, tööde maksumus sealjuures ei muutunud. Gra-
niitkivikillustikuga pinnati II hanke raames Veehoidla tee, 
Niinepuu tee, Schüdlöffeli tee ja Anijärve tee. Teise han-
kega pinnati kokku 10 829 m2, tööde maksumuseks kuju-
nes 74 073 eurot. 

Ühtekokku maksid pindamistööd 237 848 eurot ja tol-
muvabaks sai 7 km kruusateid. Tegu oli küll viimase nelja 
aasta mahukaima pindamisega, kuid vallas on veel mitu-
kümmend kilomeetrit kruusakattega teid, mis ootavad pin-
damist. Töö jätkub järgmisel aastal, plaanis on ka Prangli 
saarel Kelnase tee pinnata. 

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Kui õpilaste 
sõidusoodustus 
ei rakendu
Alates septembrist saavad õpilased ja üliõpilased 
Viimsi valla territooriumil Viimsi valla ja Harju 
maakonna avalikes liinides tasuta sõita.

Nii nagu iga uuendusega, on 
nüüdki soodustusega kaasne-
nud väikesed tehnilised tõr-
ked. Nimelt ei rakendu igal 
kaardil soodustus automaat-
selt. Tihtipeale annab validaa-

tor bussis märku, et puudub kehtiv tsoonipilet, ühiskaardil 
pole raha või siis puudub sõiduõigus. Kõige lihtsam lahen-
dus on sellistel juhtudel kaart üle isikustada. Selleks minge 
www.pilet.ee lehele, valige menüüst Ühiskaart, täitke ava-
nenud lehel vastavad lahtrid ja valige lehekülje alt Isikusta 
kaart. 

Üleisikustamine värskendab andmebaasi kandeid ning 
soodustus muutub seejärel aktiivseks. Sama toiming tu-
leks teha elektroonilise õpilaspileti ja ISIC kaardi omani-
kel, kes kasutavad seda ühiskaardi asemel. Valige www.
pilet.ee menüüst Ühiskaart alammenüüst ISIC kaardid. 

Kui kirjeldatud toimingud ei aita ja soodustus ikka 
ei rakendu, siis on tegu keerukama tehnilise probleemi-
ga. Siis saatke oma probleemi kirjeldus koos ühiskaardi 
numbri ja isikustatud nime ning isikukoodiga e-posti aad-
ressile info@pilet.ee ja paluge Ühendatud Piletite AS-il 
kontrollida kaardi tööd. Teile teatatakse e-posti teel, kui-
das probleem lahendatakse. Igasuguste ühiskaardiga seo-
tud küsimuste korral saate helistada telefonil 6118 000 või 
24 h töötavale tasulisele numbrile 11800.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Pindamistöö Veehoidla teel. Foto: Timmo Aleksandrov

Milstrandi raudtee puhastustööd
AS Milstrand raudtee maal käib puhastustöö. 

Raudtee koridorist raiutakse maha sinna aastatega kasva-
nud puud ja võsa. Palume kõigil, kes on rajanud raudtee kin-
nistule kuurid, paigaldanud sinna ehitusmaterjali või harivad 
seal peenramaid, kasvuhoonet vm, need kiirelt teisaldada. 
Kui midagi jääb metsaveotraktorile ette, siis on traktor sunni-
tud sellest üle sõitma. Kõigi raudteeäärsete kinnistute oma-
nikel palume teisaldada kõik kinnistu piirest väljaspool asuv 
oma kinnistutele.
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Viimsi Vabaõhumuuseumi 
maal oli kunagi Kingu 
talu, kus peeti lüpsikarja. 
Nüüd oli muuseumis 
veiseliha väärtustav talu-
turupäev.

6. septembril levisid üle muu-
seumi õuemuru isuäratavad 
grillilõhnad, Eesti Grilliliidu ja 
MTÜ Liivimaa Lihaveis telgis 
koolitati kõigist lihasööjaist aga 
tarku lihagurmaane. MTÜ on 
teinud sellist rahvaharimistööd 
edukalt juba neli aastat, sest 
puhtalt rohusöötadel kasvanud 
veiste liha oskab hinnata järjest 
enam restorane ja lihaostjaid. 
Samas on teavitust ikka veel 
väga vaja, oleme ju harjunud 
pigem sealihaga ja pole parata 
– vanemal põlvkonnal seostub 
veiseliha ju vana vintske leh-
makronuga, kes tehti lihaks 

6. septembril oli Viimsi 
Harrastusteatril algupära-
se muusikali “Aken vastu 
päikest“ pidulik esieten-
dus.

Eelmises Viimsi Teatajas tut-
vustasime juba natuke muusi-
kali sisu, muusika, laulusõnade 
ja lavastuse sündi. Ardi Liivese 
romaanil põhinev muusikal kõ-
netab kõiki kultuuritöötajaid 
– laval on ausal ja kohati tra-
gikoomilisel moel 1980ndate 
kolkaküla olustik ja kogukonna 
suhted. Peaosaline on äsja Va-
livere kultuurimaja direktoriks 

Saal oli tihedalt täis, järgmised 
etendused, kus teeb muidugi 
kaasa ka külakapell, on 14., 16., 
21. ja 23. septembril.

Täname Viimsi muusikalide isa

suunatud neiu Tuule. Ühiskon-
nakord muutub, kuid inimsuhe-
te teemad on aegumatud. 

Hästi korda läinuid algu-
pärandi esietendusele lisas tä-
hendust ja pidulikkust see, et 
50. juubeli puhul sai õnnitleda 
Viimsi Harrastusteatri juhti ja 
muusikalide isa Kalle Ermi. 
Õnnitlemas olid sõbrad, kol-
leegid ja juhid kaugelt ja lähe-
dalt. 

Viimsi vald tänas Kalle 
Ermi suure panuse eest valla 
arengusse, tänutäheks saab ta 
Viimsi vaala, mis antakse üle 
valla taasasutamise aastapäe-
val. 

Viimsi vallaga on Kal-
le Erm seotud olnud juba 31 
aastat. Ta alustas siin Kirovi 
näidiskalurikolhoosi Prangli 
osakonna klubi juhatajana, siis 
töötas Viimsi Rahvamajas ja 
alates 2000. aastast Viimsi Hu-
vikeskuses.

Kalle Ermi esimene harras-
tusteatrile loodud muusikal oli 
“Taevane Põrgu” (1999), järg-
nesid Laidoneride perekon-
nalool põhinev “Ma väga ar-
mastasin – muu ei loe” (2003) 
ja vabaõhumuusikal “Kaua 
võib” (2005). Ermi loodud on 
ka Viimsi Kooli hümn, ta on 
teinud paljude muusikalide 
seaded, teinud fonogramme, 
korraldanud nii piirkondlik-
ke kui ka maakondlikke kul-
tuurisündmusi ning aidanud 
sündida Harjumaa Kultuuri-
korraldajate Liidul ja Eesti 
Rahvamajade Ühingul. 

Meeli Müüripeal 

Kalle Erm võtab õnnitlusi vastu vallavanem Jan Treilt. Valla 
taasasutamise aastapäeval tuleb jälle pidulik kätlemishetk – siis 
saab juubilar kätte Viimsi vaala. 

Võluvaid-säravaid ja kultuurihuvilisi naisi – justkui iseennast – kehastavad Meribel Kuusik, Karola Tarvid, Doris Rannala, Maris Laanela, Tuuli Elstrok, Kristel Pedak ja Liis Rebane.

Paremal on muusikali peaosalised: Teele Ranna osas säranud 
Kristel Pedak ja võluvat, kuid nii keerukat autojuhti Raun Hintsi 
kehastanud Kristo Ukanis. Fotod: Peep Kibrits

Veisepäeval targaks lihasööjaks

siis, kui loom enam hästi piima 
ei andnud.

Lihaveisekasvatajad pea-
vad tänapäeval just liha jaoks 

aretatud herefordi ja anguse 
tõugu loomi, kes söövad suvel 
rohusööta, aitavad roost ja võ-
sast puhastada rannaala ja kel-

le menüüd täiendab talvel silo. 
520-kilone lihaveis tuli ta-

palt tagasi 254-kilose rümbana. 
See rippus 21 päeva jahedas 
ruumis kuivlaagerduses. Õp-
petelgis selgitasid MTÜ esin-
dajad Katrin Noorkõiv ja Airi 
Külvet, kuidas tervest rümbast 
saab konte jm ülearuseid raasu-
kesi ära lõigates 40 isuäratavat 
lihatükki praadideks ja grillroo-
gadeks; ülejäänust sobib 50% 

hakklihaks. Kõik muu ei olegi 
veel utiil: ka rupskitest saab 
häid roogi ja grillitud üdikont 
on mitmete peente toidukohta-
de menüüs. 

Teadlik lihasööja on kuul-
nud sise- ja välisfileest. Kuid 
väga head on ka välistüki silm, 
pähkel jm. Kõikidel rümbast 
lõigatud tükkidel polegi veel 
emakeelset vastet, siis kasuta-
takse rahvusvahelisi nimetu-
si. Näiteks flank e küljesteak, 
picanha, osso bucco jt. Sisetü-
kist tehakse restoranis näiteks 
romsteeki, välistüki silm aga 
küpseb hõrgutavaks aeglaselt 
ahjus. Kõige kallimad tükid on 
porterhouse ja T-bone steak ja 
karree.

Meisterlikud lihalõikajad 
demonstreerisid, kuidas see töö 
käib. Väga hinnatud kokad Em-
manuel Wille ja Kristo Malm 

grillisid liha ära ja kõik said 
5-eurose hinna eest kohe proo-
vida, kui hästi nad grilltükkide 
maitseerinevusi tunnetavad.

Eesti Grilliliit pani samas 
esimestel veiselihagrillimise 
meistrivõistlusel jõudu katsu-
ma viis vaprat võistkonda. Pa-
rimaid kokki näeb suvel Eesti 
grillimise meistrivõistlustel.

Meeli Müüripeal

Meisterlikud lihalõikajad Taavi ja Väino. Esiplaanil ja Taavi ees 
on veiserümba kalleim osa, mille saab saagi appi võttes lõigata 
mitmeks tükiks. Fotod: Meeli Müüripeal

Esiplaanil pähkel, paljudel 
lõigetel aga polegi veel ema-
keelset nime.

Isuäratav picanha. Kui Airi 
Külvetil (MTÜ Liivimaa Lihaveis) 
on valida, eelistab ta grillitult 
just seda tükki.
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Viimsi valla rannikul 
paikneb sadu lautreid 
– on vanu kaluritalude 
lautreid, kaasaegsemaid 
paadihoiukohti, ajaloolisi 
rundukeid ja hävinud 
paadisadamaid. Kui aga 
teha päring ehitisregist-
risse, siis leiab sealt Viimsi 
kohta mõne üksiku kande. 

Lauter on samasugune ehitis 
nagu kuur või saun, mis ela-
mu juurde kuulub. Seetõttu 
tuleb ka lauter igal juhul ehi-
tisregistrisse kanda. Kui ehitis 
on riiklikus ehitisregistris, siis 
saab hiljem taotleda lubasid nii 
renoveerimiseks kui ka laien-
damiseks, aga ka süvendami-
seks või juurdeehituseks. Kui 
lauter on ametlikult registree-
ritud, siis on võimalik projekti-
desse esitada toetustaotlusi jm. 

Enne dokumentatsiooni 
koostamist on vaja otsustada, 
kas tegemist on lautri või sada-
maga. Tihti aetakse need oma-
vahel vahetusse. 

Kõige laiemas tähenduses 
on lauter ühe või mitme paadi 
randumiseks või seismiseks 
ette nähtud koht rannas, mille 
inimene on kohandanud ühe 
või mitme paadi randumiseks 
või seismiseks. Sõltuvalt kal-
dast ja mereoludest erineb laut-
rite ehitus. Nii võib lauter olla 
kividest puhastatud rannaala, 
kalda sisse rajatud kividega 
ääristatud süvend või kividest Kaldasse süvendatud ja kividega ääristatud lauter.

Viimsi lautrid ehitisregistrisse

laotud kõrgem runduk madalas 
rannikuvees. Lautri ehitusest ja 
ranniku iseloomust tulenevalt 
võivad lautri koosseisu kuuluda 
näiteks kiviääred/kivivallid, ki-
vivalgma või kivitatud paaditee 
(ka runduk), muulid või paadi-
sild (mõeldud on puidust silda), 
ümarpuud (telad) ning paatide 
ja püügivahendite hoidmise ala. 

Kõik muud, mis ülaltoodud 
mõiste alla ei kuulu, saab klas-
sifitseerida sadamaks. Sadama-
rajatistega seotud andmete esi-
tamine on üldjoontes sama, kuid 
sadama puhul lisandub täienda-
vaid toiminguid ja dokumente.

Millest alustada?
Kui on soov lauter ehitisregist-
risse kanda, siis tuleb esmalt 
lautriala üles mõõdistada ja 
koostada asendiskeem koos 
lautri oluliste osade ekspli-
katsiooni tabeliga. Seda tööd 
teevad maamõõtjad. Kui lautri 
koosseisus on mitu muuli, on 
vaja esitada iga muuli pindala. 
Kui lautri koosseisu kuulub 
paadisild, on vajalik esitada sil-
la pindala. Eraldi on vaja välja 
tuua valgma ala suurus: see on 
ala, mida mööda paati veesa-
takse. Vajadusel tuleb esitada 
ka paadihoiuala, võrkude kui-
vatamise ala jm lautri juurde 
kuuluv.

Kui mõõdistusjoonis koos 
otsapunktide koordinaatide ja 
rajatiste eksplikatsiooniga on 
maamõõtjalt saadud, tuleb täi-
ta ehitise teatise vorm. Vajali-
kud vormid leiate ehitisregistri 
kodulehelt: http://www.ehr.ee 
rubriigist Trüki blankett. Lehel 
on mitmeid blankette, liiku-
ge allapoole ja leidke rubriik 
Ehitise teatis füüsilisest isikust 
omanikule. Rubriigi nimel teh-
tud hiireklikk avab põhivormi, 
selle all on loetletud ka nõuta-
vad lisavormid.

Toon näiteks loetelu ehi-
tisregistris olevatest vormidest 
koos kommentaariga:

Ehitise teatis füüsilisest isi-
kust omanikule (põhiblankett);

Lisa – ehitise olulised teh-
nilised andmed (on vaja täita);

Lisa – rajatise osa olulised 
tehnilised andmed (täidetak-
se, kui lauter koosneb mitmest 
osast. Nt muulid, paadisild, jmt);

Lisa – ehitise või rajatise 
osa koordinaadid (on vaja täi-
ta, selle võib lasta täita mõõ-
distajal);

Lisa – füüsilisest isikust 
omaniku andmed ehitise teati-
se juurde (täidetakse, kui lau-
ter on kaasomandis);

Lisa – juriidilisest isikust 
omaniku andmed ehitise teatise 
juurde (täidetakse vajadusel).

Pärast nõutavate vormide 
täitmist lisatakse blankettide 
juurde veel lautriala skeem, 
mille koostas maamõõtja. Ko-
gu dokumentatsioon esitatakse 
seejärel Viimsi Vallavalitsuse 
ehitusametisse.

Kuidas aga käituda, kui taha-
te rajada uue lautri või taastada 
kunagise? Kui lautri ehitisalune 
pind on 20–60 m², väljastab val-
lavalitsus kirjaliku nõusoleku. 
Lautri puhul, mille pind on üle 
60 m², tuleb alustada ehitusloa 
menetlusega. Sel juhul väljastab 
vallavalitsus 60 päeva jooksul 
projekteerimistingimused, need 
kooskõlastatakse Tehnilise Jä-
relevalve Ametiga, ehitusloa 
väljastab vallavalitsus. Avalikku 
veekogu kaldaga püsivalt ühen-
damata ehitise ehitamiseks (nt 
lainemurdja) väljastab ehitusloa 
Tehnilise Järelevalve Amet.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Paadisillaga ja raudkividest muuliga lauter. Fotod Alar Mik

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailpla-
neeringute algatamise korraldused:
1. Rohuneeme külas asuva kinnistu Rohuneeme tee 144 (26.08.2014 
korraldus nr 1043; planeeritava ala suurus on  u 0,2 ha, see asub Ro-
huneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 142, Rootsi VIII ja 
Eigi I kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on krundi ehi-
tusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja abihoone ehitamiseks);
2. Tammneeme küla, Tammneeme tee 55 (26.08.2014 korraldus 
nr 1042; planeeritava ala suurus on u 0,2 ha. see asub Tammnee-
me tee ääres ning piirneb Taga-Pearna ja Põldmäe 4 kinnistute-
ga, planeeringu koostamise eesmärk on ühe kaksikelamu ja kuni 
kahe abihoone ehitusõiguse määramine);
3. Pärnamäe külas, kinnistu Vehema tee 35 (26.08.2014 korraldus 
nr 1040; planeeritava ala suurus on u 0,18 ha, see asub Vehema 
tee ääres ning piirneb Pärnamäe veehoidla, Vehema tee 33 ja 37 
kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse 
määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning avaliku 
kasutusega kallasraja asukoha määramine);

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailpla-
neeringute kehtestamise korraldused: 
1. Lubja küla, kinnistu Lubja-Nurme (20.06.2014 korraldus nr 805; 
detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks katastriüksuseks 
ja määratakse nendele järgmised sihtotstarbed: krundile nr 1 äri-

maa (100%), krundile nr 2 ühiskondlike hoonete maa (95%) ja 
ärimaa (5%) ning krundile nr 3 tootmismaa (100%). Ühtlasi mää-
ratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe kolmekorruselise 
ärihoone ehitamiseks, kõrgusega kuni 11,0 meetrit ja ehitusaluse 
pindalaga kuni 1523 m2 (suurima lubatud suletud brutopinnaga 
3807 m2), ühe kahekorruselise ühiskondliku hoone (5% ärihoo-
ne osakaaluga) ehitamiseks, ühe maa-aluse lisakorrusega, hoone 
maapealse osa kõrgusega kuni 8,0 meetrit (suurima lubatud su-
letud brutopinnaga 720 m2 maapealsel osal ja 428 m2 maa-alusel 
osal) ja ühe alajaama paigaldamiseks 35 m2 suurusele tootmis-
maa krundile. Täiendavalt kehtestatakse ehitusõigus kahele juba 
varem planeeritud laskumisnõlva jätkule, tiigile, mis on ette näh-
tud kasutada lumetootmisel ja parklatele);
2. Naissaar, Lõunaküla/Storbyn küla, kinnistu Saarlo (26.08.2014 
korraldus nr 1041; detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kolmeks 
üksuseks ning moodustatakse üks maatulundusmaa sihtotstarbe-
ga katastriüksus, üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus 
ja üks elamukrunt ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kuni 
7,5 meetri kõrguse suvemaja (korruselisega: 1 + katusekorrus) ja 
kuni kolme 5,0 meetri kõrguse abihoone ehitamiseks, ehitusaluse 
pindalaga kokku 250 m2).

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla 
veebilehel www.viimsivald.ee.

Avalikud väljapanekud
22.09-19.10.2014 tööpäevadel kell 8.30-17.00 (esmaspäevi-
ti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallama-
jas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi aleviku kinnistu 
Uus-Heldri detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 19.08.2014 
otsus nr 54).
Planeeritava ala suurus on u 2,41 ha ja asub Tulbiaia tee ja Soo-
sepa raba vahelisel alal ning piirneb Heldri I, Vana-Madise, Uus-
Andrese, Nelgi tee 23, 29 ja 31 kinnistutega. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Viimsi val-
la mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks ja üldplaneeringu 
teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 osaliseks muutmi-
seks planeeritava ala ulatuses, kuivõrd viidatud peatüki kohaselt 

peavad kõik elamud Viimsi vallas asuma üldplaneeringuga määra-
tud elamumaal, ning jaotatakse kinnistu kümneks elamukrundiks, 
üheks transpordimaa krundiks ja kaheks üldmaa sihtotstarbega 
katastriüksuseks Mähe ojale ja Soosepa raba äärsele puhkealale, 
ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abi-
hoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusalune pindalaga kuni 
300 m2 ja põhihoonete kõrgusega kuni 8,5 meetrit (abihoonete 
kõrgus on kuni 5,0 meetrit.

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

22.09.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis Randvere külas 
asuva kinnistu Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

EHITUSAMETI SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)

Teenistusülesanded:
ehitisregistrisse andmete esitamine ning ehituslubade, kasutus-
lubade ja väikeehitiste püstitamise nõusolekute vormistamine 
ja väljastamine; kodanike nõustamine ehitusküsimustes oma pä-
devuse piires.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (ehitusalane või juriidiline);
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- 
ja koostööoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
• iseseisvus oma tööülesannete täitmisel ja analüüsivõime;
• pingetaluvus;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritark-
vara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad 
ametniku  teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt 25. septembriks 2014 aadressil Nel-
gi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “spetsialist” 
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee.
Lisateave: Heli Kannes, tel 6028 872, heli@viimsivv.ee.
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Üritus “Teadlaste öö – 
teadus inimese tervise 
teenistuses“  toimub 
Viimsi Koolis  24. sep-
tembril. 

Teadmiskeskus Collegium Eru-
ditionis korraldab koos Tallinna 
Tehnikaülikooli, Tallinna Üli-
kooli, Eesti Maaülikooli, Tar-
tu Ülikooli, SA-ga Eesti An-
tidoping, Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla, Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli ja teaduskeskusega 
AHHAA Viimsis taas Teadlaste 
öö, mis kestab kella 19-st 21-ni. 

Viimsi Kool muutub siis 
killukeseks üleeuroopalise tead-
laste öö festivalimosaiigist  (TÖF) 
ja kõigil valla elanikel on või-
malik sellest osa saada. TÖF 
toimub enam kui 300 linnas üle 
Euroopa.

Sel aastal on Teadlaste öö 
läbivaks teemaks meditsiin ja 
tervis terve inimese seisuko-
hast. Fookuses on ennetuste-
gevused: sport  ja liikumine, 
vaimne tervis, tervislik toitumi-
ne ja suhtumine, riskikäitumis-
te vältimine, haiguste diagnoo-
simine ning ennetusega seotud 
teadussaavutused ja -seadmed.

Sellel õhtul poevad labori-
pimedusest nähtavale ja pühi-
vad tolmu oma kitlitelt teadla-
sed. Teadustubasid juhendavad 
oma ala tõelised tegijad: prof 
Raivo Vokk TTÜ-st, kes teab 
kõike toitumisest, geenitead-

Teadlaste öö tervise teenistuses

lane ja teadusaasta saadik Riin 
Tamm TÜ-st, TÜ/Rocki korv-
pallimeeskonna füsioterapeut 
Martin Vahimets, PERH-i era-
korralise kirurgia noored tead-
lased, SA Eesti Antidoping ju-
hatuse liige Kristel Berendsen 
jt. 

Koolimaja muutub teadus-
asutuseks, kus on kahe tunni 
jooksul võimalik eksperimen-
teerida ja saada vastused pal-
judel teemadel. Siinkohal olgu 
toodud mõned neist:

• Millised on tervisetestimi-
se võimalused koolis ja kuidas 
seda praktiliselt läbi viia?

• Kuidas on võimalik Nutri-

Data programmi abil oma toi-
tumist analüüsida ja vajadusel 
muuta?

• Kas geenide abil on võima-
lik määrata meie terviseriske?

• Psühhobussi inimkatsed.
• Kas kiivrid päästavad meie 

elu?
• Söömine – müüdid ja te-

gelikkus.
• Mida on võimalik välja lu-

geda kehakeelest?
• Milline on tervislik ja or-

ganiseeritud treening?
• Kätepesu varjatud pool.
• Kuidas jahitakse dopingu-

tarvitajaid ja antakse dopingu-
proove?

Ürituse avame kooli aulas 
kell 19, sealt liigume edasi tea-
dustubadesse.

Teadlaste öö programmi 
leiate Viimsi Kooli kodulehelt 
Teadmiskeskuse rubriigist, seal 
saate ennast ka osalejaks regist-
reerida. Õhtu jooksul on või-
malik osaleda ühes teadustoas. 
Märgitud sihtgrupp on soovi-
tuslik, kui on vabu kohti, siis 
saavad liituda kõik huvilised.

Ära maga võimalust maha, 
võta sõbrad kaasa, et jäädvus-
tada koos Viimsi üheks õhtuks 
Euroopa teaduskaardile!

Peeter Sipelgas
Teadmiskeskuse juht

Hetk mulluselt põnevalt teadusöölt. Foto Peeter Sipelgas

Viimsi ja Randvere noorte-
keskuse töötajad ja 
noored on ootusärevuses, 
sest kohe alustavad neli 
tegevusprojekti. 

Kolm neist said rahalise toetu-
se Harju Maavalitsuse Avatud 
Noortekeskuste projektikonkur-
silt. Rahastust taotleme ka üle-
riigilisest puu- ja köögivilja-
kampaaniast, et korraldada ko-
kanduskursusi. 

Värskendasime ka Viimsi 
Noortekeskuse sisustust: saime 
uued mugavad diivanid, tum-
bad ja lauad-toolid. Sisustuse 
kaasajastamist rahastab sisemi-
nisteerium kohaliku omaalga-
tuse programmist. Järgmise sam-
muna soovime sama program-
mi toel veebruarikuuks uuenda-
da keskuse köögiruumi.

Uued projektid õpetavad 
tegema seepi ja filmi, sööma 
kapsast ja olema moekad.

“Siidist seebini” on isete-
gemise ja käsitööprojekt, noo-
red õpivad valmistama tarbe-
asju, näiteks seepi ja huulepal-
samit või siidirätikut ja kõrva-
rõngaid. Noored ka õpetavad 
ja juhendavad. Kord nädalas 
toimuvas töötoas õpetavad eri 
tehnikaid kordamööda pro-
fessionaalid, noored ja noor-
sootöötajad. Tegevust suunab 
noorsootöötaja Eveliis. 

Projekt “Sest iga mõte on 
tähtis” põhineb avastusõppel, 
noored loovad sotsiaalreklaa-

me oma mureteemadel. Oman-
datakse filmimise, monteerimi-
se, heliloomise ja animatsioo-
ni algtõed. Uuritakse sotsiaal-
meediat, lahatakse reklaami ole-
must, selgitatakse interneti ohte 
ja võimalusi. Juhendab avas-
tusõppe koolitaja Katrin Kuu-
sik. Ülipõnev projekt kulmi-
neerub enne jõule omaloodud 
sotsiaalreklaamide linastusega. 
Kohtutakse kord nädalas tei-
sipäeviti, kasutada saab oma 
tehnikat (iPad, nutitelefon, sü-
learvuti).

Randvere Noortekeskuses 
alustab samuti kahe uue pro-
jektiga. Projektis “Kapsas sul-
le, tervis mulle” on kõik seotud 
tervisliku eluviisiga. Kohtutak-
se kord nädalas, koolivaheajal 
sagedamini. Tehakse süüa ja 
harvivatest mängudest selgub, 
mis on noorele kehale parim. 

Sportlased aitavad treenivatel 
noortel õiget menüüd koosta-
da. Räägitakse eridieetidest 
(veganlus, taimetoitlus, paleo 
dieet jm) ja proovitakse süüa 
teha toiduainetest, mis kodus 
parasjagu olemas. AHHAA 
keskuses käies uuritakse, kui 
palju tuleb trenni teha või lii-
kuda, et joodud limonaad ära 
kulutada. Läbiviijaiks on noor-
sootöötajad Maarika ja Kadri.

“Noorte moeklubi” käib sa-
muti koos kord nädalas. Uuri-
takse, kust mood ja trendid al-
guse saavad ning kuidas levi-
vad, kuidas toimib moetööstus 
ja millist elu elavad modellid. 
Oma garderoobi uuendatakse 
kättesaadavate vahenditega, ol-
lakse ise moekunstnikud ja ot-
sitakse taaskasutuspoodidest 
moekaid riideid. Moeklubisse 
on oodatud kõik moehuvilised 
noored, tegevusi suunab noor-
sootöötaja Kadri. 

Kokkusaamiste info leiate 
veebilehelt www.huvikeskus.ee 
ja noortekeskuse FB lehelt.

Viimsi Noortekeskus 

Kõik on uus septembrikuus

KOKANDUSKURSUSED NOORTEKESKUSTES 
15. septembrist 5. oktoobrini on Viimsi ja Randvere  Noorte-
keskuses kokanduskurusused 18–26-aastastele noormeestele. 

Toimub 4 kursust: hoidised ja hoidistamine, toitev taime-
toit, põnevad porganditoidud (Viimsis) ja kaunid kõrvitsatoidud 
(Randveres), õunakoogid. Täpsem info noortekeskuste FB lehel 
või www.huvikeskus.ee. Registreerimine: viimsinoortekeskus@
gmail.com. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi prog-
rammist “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014“.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et 
laps ja mõlemad vanemad on rahvastikuregistri 
andmetel Viimsi valla elanikud taotlemisele eel-
neva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

Toetuse taotlusi ootame alates 1. septembrist e-posti aad-
ressil info@viimsivv.ee.

Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval 
kehtivas toetuse määras. Hetkel on põhikooli I klassi mi-
neva lapse toetus 64 eurot.

Taotluse blanketi leiate Viimsi valla kodulehelt (vt pare-
mal menüüribas: blanketid-haridus-I klassi toetuse taotlus). 

Noorsoo- ja haridusamet

AHT teemapäev
24. septembril kell 14 algab Viimsi Huvikeskuse 
saalis teemapäev “ATH laps meie keskel – abi 
täiskasvanule ja lapsele“.

Koolide ja lasteaedade õpe-
tajad! Kutsuge kaasa ATH 
sümptomitega laste vane-
mad ja osalege! Teemapäeva 
viib läbi SA Eesti Lastefondi 
juhataja Sirje Grossmann-
Loot. Käsitletavad teemad: 
sümptomeid tundes saab last 
aidata, kuidas korraldada iga-
päevaelu kodus ja väljaspool 
kodu, millised olukorrad val-

mistavad koolis ja lasteaias ATH-lapsele ja õpetajale  ras-
kusi. Kuidas aidata? Kell 16.45–18.00 jätkub päev ATH 
tugirühmajuhtide koolitusega.  

Tugirühmajuhtide koolitusele ootame inimesi, kel on 
kogemusi ATH lapsega ja kes on valmis peresid toetama. 
Registreerimine: reet@viimsivv.ee kuni 22. septembrini.

Korraldajad

I klassi lapse toetus
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Ülikooliaasta alguses on 
õige aeg meelde tuletada 
president Lennart Meri 
stipendiumi ja preemia 
taotlemise võimalust. 
Taotluste esitamise täht-
aeg on 1. detsember 2014. 

Viimsi valla aukodaniku Len-
nart Meri stipendium ja pree-
mia jäädvustavad tema mäles-
tust. Vallal on au ja kohustus 
väärtustada sedasi tema vaim-
set pärandit.

Vastava määruse kohaselt 
antakse välja kahte liiki rahalist 
toetust: preemiat ja stipendiu-
mi eelarvega kuni 3200 eurot. 
Stipendiumi eelarvesse võivad 
teha ühekordseid või regulaa-
rseid rahalisi toetusi füüsilised 
ja juriidilised isikud. 

Stipendiumiga tahame in-

Viimsi kooliteater Ekspe-
riment osales Saksamaal 
Lingenis ülemaailmsel 
lasteteatrite festivalil.

Et uus akadeemiline aasta saaks 
sisse juhatatud pisut pehmemalt 
kui diskussiooniga riigigüm-
naasiumite vajalikkusest, siis 
lubatagu esitleda neile, kes veel 
ei tunne, ja meelde tuletada 
neile, kes juba tunnevad: koo-
liteatritrupp Eksperiment! See 
on Viimsi Koolis elutsev era-
kordne organism – väike, ometi 
elujõuline –, mida kogenematu 
silm kohe märgata ei pruugi. 

Kooliteater püsib ennast-
unustaval entusiasmil. Ja kui 
seda entusiasmi on nii määra-
tul hulgal nagu Viimsi Kooli 
emakeeleõpetajal Külli Tähel, 
siis võib juhtuda suuri asju 
ning 14 noort inimest võivad 
end leida Loode-Saksamaalt 
Lingeni linnast ülemaailmselt 
lasteteatrite festivalilt.

25. juulist 1. augustini toi-
munud üritus – toetajaks oli 
muide kohaliku tuumajaam –, 
tõi kokku enam kui 300 last 
üle laia värvikireva ilmamaa 
ning pani nad kõik kreeka 
teatri kombe kohaselt kooris 
hüüdma festivali motot: “Co-
lour your world!” (maakeeli: 
“Muuda oma maailm värvili-
seks!”). Esindatud olid tõesti 
nii Ida ja Põhi kui ka Lõuna ja 
Lääs – Ugandast Palestiinani 
ja sealt edasi läbi Taani ja Ka-
nada Jaapanini välja. 

Tagasi ürgomase juurde
Konkurss festivali pealavale 
pääsemiseks oli tihe. Festivali 
peakorraldaja ja kunstiline juht 
Nils Hanraets avaldas ühes in-
terjuus, et osalusavaldusi tuli u 
90 trupilt, ent koha kavva leid-
sid vaid 19. Sellesse valimikku 
Eksperiment oma modernse 

vormipüüdega ei mahtunud, 
küll aga festivali kõrvalprog-
rammi. Samasuguse au osali-
seks said veel neli truppi. 

Kuna suvi ei lähtu Logo-
se kindlaist printsiipidest, ei, 
tema essents on kaootiline, 
mässumeelne, täis indiaanlasi, 
simmaniarmumisi, kutsuvaid 
virvatulukesi, millele mõnikord 
ehk tulebki järele anda, et leida 
see miski, mis on päriselt enda 
oma – siis haaratigi kotid ja hü-
pati kutsuvasse tundmatusse. 
Usun, et festivalil kogetu jääb 
saatma neid kõiki, kes Saksa-
maal valged maskid näo ette 
tõmbasid ja end publiku süda-
meisse kinnitasid. 

Tüki “Back to the Essence” 
nimi tähendab ümberpanduna 
tagasipöördumist ürgomase 
juurde. See ehk ongi põhiline 
erinevus laste ja täiskasvanu-
te vahel: täiskasvanu ei suuda 

oma isiklikest muredest koor-
matuna tihti näha seda, mis 
ühendab meid suvalise vastu-
tulijaga, olgu see siis kirjanik 
Londonist, kitsekarjus Ugan-
dast või toidupulkadevabriku 
masinist Hiinast... Me ei suuda 
uskuda, et maailm on lugema-
tuist inimeludest kootud mus-
ter, kus igal meist on oma värv 
ja osa. 

“Elu täis on muinasjuttu, 
muinasjutt täis elu, kindlad pii-
rid kaovad uttu, jäävad rõõm 
ja valu.” Need Ott Arderi read 
tunduvad erakordselt mõjusad 
just selle suve valusa reaalsuse 
taustal. Seitsmepäevase festiva-
li üks võimsamaid lavastusi oli 
Palestiina noorte etendus iga-
päevaelust Gaza sektoris, see 
täitis täielikult teatri igiomase 
ülesande jutustada lugu. Ja kui 
lugu on niivõrd valus, aus ja 
väikseima tuumani läbi tunne-

Märgates värve, 
märgates maailma...

13. üleilmsel lasteteatrite festivalil käisid: Linda Sootak, Emily Bruus, Elis Marii Viltsin, Pilleriin Väster, 
Hans Joosep Hanson, Ott Salla, Alex Paul Pukk, Eingard Tops, Elisabeth Madisson, Pia Kai Sild, Merilyn 
Litvinov, Triinu Roosna, Heleriin Lass, Joosep Pajus, juhendaja Külli Täht. Foto Jan Teevet

tatud, siis võib laval sündida 
ime... Sama juhtus taanlaste 
etendusel, kus teema ei olnud-
ki nii erinev: kodu ja kuidas 
mõistavad selle sõna tähendust 
13-aastane kopenhaagenlane ja 
12-aastane Süüria sõjapõgenik? 

On ääretult kurb, et 2014. 
aasta suvel peame mõtlema sel-
listele küsimustele, selle asemel, 
et lasta end kaasa viia vahuseist 
laineist ja langevaist tähtedest. 
On veel kordi kurvem, et sel-
listest asjadest peavad mõtle-
ma lapsed. Ometi annab see 
lootust. Annab lootust, et need 
seitse päeva settuvad sügavale 
südametesse ja võivad mäles-
tustolmuna üles keerduda, kui 
maailm taas tormidest räsitud 
saab, et anda lootust ja oskust 
õigesti toimida. 

Jan Teevet
EMTA lavakunstikooli I kursuse 

dramaturgia õppesuuna tudeng

Alates 1. septembrist kehtivad Viimsi rahvaraamatu-
kogudes talvised lahtiolekuajad.

Viimsi Raamatukogu töötab 
Haabneemes Rannapere Pansio-
naadi 2. korrusel, aadressil 
Kesk tee 1.
E, K, R k 10–17; T, N k 10–19; 
L k 10–15

Prangli Raamatukogu töötab 
Prangli Rahvamaja 2. korrusel, 
Kelnase külas.
E, K k 12–18; T, N k 10–16

Randvere Raamatukogu töötab 
Randvere koolimaja 2. korrusel, 
aadressil Gustav Heinrich 
Schüdlöffeli tee 4.
E–R k 8.15–11 ja k 12–16.30

Ootame Lennart Meri stipendiumi ja 
preemia taotlusi

nustada ja toetada üliõpilast, 
kes on või on olnud seotud 
Viimsi vallaga, õpib mõnel hu-
manitaarteaduste õppekaval ja 
on seadnud sihiks erialase uu-
rimustöö. Humanitaarteaduste 
all on silmas peetud eelkõige 
filoloogiat, ajalugu, folkloris-
tikat, teoloogiat, kunsti- ja 
teatriteadust, semiootikat jms. 
Stipendiumit võib taotleda mõ-
nel humanitaarteadustes kõrg-
haridust omandav bakalaure-
use- või magistriõppe üliõpi-
lane erialase uurimustöö kirju-
tamiseks.

Preemia maksmise eesmärk 
on aga tunnustada magistrikraa-
di omandanud isikut, kes on või 
on olnud seotud Viimsi vallaga 
ja kes on koostanud silmapaist-
va uurimustöö (magistritöö) hu-
manitaarteaduste valdkonnas.

Preemiale võib kandidee-
rida humanitaarteaduste vald-
konna magister, kes on teadus-
kraadi omandanud kandideeri-
misele eelneva kahe kalendri-
aasta jooksul. Seega, kui taotlus 
preemia maksmiseks esitada 
detsembris 2014, siis lähevad ar-
vesse magistritööd, mis on kaits-
tud 2014., 2013. või 2012. aastal.

Stipendiumi taotlus tuleb 
esitada stipendiumile kandidee-
rijal isiklikult, preemiale kandi-
deerimise puhul võib taotluse 
esitada ka kolmas isik. Kan-
dideerija ei pea praegu elama 
Viimsis, kuid tal peab olema 
elulooline või hariduslik seos 
Viimsi vallaga.

Stipendiumi või preemia 
annavad Lennart Meri perekon-
na liige ja Viimsi vallavanem 
või tema poolt volitatud isik üle 

president Lennart Meri sünni-
aastapäeva tähistaval üritusel. 

Esimene Lennart Meri 
stipendium anti välja mullu 
28.  märtsil presidendi 85. sün-
niaastapäeval. Selle pälvis Ka-
rin Nugis Eesti Kunstiakadee-
mia kunstiteaduse eriala ma-
gistritöö eest “Samastumised 
ja vastandumised. Eesti tarbe-
kunsti minapildi kujundamine 
1960–1970ndatel”.

Viimsi Vallavolikogu 2013. 
aasta määrus nr 6 “Viimsi val-
la aukodaniku president Len-
nart Meri stipendiumi statuut” 
on avaldatud 22. märtsil 2013 
Viimsi Teatajas ning valla ko-
dulehel www.viimsivald.ee. Li-
sateavet saab valla kultuuri- ja 
spordiametist telefonil 6028 866 
või marje@viimsivv.ee.

Kultuuri- ja spordiamet

Pirita kitarri- ja 
viiulistuudio ootab
Pirita kitarri- ja viiulistuudio alustas õppetööd 
uues hoones, mis asub Pirita Majandusgümnaa-
siumi kõrval, Jahimehe teel.

Kitarristuudios käib juba päris palju Viimsi lapsi. Stuu-
dios saavad õppida ka need, kes pole eelnevalt muusikaga 
kokku puutunud. Oodatud on lapsed alates 6. eluaastast. 
Ansamblimängu kaudu õpitakse teineteisega arvestama 
ja üksteist kuulama. Koosmusitseerimine on ka lõbus ja 
innustab harjutama.

Traditsiooniliselt lõpeb õppeaasta juunis kontserdiga 
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis, kus Pirita kitarriorkestri 
ja viiuliansambli ees astuvad üles erinevad solistid. Jõu-
lukontserdi korraldab Pirita kitarriorkester aga väga hea 
akustikaga Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Lisateavet saate kodulehelt www.kitarriorkester.ee, tel 
5689 8665 või laurijoeleht@gmail.com. Stuudio juhen-
dajatega saate kohtuda 13. septembril kell 11–14 Viimsi 
Kooli infolaadal.

Pirita kitarri- ja viiulistuudio 

Viinamarjanäitus 
botaanikaias
12.–14. septembril on soodne võimalus osta 
Tallinna Botaanikaaia näituselt nii kodumaiseid 
viinamarju kui ka viinapuuistikuid.

Oma aias hästi keskkonna-
sõbralikult kasvanud viina-
marjad ei ole Eestis enam 
kuigi haruldased ja viinamar-
jaentusiaste tuleb iga aastaga 
juurde. Üha lisandub ka kat-
setega läbi proovitud Vene, 
Ukraina ja Läti sordiaretajate 
loodud viinapuusorte, mis 
peavad meie talvedele päris 
hästi vastu.

Pärnumaal Vändra valla 
Lüüste küla Saare-Tõrvaaugu 
talu aiandis on juba neljal aas-
tal augusti lõpus peetud me-

nukat viinamarjapäeva, suur valik viinapuusorte kasvab seal 
nii avamaal kui ka kasvuhoones. Harri Poom, kes seal juba 
aastaid ka arbuuside, melonite jm eksootilisemate viljadega 
on katsetanud, usub, et kõik, kes saavad hakkama roosi ja 
tomati kasvatamisega, tulevad ka viinapuudega toime.

Tallinna Botaanikaeda toob ta kaasa valiku parimaid 
lauaviinamarju talu u 150 viinapuusordiga kogust ning 
ka natuke arbuuse ja meloneid. Saab maitsta, osta ja Eesti 
ühelt kogenumalt viinamarjakasvatajalt head nõu küsida. 

Näitus on botaanikaaia palmimajas avatud k 11–18.

VT

Muutus raamatukogude 
lahtiolekuaeg

Näitusel saab kodumaiseid 
viinamarju maitsta ja ka 
osta. Foto Fotolia
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26. septembril saab Viimsi 
Huvikeskuses kaasa elada 
Peeter Tammearu ja Piret 
Rauga mängitud armas-
tusloole kirjades. 

Ehk on teil kodus sahtlis tal-
lel pakk vanu hoolega hoitud 
kirju, punane pael ümber. Pak-
ki polegi vaja lahti teha, kõik 
tuleb niigi meelde. Kuid mõni 
noor inimene võib olla pole 
mitte kunagi ühtegi kirja kir-
jutanud, oodanud ega saanud. 
Postkasti tuleb maksuteateid ja 
arveid, päris kirja oluliselt ini-
meselt aga mitte. Sellist kirja, 
kus iga mõte on hoolega kaalu-
tud, kirjeldused on tähendusli-
kud ja kus on arglikult väljen-
datud ehk selliseidki tundeid, 
mida suusõnal poleks kunagi 
julenud või osanud öelda. Kir-
jad kui sõnasse kinni püütud 
tundevirvendused. Neid loeti, 
kuni need pähe kulusid. Arvu-

Kaduv kirja kirjutamise kunst

titega üles kasvanud põlvkon-
nal selliseid kirju pole. Meilid 
tulevad ja kaovad ruttu.

A. R. Gurney “Armastuse 
kirjad” (“Love Letters”) oli 
1989. aastal Pulitzeri draa-
mapreemia nominent. Vaevalt 
oskas autor siis aimata, kui rut-
tu jõuame ajastusse, kus mõne 
meelest piisab teise hülgamiseks 
SMS-ist ning kus koos või lahus 
olemisest teatab üle ilma näo-
raamat. Toona polnud paljudel 
võimalik isegi pikki telefonikõ-
nesid pidada. Kiri oligi peamine 
suhtlusvahend, kui kallim või 

lähedased viibisid kaugel. Kir-
javahetuste ajastul olid kirjade 
saatjad ja ootajad kuidagi tund-
likumad – siis võeti endale aega 
mõelda, osati oma mõtteid kirja 
panna ja lähedastega jagada.

Kuressaare Linnateatrile tõl-
kis ja lavastas “Armastuse kir-
jad”  Peeter Tammearu, tema kan-
da on ka meesosalise Andrew 
roll. Melissat mängib Piret 
Rauk. Jaak Allik, kes oli lavas-
tuse konsultandiks, on Melissat 
nimetanud tema parimaks seni-
seks rolliks.  

Ühel 1980. aastate lörtsisel 
päeval saab 56-aastane Ameeri-
ka Ühendriikide senaator And-
rew Makepeace Ladd tagasi pa-
ki kirju, mille ta on saatnud Me-
lissale. Naise saadetud kirjad 
ootavad kokkukogutult laua-
sahtlis. Näitlejate esituses on 
kirjad uuesti olevikuhetkes. Vaa-
tame, kuidas kõneleb hingesei-
sundeist inimene ja kuidas kiri. 

Peeter Tammearu on öel-
nud, et armastuse kirjad on sel-
lele armastusloole kindlasti täp-
sem ja õigem  pealkiri, kui oleks 
selge ja ühene armastuskiri. 
Ühekordse tõdemise asemel on 
siin pool sajandit kestnud lugu 
– terve kirjades elatud elu. Kir-
jutajad kasvavad, muutuvad, 
unistavad, loodavad, igatsevad,  
lähenevad, kaugenevad, tülitse-
vad ja lepivad. Armastuseta po-
leks kirjutajatel kindlasti nii 
kauaks hoolimist ja kannatust 
jätkunud. Need elud võinuks 
kulgeda koos, kui... 

Vaatad ja kurgus on klomp, 
sest lihtne lugu poeb kohe hin-
ge. See tuletab meelde enda 
lood ja kahtlused ja puudutab 
nii, nagu ainult eriline teatri-
etendus seda teha saab. See-
kord tuleb see puudutus väga 
nappide vahendite ja suurepä-
raste näitlejatöödega. 

VT

Viimsis on vähe avalikku 
ruumi rikastavaid kunsti-
teoseid. Üks neist vähes-
test – Põhja konn – seisab 
uhkelt astangu veerel 
kergliiklusteede algus-
kohas. 

Meie konn on tänaseks kuul-
sust ja tuntust kogunud juba ka 
Leedus, Poolas ja Slovakkias. 
Põhja-Harju Koostöökogu on 
Leader projektide raames ra-
hastanud mitmeid toredaid et-
tevõtmisi Viimsi, Rae ja Jõe-
lähtme vallas. Põhja konna lu-
gu algas nelja riigi ühisest 
plaanist ilmestada oma kerg-
liiklusteid muinasjutuelemen-
tidega, mis rikastavad miljööd, 
tutvustavad vastastikku kul-
tuure ja sobivad teekonnatä-
histeks, keha- ja rahvakultuuri 
ühendajateks. 

Meie valisime muinasjutu-
tegelaseks Tauno Kangro ku-
jundatud Põhja konna. Slovakid 
tutvustavad oma kolme krossi 
muinasjuttu, poolakad õpetlikku 
lugu hiirest ja kuningast, leedu-
kad kukest ja kassist. Kõik need 
lood paneme välja Põhja konna 
juures avataval stendil. Samasu-
gused stendid on kolmes part-
nerriigis juba avatud.

Saatsime Euroopasse Põh-
ja konna. Ehk tekkis see süner-
gia Andrus Kivirähki romaani 
“Mees, kes teadis ussisõnu” tuu-
les – tema raamatu lendelukas 
ilmestab Pariisis raamatukaup-
luste vaateaknaid. Meie konn 
jäi mõistliku elukana pidama 
Euroopa keskele Slovakkiasse, 
tal pole ju tiibu ja kaugemal 
polegi konnade saatus kuigi 
helge.

Põhja konn on mitmetä-
henduslik olend. Keskaegsest 
Püha Jüri narratiivist välja-
kasvanuna elab ta oma elu. 
Konn kui madude ja inimeste 
maailma vahelüli seob meid 
looduse tarkustega. Konn on 
ka puhta looduse sümbol: teda 

Kohtume Põhja konna juures

näeb ainult seal, kus on puhast 
vett. Meil Eestis on kõike: on 
vesi, konnad, ussisõnu kõne-
levad inimesed ja soov seda 
kõike oluliseks kultuuri osaks 
pidada.

Konn tuleb hädas appi
Ussimaarjapäevale järgneval 
laupäeval, 13. septembril pea-
me Põhja konna pidu. Avame 
stendi ja küsime esimest korda 
konna käest, mis tal meile öel-
da on. Aga ikka viisakalt, läbi 
lillede, laulu ja mõistukõne. 
Ilus suvi on läbi, loodus läheb 
puhkusele ja konnad-ussid ur-
gudesse. Põhja konn urgu ei 
mahu. Peame talle aasta läbi 
toeks olema ja tema meile ka, 
nii nagu on kirjas Põhja konna 
muinasjutus.

Ennemuiste asutas end eest-
laste elupaiga lähedusse Põhja 
konn. Suur ja ahne elukas nee-
las lehmakarju, inimesi, terveid 
külasid ning heinamaid. Kui ta 
liikvel oli, siis inimesed põge-
nesid kabuhirmus rettu.

Üks südikas noormees ot-
sustas konnale vastu astuda. 
Levisid jutud, et konnast saab 
jagu odaga, mis pistetud läbi 
võlusõrmuse. Aga võlusõrmu-
se asukohta ei teadnud keegi. 
Noormees läks metsanõialt abi 
saama – too segas talle kokku 
rohu, mis andis võime mõista 
lindude keelt. Looduse tarkuse 
abil leidis ta sõrmuse ja väestas 
oma oda. Nii sai ta Põhja kon-
nast jagu ja viimane peitis ennast 
alistunult sügavale maa alla.

Eesti rahvas elas kaua õn-
nelikult omal maal. Kuid üks-
kord olid jälle võõrad väed meie 
vabadust ohustamas. Eestlased 
teadsid, et alistatud Põhja konn 
magab kusagil läheduses maa 
all ning tuleb meid kaitsma, 
kui keegi oskab ta üles äratada 
ja appi kutsuda. Inimesed olid 
ussisõnad ära unustanud ega 
mäletanud enam lindude keelt. 
Ühes kõrvalises külas oli mõis-
tetud vana tarkust alal hoida. 
Nende inimeste abiga äratati 
konn, kes siis vaenlase otse-
kohe silmapiiri taha hirmutas 

– nood ei julenud enne tagasi 
vaadata, kui toss täitsa väljas.

Põhja konnast on saanud 
meie väikese rahva liitlane ja 
abimees. Ta on meid õpetanud 
loodusega sõbrasuhteid pida-
ma ja ründab igaüht, kes meie 
rahvale ja loodusele liiga teeb. 
Põhja konn mäletab alati ussi-
sõnu ja mõistab lindude keelt. 
Peaasi, et me ise oskaks ta 
unest äratada ja abi nõutada.

Sedasi on Põhja konnaga, 
kes valvab meid Viimsi mäe-
veerel. Kui tahad saada ema-
kese maaga lähemaks, võid ta 
vägevaid käppasid silitada. Kui 
on tarvis õige elukaaslane leida 
või olemasolevast midagi pare-
mat vormida, peab konna suule 
suudlema. Siis on õnn kindel. 
Konn jagab väge ja mõistmis-
võimet neile, kes tulevad tema 
juurde heade mõtetega. Teeme 
seda koos 13. septembril kell 14 
– ikka laulu, lusti ja rõõmuga.

Ene Lill
Põhja-Harju Koostöökogu 

juhatuse liige

Karu võib mesilas 
palju kurja teha
OÜ Asten Mesinduse Metsa mee purgid tunneb 
ära karupildiga sildi järgi. Mesitarudest matti 
võttes on karud oma “modellihonorari“ kuhjaga 
kätte saanud.

Asteni mesindustalus on järje-
pidevalt mesilasi peetud1930. 
aastast. Kolme põlve jooksul 
kogutud teadmised tähenda-
vad palju, mullu hindas Ees-
ti Mesinike Liit Ardi Asteni 
tööd aasta mesiniku tiitliga.

Asteni mesindustalu asub 
Pärnumaal Vändra vallas. Um-
bes 300 mesilalasperet paik-
nevad korjeajal 10–15 taru

kaupa metsa all ja on seal karudele suureks ahvatluseks.
“Enamasti karud tarusid ei puutu, kuid on mõned kiik-

suga tegelased, kes korpused laiali lõhuvad. Mõni selline 
ülbik on ehk karupojana inimeste juures kasvanud ja met-
sa lastud. Kui emamesilane jääb pärast taru lõhkumist al-
les, võib mesilaspere uuesti koonduda. Enamasti aga pere 
hukkub,” selgitab Ardi Asten. Kõige hullemal aastal on 
karud hävitanud Asteni talus lausa 44 mesilasperet, tänavu 
on karu tarude kallal käinud viiel korral. 

Karu eemalepeletamiseks on proovitud vastikuid lõh-
nu, mängivat raadiot, vilkuvaid tulesid jm. Ardi Asteni sõ-
nul mõjub niisugune vahend ehk ühel korral, teisel korral 
tark loom seda ei karda. “Kõige tõhusam tõke on siiski 
elektrikarjus – natuke valu peab karu kinni.” Igale poole 
ei saa elektrikarjust aga paigaldada ja pealegi ahvatlevad 
need jälle kahejalgseid vargaid.

Riik ei pidanud karude tekitatud kahju tükk aega üldse 
probleemiks, nüüd soovitab Asten aga mesilaste pidajail 
kindlasti kõik karurüüste juhtumid keskkonnaametis re-
gistreerida. Karud tükivad mesilasse tavaliselt juunis-juu-
lis, karujaht algab augustis, siis teavad piirkonna jahiselt-
sid neid juhtumeid arvestada.

Tänavust mesindusaastat peab Ardi Asten keskmiseks. 
Mesilased talvitusid väga hästi, kevad oli Vändra kandis 
ilus, juuni oli aga liiga jahe ning 30-kraadine palavus juu-
lis kõrvetas õied ära. 

Tänavustelt meepäevadelt, mida peetakse juba 20.–21. 
septembril Tallinna Lillepaviljonis, soovitab Ardi Asten hea 
Eesti mee hindajatel talvevaru ära osta. Mesinikelt saab seal 
küsida kõike, mis puudutab mett ja mesilasi. Müügil on väga 
hea valik mett jm mesindussaadusi. Loengutel räägivad as-
jatundjad mesindussaaduste tervendavatest omadustest, taru-
vaigust, meetaimede mõjust meele jm. Lapsed näevad mesi-
laste elu vaatlustarus ja õpivad meisterdama vahaküünlaid.

Meepäevade täpse kava leiate www.eestimesi.ee.
Meeli Müüripeal

Kõiki tarusid pole siin karu 
rüüstest säästnud isegi 
elektrikarjus. Foto Ardi Asten

Eesti Leader-liikumise entusiastid sel suvel Slovakkias Põhja konna tutvustava stendi juures. Foto erakogu

Piret Rauk ja Peeter Tammearu. 
Foto Kuressaare Linnateater
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Viimsi SPA Tervisekeskus 
on koostanud naistele 
terviseuuringute paketi, 
mis aitab jälile saad ka 
varjatud tervisehäiretele. 

Kui öösiti ei paista taevas 
kuud, siis on Veenus  kõige 
heledam ja inimsilmale kõige 
ilusam taevakeha. Antiikaja 
roomlased andsid sellele sä-
ravale tähele armastuse ja ilu  
jumalanna Veenuse nime. Vee-
nust uurida on aga keeruline, 
sest teda katab kogu ulatuses 
läbipaistmatu pilvekiht. Tema 
pinnast on võimalik saada üle-
vaade kas maandurite või ra-
darite abil.

Nii on ka meie “maiste 
Veenustega”. Peame oskama 
vaadata ka välise ilu ja sära 
alla. Kas märkate oma keha 
märguandeid? On juteada, et 
mida varem avastatakse tervi-
serike, seda kiiremini ja tõhu-
samalt saab probleemi ohjata 
ja ka ravitulemused on pare-
mad. Just sel otstarbel oleme 
Viimsi SPA tervisekeskuses 
loonud terviseuuringute paketi 
naistele. 

Suvi on lõppemas, puhku-
sereisid tehtud ja lapsed kooli 
saadetud. Nüüd on aeg pöörata 
tähelepanu oma keha märgu-
annetele. Teame, et on haigu-
si, mis ei annagi märguandeid, 
mida oskaks jälgida. Varjatud 
terviseriskide avastamisel ongi 
abiks naistele mõeldud uurin-
gupakett. 

Uuringupakett naistele
See sisaldab järgmisi uuringuid: 
arsti konsultatsioon, mammo-
graafia, rinna- ja munasarjavä-
hi markerite uuring, kilpnäär-
me hormoonide uuring, keha-
koostise määramine Jawon 
analüsaatori abil.

Kõige sagedasem naistel 
esinev pahaloomuline kasvaja 
on rinnavähk. Eestis avasta-
takse igal aastal ligi 600 uut 
rinnavähi juhtu ja neist pea-
aegu kolmandik on avastami-
se hetkel kaugele arenenud. 
Rinnavähi tekkeks on mitmeid 
faktoreid, kuid selgelt väljen-
dub seos naise vanusega. 80% 
esmastest rinnavähi juhtudest 
avastatakse naistel vanuses üle 
50 aasta.  

Oma osa on siin pärilikku-
sel. Pärilikult ülekanduvat rin-
navähki iseloomustab avaldu-

mine nooremas eas ja ka teistel 
pereliikmetel erinevate paikme-
tega kasvajate olemasolu (sa-
gedamini munasarja või ees-
näärme kasvaja). On ka leitud 
seoseid sünnituste, raseduste 
ja hormoonteraapiaga.

Kuid rinnavähki haigestu-
nud viiest naisest neljal puu-
duvad üldlevinud riskifaktorid. 
Riske ei saa alati ise mõjutada, 
küll aga saab neid arvestades 
pöörata rohkem tähelepanu 
ohumärkidele ja rindu hoolega 
kontrollida. Mammograafia või-
maldab avastada varajasi muu-
tusi rinnanäärmes, parandada 
oluliselt ravitulemusi ja vähen-
dada suremust rinnavähki.

Naisi ohustab ka munasar-
javähk. Vähiregistri andmeil 
registreeritakse Eestis keskmi-
selt 150 uut munasarjavähi juh-
tu aastas. Algav munasarjavähk 

on reeglina sümptomitevaba, 
see avastatakse juhuleiuna lä-
bivaatusel. Sageli sarnanevad 
sümptomid vähemtõsistele hai-
gusseisunditele (puhitus, kõhu- 
või vaagnapiirkonna valu, sa-
genenud urineerimine). Muna-
sarjavähi varane diagnoosimine 
aitab tunduvalt pikendada naise 
eluiga.

Meie uuringupaketis mää-
rame eelpool toodud haiguste 
markereid vereanalüüsi abil. 
Alati ei näita need markerid 
pahaloomulist protsessi, sest 
ka mõni healoomuline protsess 
võib anda vahel positiivse tule-
muse. Kuid pahaloomulise prot-
sessi puhul on ülimalt oluline 
avastada see võimalikult vara.

Lisasime paketti ka kilp-
näärme hormoonide uuringu, 
kuna naistel esineb kilpnäär-
mehaigusi kordades rohkem 
kui meestel. Kilpnääre on libli-
kakujuline nääre kaelal kõri ja 
hingetoru ees ja külgedel. See 
reguleerib organismi arengut 
ja ainevahetust.

Kilpnäärmes võib esineda 
nii üle- kui ka alatalitust, vas-
tavaid haigusnähte ei osata aga 
haigusega seostada. Ületalitu-
se puhul suureneb higistamine, 
võib esineda südame peks-
lemist, närvilisust, väsimust, 
õhupuudustunnet, tõuseb söö-
giisu, kuid kaal langeb jm. 
Alatalituse puhul muutub nahk 
sageli kuivaks ja karedaks, 
võib esineda nõrkust, jõuetust, 
kehakaalu tõusu, kõhukinni-

Muusikateraapia on 
loovteraapia vorm, kus 
peamine edasiviiv jõud 
on muusika. 

Üle kogu maailma kasutatak-
se muusikat ravis edukalt juba 
Teise maailmasõja ajast. Vii-
mastel aastakümnetel on muu-
sikateraapia andnud häid tule-
musi Alzheimeri ja Parkinsoni 
tõve, depressiooni, ärevus- või 
autismihäirete jm korral. Ka 
Eestis tegutseb muusikatera-
peute nii psühhiaatriahaiglates 
kui ka rehabilitatsioonikeskus-
tes. Kõige suurem muusikate-
raapia sihtgrupp on aga kõikjal 
siiski erivajadustega lapsed, 
muusikaterapeudid töötavad ka 
lasteaedades ja koolides.

Ärge arvake, et muusikate-
raapiasse minnakse passiivselt 
matile lamama, et kuulata oo-
keanihäälte dialoogi paaniflöö-
diga. Kui n-ö spetsialist teid 
sedasi tuppa muusikat kuula-
ma jätab, olete sattunud soss-
sepa juurde. Koolitatud muusi-
katerapeut kasutab iga kliendi 
vajadustest lähtudes erinevaid 
teraapiatehnikaid, näiteks klii-
nilist improvisatsiooni pillidel, 
laulude loomist, liikumist koos 
muusikaga ja muusika kuula-
mist, et soodustada inimese 
emotsionaalset, kognitiivset, füü-
silist või sotsiaalset arengut. 

Kõlavad tunded ehk muusikateraapia

Muusikateraapia laseb kõigil häält teha. Foto Käll Haarde

Kindlasti ei pea klient ole-
ma muusik või oskama pilli 
mängida. Teraapia esmaees-
märk on anda musitseerimise 
kaudu kliendile võimalus olla 
turvalises ja toetavas keskkon-
nas ning luua terapeudiga usal-
duslik muusikaline suhe. See 
suhe ei vaja sõnu ega seletusi 
nagu tavalises psühhoteraapias. 
See on hea, sest tihti jõuavad 
inimesed teraapiasse alles siis, 
kui oma murest on juba väga 
raske kõnelda või kui sõnadest 
lihtsalt ei piisa. Kus lõpevad sõ-
nad, algab muusika...

Mis toimub muusika-
teraapias?
Läbi teraapiaruumi ukse või-
vad kosta igasugused eluhe-

lid. Need väljendavad kurbust, 
viha, võbelevat ärritustunnet, 
häbi, pisaraid, kannatust, valu, 
aga ka rõõmu, rõkkavat naeru, 
hüsteerilist vallatust. Kõike, mis 
inimesel hetkel hingel ja meelel. 
Oma hetketuju väljendamine 
pillidel võib anda juurde julgust 
ja pealehakkamist. Kui pole tuju 
pilli mängida, saab muusikat 
kuulata. Tihti toovad kliendid 
terapeudile oma lemmikmuusi-
kat või siis luuakse talle olulisest 
laulust koos uus teos. 

Miks siis sellest ei piisa, 
kui ma kodus ise muusikat 
kuulan? Teraapias on igal tege-
vusel väiksem või suurem, nä-
dalane või kaugele tulevikku 
ulatuv eesmärk. Ükski tegevus 
pole juhuslik või põhjenda-

mata. Terapeut alustab seanssi 
ettevalmistatult ja eesmärke 
püstitatakse koos. Rehabilitat-
sioonis, kus põhirõhk on näi-
teks kõne arendamisel, teevad 
koostööd logopeed, tegevus- 
ja muusikaterapeut, sedasi on 
taastusravi tulemuslikum.

Kuidas aidata puudega 
last? 
Kel huvi, see leiab interne-
tist sadu lastele pühendunud 
muusikaterapeute ja nende 
teadustöid. Minu kokkupuu-
de muusikateraapiaga algas 
Tallinnas Käo Lastekeskuses, 
kus käivad süva- ja liitpuuete-
ga lapsed. Hakkasin tööle ühe 
autismi diagnoosiga poisiga. 
Kohe öeldi, et temaga on ras-
ke: poiss ei räägi, pelgab võõ-
raid ega loo silmsidet. Õnneks 
lisati, et talle meeldib trummi 
mängida. Sellest õlekõrrest 
saingi kinni haarata. Paari nä-
dala pärast avastasime poisiga 
ka klaveri. Tasapisi sündis meil 
usalduslik muusikaline suhe, 
tänu sellele tekkisid silmside ja, 
mis veel olulisem – sõprusside. 
Nädalast nädalasse improvisee-
risime koos klaveril, sõnadeta-
gi oli selge, kuidas muusika last 
innustab ja igal tasandil edasi 
viib. Muusika laskis näha asju, 
mis on lapsele meele järele, mis 
temas segadust tekitab, mida 

saaks vältida. Nii avanesid lap-
se isiksus ja omapärased anded. 
Tänu muusikale sai astuda au-
tistliku lapse maailma, olemata 
seal häiriv sissetungija.

Erinevad tervisehäired too-
vad lastes esile kompleksseid 
emotsioone, muusika aitab 
nendega hakkama saada. Pole 
last, kellele muusikateraapia 
oleks vastunäidustatud. Muusi-
kaga saab last innustada ja jul-
gustada, arendada  sotsiaalseid 
oskusi. Kindlasti toetab muusi-
kateraapia ka lapse kõne, koor-
dinatsiooni, tunnete ja loovuse 
arengut. 

Haigla on lapsele võõras 
ja hirmutav keskkond, muusi-
ka saab seal pakkuda toetust 
ja julgustust, ehk isegi tunnet, 
et vajadusel võib haiglasse ta-
gasigi tulla. Muusikaterapeut 
kehastab seanssidel justkui 
toetavat ja lõbusat sõpra, lap-
sevanemat, muusikaõpetajat ja 
mängukaaslast. Viimsi haiglas 
seanssidel käivad väikelapsed 
saavad algul teraapiasse kaasa 
võtta ema, isa, õe või venna, 
sest naeratus ja toetav noogu-
tus musitseerimise ajal aitavad 
sündida usaldusel. Laps näeb, 
et kõik on hästi.

Keegi on öelnud: “Muu-
sika on see, kuidas kõlavad 
tunded”. Meil kõigil on midagi 
öelda. Öeldu näitab tihti, kel-

leks end peame ja kuidas näe-
vad meid teised. Teen häält, 
järelikult on mind ka kuulda. 
Muusikateraapia laseb häält 
teha kõigil, ka neil, kellele 
pole antud võimalust kasutada 
sõnu. Meis kõigis helisevad 
meloodiad, meis kõigis pei-
tub muusik. Muusika loob uue 
maailma. Näen ja kuulen seda 
pea igal muusikateraapia sean-
sil. See innustab mind.  

Eestis töötab õnneks väga 
häid muusikaterapeute. Suur 
rõõm on teatada, et oma tun-
ded saavad nüüd koduvallast 
lahkumata kõlama panna ka 
Viimsi lapsed. Väga tugeva ja 
kaasaegse taastusravi mees-
konnaga Viimsi Fertilitases 
töötab juulist alates muusika-
terapeut ning muusikateraapia 
teenust saavad sellest sügisest 
ka Randveres eri- ja lihtsusta-
tud õppekavadel õppivad lap-
sed. Viimsis on väga tubli ja 
entusiastlik invaühing ja hooli-
vad inimesed, kelle igapäeva-
mureks on erivajadustega laste 
parem elu. Jõudu teile kõigile!

Kui soovite rohkem teavet 
või tunnete huvi muusikate-
raapia teenuse vastu, kirjutage 
e-posti aadressil K.Haarde@
fertilitas.ee või helistage Fer-
tilitase registratuuri numbril 
6059 600.

Käll Haarde

Uurime Veenust
sust, mäluhäireid, juuste välja-
langemist jm.

Tore oleks ka teada oma 
keha tervislikku seisundit. Kas 
organismis on näiteks rasva 
normaalselt või on seda liiga 
palju, eriti siseorganite ümber? 
Milline organismi põhiaineva-
hetuse kaloraaž tagaks päevase 
energiavajaduse? Kas on vaja 
liikumisega suurendada skele-
tilihaste osakaalu ja kui, siis 
millises piirkonnas?

Kehakoostise määramiseks 
kasutame kaasaegset Jawon 
ioi353 analüsaatorit, selle abil 
saab teada pikkuse ja kaalu, 
määrata keha rasvaprotsen-
di, mõõta lihasmassi, määrata 
bioloogilist vanust, siseorga-
nite rasvaprotsenti kõhuõõnes 
ja päevas vajalikku kaloraaži. 
Kehakoostise saab määrata 
vähemalt kaks tundi pärast 
söömist. Kui teha uuring kohe 

pärast treeningut või pärast 
kahe klaasi vee joomist, suure 
vedelikukoguse manustamist, 
võivad tulemused olla eksli-
kud. Uuring pole soovitav ra-
sedatele ja südamestimulaato-
riga inimestele.

Nimetatud uuringutele järg-
neb põhjalik vestlus arstiga. 
Koos arutatakse, kas on vaja 
muuta oma toitumisharjumusi 
või füüsilist koormust. Kuid 
võib selguda ka tore tõde, et 
kõigi näitudega tasub rahul 
olla ja võib jätkata endist vii-
si. Terviseuuringule on ooda-
tud kõik naised, sest varjatud 
tervisehäireid võib olla igal 
naisel. Info ja broneerimine 
Viimsi SPA Tervisekeskuse 
registratuuris, tel 6061 160 või 
spa@spatallinn.ee.

Katrin Traat
Tervisekeskuse peaarst

Dr Katrin Traat analüüsib koos kliendiga uuringu tulemusi. 
Foto Viimsi SPA Tervisekeskus

UURINGUTE  PAKETT  NAISTELE
Pakett sisaldab arsti konsultatsiooni, mammograafiat, vere-
analüüse (kilpnäärme hormoonid, rinna- ja munasarjavähi 

markerid) ning kehakoostise määramist Jawon analüsaatori abil.

Õigel ajal avastatud terviseprobleem on kergemini lahendatav.

Paketi hind  110 € / soodushind 88 € kuni 31.10.14 

Info ja broneerimine Tallinn Viimsi SPA Tervisekeskuse 
registratuuris

tel +372 6061 160 või spa@spatallinn.ee
www.spatallinn.ee
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Viimsi Huvikeskuse huviringid 2014/2015 hooajal
LASTELE JA NOORTELE
ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
lauluklassis II korrusel
6. elukuu – 1-aastased N 10.00–10.50  
1–2-aastased I rühm T 9.30–10.30 
1–2-aastased II rühm T 10.45–11.45    
1–2-aastased III rühm N 9.30–10.30
2–3-aastased I rühm K 9.30–10.30    
2–3-aastased II rühm K 10.45–11.45    
3–4-aastased N 17.30–18.15    
4–5-aastased E 18.00–18.45      
5–6-aastased I rühm T 17.30–18.15   
5–6-aastased II rühm T 18.30–19.15   
6–7-aastased N 18.30–19.15
7–9-aastased N 16.30–17.15    
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik ja 
Mari-Liis Rahumets 
Info: itariinapedanik@gmail.com

LAULUSTUUDIO INDIVIDUAALÕPE 
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik 

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad: pühapäeviti 
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis 
I korrusel
beebivõimlemine 2 kuu – 1,5-aas-
tastele 10.00
väikelaste võimlemine 1,5–5-aas-
tastele 11.00 
Treener: Vello Vaher 
Info ja registreerimine: tel 5100 537 

BEEBIVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad: esmas-
päeviti Viimsi Huvikeskuse treening-
saalis I korrusel
jaanuar–märts 2014 sündinud 
beebid 10.00
aprill–mai 2014 sündinud beebid 
11.00
juuni–juuli 2014 sündinud beebid 
12.00
august–september 2014 sündinud 
beebid 13.00 
Treener: Evelin Talvar 
Info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee

MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel
1,10–3-aastastele R 11.00    
Treener: Piret Kõõra
Registreerimine: heatujustuudio@
gmail.com 

VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSU-
KLUBI 
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
3–4-aastased K 17.00–17.45 
4–5-aastased K 17.45–18.30 
6–7-aastased K 18.30–19.15 
1.–3. klass T ja N 15.00–16.00 (2 korda 
nädalas)
Treener: Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee 

KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
4–5-aastased (algajad) E 16.30–17.25
6–8-aastased (algajad) E 15.30–16.25              
9–10-aastased (edasijõudnud) T ja N 
16.00–16.55
7–9-aastased (edasijõudnud) T ja N 
17.00–17.55       
Info: www.balletistuudio.ee

LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE 
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
3.–6. klass E 16.00–17.00   
1.–3. klass N 16.00–17.00  
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com

MOEKUNSTI- JA DISAINIRING 
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
koolinoortele K 15.00–16.30 või 
16.30–18.00 
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerimine: luulepakkas@
hotmail.com  

VIIMSI VÄIKESTE SÕPRADE 
KUNSTIKLUBI
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel 
1,8–3-aastaste loovusring N 10.30  
Juhendaja: Eveli Apri 

Registreerimine: loovustuba@
gmail.com

ISEMOODI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
3–6-aastastele lastele koos 
vanematega T 18.00–19.00
Juhendaja: Airi Voitk
Registreerimine: loovustuba@gmail.com

KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
koolilastele E 17.00–18.00
Juhendaja: Kristiina Nemirovitš-
Dantšenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com 

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

KERGEJÕUSTIK 
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
6–11-aastastele K ja R 15.45–16.45
ja 16.45–17.45 (2 gruppi) 
Treener: Kristiina Sõrmus
Registreerimine: kristiina@
tervisementor.ee

JUDO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
4–5 aastastele lastele P 14.00–14.40
5–7 aastastele lastele P 14.50–15.30
Treener: Tõnis-Gert Trell
Registreerimine: tgtrell@gmail.com 

JJ-STREET HIP-HOP 
Treeningud toimuvad: neljapäeviti 
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi 
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 16.00–
17.00 ja P 18.00–19.00  
Treener: Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee

JJ-STREET HOUSE 
Treeningud toimuvad: neljapäeviti 
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi 
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 17.00–
18.00 ja P 19.00–20.00
Treener: Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee

CONTEMPORARY JAZZ TANTSU-
TREENING 
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 19.30–20.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com

HEELS TANTSUTREENING 
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 20.30–21.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com

IIRI TANTS
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikes-
kuse treeningsaalis I korrusel
R 17.45–18.45
Treener: Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@gmail.com

BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
4–6-aastased T 17.30–18.10
1.–3. klassi lapsed T 16.00–17.00    
Õpetaja: Paula Luks
Registreerimine: paula@bumble.ee 

EESTI VESTLUSKEELE KURSUS 
VENE KEELE BAASIL
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
14–17-aastastele T 17.00–17.45  
Õpetaja: Katrin Liiva
Registreerimine: info@esterra.ee

SUHTLEMISRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
1.–4. klassi lapsed E 14.30–15.30

5.–7. klassi lapsed E 15.40–16.40
5–7-aastased lapsed K 17.30–18.30
Juhendaja: Kärt Lust-Paal 
Registreerimine: kart@noviti.ee

TÄISKASVANUTELE
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
E 17.45–19.15
N 19.45–21.15
Treener: Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@jooga-
klubi.ee

ŠIVANANDA JOOGA 
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
L 10.30–12.00
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 Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
L 12.15–13.30
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

HATHA JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 13.45–14.45 ja R 13.15–14.15
Treener: Marika Tomberg
Info ja registreerimine: hingamine@
gmail.com

SHINDO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 19.30–20.30
Treener: Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com 

PILATES
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E 8.30–9.45 (Terje Vaino)
K ja R 9.00–10.15 (Terje Vaino)
K ja R 12.00–13.00 (Evelin Märtson)
T ja N 18.15-19.30 (Terje Vaino)
Treenerid: Evelin Märtson ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee ja terje@pilatespluss.ee 

LIHASTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T 20.30–21.30
P 12.15–13.15
Treener: Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: juta.rahkema@
gmail.com

FOTOGRAAFIA KURSUSED ALGAJATELE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
T 19.00–20.30 
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerimine: viimsifoto@
gmail.com

FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad: kord kuus 
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis 
II korrusel
E 19.00–20.30 
Juhendaja: Peep Kirbits
Registreerimine: viimsifoto@
gmail.com 

INGLISE KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
algajad, taasalustajad, kesktase, 
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja: Reeli Saluveer

Info ja registreerimine: reelisalu@
hot.ee

HISPAANIA KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
algajad K 18.30–20.00
edasijõudnud N 18.30–20.00
Õpetaja: Carmen Kõrvek
Info ja registreerimine: carmen.korvek@
mail.ee

EESTI VESTLUSKEELE KURSUS 
VENE KEELE BAASIL
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
E 17.30–19.00  
Õpetaja: Katrin Liiva
Registreerimine: info@esterra.ee

EESTI VESTLUSKEELE KURSUS 
INGLISE KEELE BAASIL
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
õppeklassis II korrusel
R 17.30–19.00  
Õpetaja: Katrin Liiva
Registreerimine: info@esterra.ee

SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis I korrusel
N 19.00 algajad 
N 20.00 edasijõudnud 
Treener: Alar Kaasik 
Info ja registreerimine: heatuju-
stuudio@gmail.com 

NAISTE BALLETT
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
T ja N 12.00–13.30
R 19.00–20.30
Treener: Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com

CONTEMPORARY JAZZ TANTSUTREENING 
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 19.30–20.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com

HEELS TANTSUTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-
keskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 20.30–21.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 12.00 ja 
19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee 

EAKATE KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: 2 korda kuus Viimsi 
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis I korrusel
K 11.00–13.00 
Juhendaja: Ljuba Keskküla
Registreerimine: tel 5816 7516

ÕMBLUSRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
N 17.15–18.45
N 19.00–20.30
Juhendaja: Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee 

KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
E 18.00–19.00
Juhendaja: Kristiina Nemirovitš-
Dantšenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com 

KONSTRUEERIMISE-MODELLEERIMISE 
KURSUS
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis I korrusel
N 18.00–19.30 
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerimine: luulepakkas@
hotmail.com 

HOMÖOPAATIA KURSUS
Tegutseb Viimsi Huvikeskuse kohvitoas 
K 12.00–13.30

K 18.30–20.00
Juhendaja: Anu Hermlin
Info: anu@vaimukoda.ee

KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Kohtumised leiavad aset: Viimsi Huvi-
keskuse suures saalis I korrusel
E 18.30
Dirigent: Indrek Umberg
Koorivanem: Eddy Kont
Info ja registreerimine: eddykont@
gmail.com

VIIMSI HARRASTUSTEATER
Tegutseb: Viimsi Huvikeskuse suures 
saalis I korrusel
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR
SEGARAHVATANTSURÜHM 
VALLA-ALUNE
Treeningud toimuvad: päevakeskuse 
saalis Kesk tee 1, Haabneeme alevik
E ja K 19.30–21.30
Juhendaja: Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

VIIMSI HUVIKESKUSE NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel
N 18.00
Juhendaja: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL PIRITA
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
prooviruumis II korrusel
E 18.00
Juhendaja: August Sarrap
Info: tel 5335 8829

SEGAKOOR VIIMSI
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse 
saalis I korrusel
K 17.30
Dirigent: Vaike Sarn
Koorivanem: Sven Simson
Info: tel 5038 612

PILLIÕPE
TORUPILLIÕPPE INDIVIDUAALTUNNID
Proovid Viimsi Huvikeskuse proovi-
ruumis II korrusel
Koolilastele ja täiskasvanutele. Ajad 
kokkuleppel.
Õpetaja: Helina Ardel
Info: helina.ardel@mail.ee 

KITARRIÕPPE INDIVIDUAALTUNNID
Proovid neljapäeviti Viimsi Huvi-
keskuse prooviruumis II korrusel
Koolilastele ja täiskasvanutele. Ajad 
kokkuleppel.
Õpetaja: Madis Kreevan
Info: madis393@gmail.com 

RANDVERE NOORTEKESKUS
PILATES
Treeningud toimuvad: Randvere 
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
E 19.15–20.30 (Terje Vaino)
K 19.00–20.00 (Madli Toots)
Treenerid: Madli Toots ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: madli.toots@
gmail.com ja terje@pilatespluss.ee 

JUDO
Treeningud toimuvad: Randvere 
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
7–11-aastastele lastele T 19.30–20.30
Treener: Tõnis-Gert Trell
Registreerimine: tgtrell@gmail.com 

LOOVUSRING JA KOKANDUS 
Tunnid toimuvad: Randvere Noorte-
keskuses (Kibuvitsa tee 1)
1.–6. klass N 19.30–20.30  
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerimine: loovustuba@gmail.com

VIIMSI HUVIKESKUSE 
PRANGLI RAHVAMAJA
Loovusring, käsitööring, kokandusring, 
naisansambel
Info: carmen@huvikeskus.ee

Rendime ruume erinevateks 
sündmusteks. 

Info: viimsi@huvikeskus.ee, 
6028 838, www.huvikeskus.ee, 

www.facebook.com/
ViimsiHuvikeskus
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TULE TUTVU         
VIIMSI HUVIKESKUSE 

HUVIRINGIDEGA!
Septembris kõigile uutele huvilistele 

esimene tund TASUTA!
Lisainfo: www.huvikeskus.ee, www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus 

NB! Pakkumine ei kehti Kundalini jooga tundides

Balletistuudios õpid tantsukunsti armastama
Kaie Kõrbi Balletistuudio alustab oma 16. tegutsemisaastat ja taas kogunevad balletirüh-
mad ka Viimsi Huvikeskuses. 

Kõikidest lastest, kes meie juurde tulevad, ei pea tingimata saama tipptantsijaid. Jagame tead-
misi klassikalisest tantsust ja kasvatame inimesi, kes oskavad lugu pidada imeilusast tantsukuns-
tist. Balletitunnid annavad kauni rühi, painduvuse ja enesekindluse. Klassikalise balleti oskused 
kuuluvad kindlalt iga tantsija pagasi hulka ja loovad eelduse teiste tantsuliikidega tegelemiseks. 
Lapsed õpivad tunnetama oma keha ja omandavad tantsutehnikaid. Stuudio töö ei piirdu ainult 
füüsisega. Kõik tantsusammud tehakse elava muusika saatel. Balletiõpetaja kõrval on alati klave-
risaatja, kes esitab lastele klassikalise muusika pärleid. 

Viimsi rühmi õpetab sellest aastast suurte kogemustega pedagoog Tatjana Voronina. Ta on lõpeta-
nud Tallinna Balletikooli aastal 1977, tema õpetajateks olid Tiiu Randviir ja Frunze Stepanjan. Tatjana 
tantsis Estonia teatris 24 aastat.

Õppetöö Viimsi Huvikeskuses algab 15. septembril. Kalliskivide rühm (9–10-aastased) koguneb 
igal teisipäeval ja neljapäeval kell 16, Tuhkatriinud (7–9-aastased) teisipäeval ja neljapäeval kell 17, 
Kuldnokad (7–10-aastased algajad) esmaspäeval kell 15.30 ja Pääsukesed (4–6-aastased algajad) es-
maspäeval kell 16.30. Õpilasi saate registreerida aadressil www.balletistuudio.ee, lisateavet küsige 
telefonil 5696 0500 või info@balletistuudio.ee. 

Merilin Lehtmaa

VIIMSI HUVIKESKUSE 
LASTE TANTSUKLUBI 
OOTAB 1.–3. KLASSI 

TÜDRUKUID TANTSIMA!
Teeme trenni, õpime erinevaid 

tantse, mängime ja käime esinemas!                                     
Meil on lõbus ja lahe koos tegutseda!
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse 

treeningsaalis teisipäeviti ja nelja-
päeviti kell 15.00

Treener Piret Kõõra

Ringi hind: 22 € kuu

Info ja registreerimine telefonil 
5563 4784 või 

e-mailil lastetants@huvikeskus.ee 

Uued suunad keeleõppes
Viimsi Keeltekool on juba mitu aastat pakkunud võõrkeele õpet nii grupis kui ka indivi-
duaalselt. Sel hooajal muutub õpe veel tõhusamaks.

Viimsi Keeltekool teeb nüüd koostööd firmaga Embassy of Education. Sealsete sõprade abiga 
on välja töötatud internetipõhised õppeprogrammid, mis võimaldavad õppijal keelt kiiremini, mu-
gavamalt ja efektiivsemalt omandada. Lisaks grupikohtumistele kooli õpetajatega on meil nüüd 
kasutusel ka Embassy of Educationi keeleõppemetoodika “Esimene Meetod – Keeled”. 

Õppija jaoks muutub keele omandamine igapäevaselt juhendatud protsessiks, nii et ta saab ka-
sutada oma huvidele vastavaid lisamaterjale, mis aitavad kiiresti heade tulemusteni jõuda. Lisaks 
grupitundidele keeltekoolis aitab õpetaja õppuril läbi mõelda igapäevase keeleõppe tegevused. 
Õppur saab teada, kuidas on tark õppida uusi sõnu, kuidas kuulata tekste jpm. Võõrkeele oman-
damise keerukal teekonnal on õppijale abiks nii põhjaliku väljaõppe saanud õpetajad kui ka in-
ternetipõhine õppekeskkond. Keeleõpe on sedasi nauditav, isiklikke vajadusi arvestav, mugav ja 
tulemusrikas. Lisateavet algavate kursuste kohta leiate www.viimsikeeltekool.ee. 

Viimsi Keeltekool

Parem enesetunne ja elu
Jooga on tee enda ja elu tingimusteta armastamise juurde. 

Tingimusteta armastus on kõige kõrgem tunne. Sellele on kõige lähedasem  tänutunne. Tänulikkus 
aitab saada oma ellu neid asju, mida tõeliselt soovid. Soovitut aitab oma ellu kutsuda keskendumine 
heale tundele, näiteks sellele, kui õnnelik sa oleksid siis, kui soov täitub. Mõte ja tunne loovad reaal-
sust. Su mõtted määravad, millised on su tunded. Sinu tunded ja mõtted aga tõmbavad ligi inimesi ja 
asju, mis “võnguvad samal sagedusel”. Mida parem on enesetunne, seda parem on elu.

Järjest paremat enesetunnet aitab saavutada jooga. Joogaasendite, hingamisharjutuste ja lõd-
vestumise praktiseerimise tagajärjel kasvab heaolutunne. Olenemata sellest, kas oled joogatundi 
tulles rõõmus või kurb, püüab tund sind aidata kõrgemale võnkesagedusele. See ei olegi aga mi-
dagi muud kui parem enesetunne. Kõrgeima võnkesagedusega tunded on tänutunne ja tingimus-
teta armastus. Inimesed, kes otsivad elus õnne, liiguvad alateadlikult järjest suurema tänutunde ja 
tingimusteta armastuse poole. Jooga aitab teid selles suunas edasi.

Algajate koolitusel saad selgeks jooga põhimõtted ja võid pärast ise praktikaga alustada. Ši-
vananda jooga on klassikaline jooga, kus kasutatakse 12 jooga põhiasendit, hingamisharjutusi ja 
lõdvestumist. Joogatund on üles ehitatud nii, et kasvaks heaolutunnet nii kehas kui ka meeltes.

Tulge kursusele eelnevasse tasuta joogatundi 13. septembril kell 10.30. Uue hooga alustavad ka 
rasedate joogagrupp (laupäeviti k 12.15) ning pensionäride joogagrupp (kolmapäeviti k 10.30). Sep-
tembris on kõigile uutele joogahuvilistele esimene tund tasuta. Lisateave www.pilletaliyoga.com. 

Pille Tali

Heaks suhtlejaks saab õppida
Septembris alustab Viimsis taas suhtlusring “Õpime suhtlema ja probleeme lahendama“. 

Ringi töö põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud ja just laste jaoks mõeldud psühholoogilisel prog-
rammil (ICPS). Õpime mängides, lugusid jutustades, arutades ja kaaslaste reaktsioone jälgides. Lapsed 
õpivad emotsioone ära tundma, nendega toime tulema ja ka teiste juures märkama; tegevuse ajasta-
mist; tundlikkust ja teadlikkust teistest; kuulamisoskust; alternatiivsete lahenduste leidmist; põhjuste 
väljaselgitamist; järeldavat mõtlemist; enesemotiveerimist; probleemidele lahenduse leidmist jpm. 

Koolitajaks on kliiniline psühholoog Kärt Lust-Paal, kes on suhtlemisringe juhendanud juba viis 
aastat. Ta usub, et kui psühholoogilised toimetulekuoskused omandada lapseeas, saavad paljud 
täiskasvanuea probleemid ennetatud. 

Suhtlusringid alustavad Viimsi Huvikeskuses 22. septembril: kell 14.30 1.–4. klassi lapsed, 15.30 
5.–7. klass ja kell 16.30 lasteaiaealiste rühm. Koolituse hind on 5 eurot kord/20 eurot kuu. Regist-
reerimine: kart@noviti.ee või tel 5830 8322.

autor 

VäIKELAPSE 
ESMAABIKOOLITUS

Koolitus kõigile, kelle jaoks 
laps ja tema tervis on 

kalleim vara.
Saate teavet sagedasemate lastehaigus-
te ja traumade kohta ning nõuandeid, 

kuidas olukorraga toime tulla. 
Koolitus on 11. oktoobril kell 10-16 

Viimsi Huvikeskuse suures saalis.

Koolituse hind on 20 €. 

Koolitaja Margit Pärn. 

Teave www.rkelu.ee
Registreerumine: 

viimsi@huvikeskus.ee. 
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12. september – 5. oktoober

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 30. september
Raamatunäitused “Edgar 
Valter 85“ ja “Koolijutud“
Viimsi Raamatukogus
Raamatunäitused “Väärt tõlke-
kirjandust“ ja “Tagasi koolis! 
Vahvaid koolijutte ja Ettevaa-
tust! Lahe raamat!“
Randvere Raamatukogus

Kuni 19. oktoober
Kunstinäitus “Rein Mägara 
akvarellid“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Kuni 14. septembrini
kestavad Viimsi kirikute 
päevad – Kodukirik kutsub
Lisainfo: www.eelk.ee/viimsi
Suuremad üritused: 
12. september k 18
Orelipooltund – orelil Aivar 
Sõerd
EELK Randvere kirikus
13. september k 10–14
Foorum “Kirik keset küla“
Rannarahva Muuseumis
13. september k 14–16
Laste ja vanavanemate tege-
vusrohke peatus
Viimsi Vabaõhumuuseumis
13. september k 14.30
Raul Mardi loeng tervislikust 
toitumisest
Rannarahva Muuseumis
13. september k 17–20
Kirikupäevade rõõmupidu
Muusika, tervitused, tublimate 
kirikurändurite autasustamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kiriku õuel
13. september k 20 
Reinaru Vendade kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. september k 11–14
Viimsi Turvalisusepäev ja kooli 
infolaat
Viimsi Kooli saalis ja õuealal 
(Randvere tee 8)

13. september k 14
Põhja konna pidu

Stendi avamine ja ussimaarja-
päeva tähistamine 
Korraldaja: Põhja-Harju Koos-
töökogu
Karulaugu terviserajal
Põhja konna skulptuuri juures

13. september k 21
Elava muusika õhtu – Mary Ann 
& The Tri-Tones
Black Rose Pubis

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

14. september k 11 
Jumalateenistus 
EEKBL Viimsi Vabakoguduse 
kirikus

14. september k 11 
Jumalateenistus 
EELK Prangli kirikus

14. september k 12
Jalgsimatk ja kepikõnd
k 11.39 buss V1 väljub haigla 
juurest
Korraldaja: MTÜ Viimsi Pensio-
näride Ühendus
Lisainfo: tel 6012 354 (Volli 
Kallion)
Kogunemine Rohuneeme 
kabeli juures

14. september k 14.30
Jumalateenistus
Laulab Pärnu oikumeeniline 
naiskoor
EELK Randvere kirikus

14. september k 18 ja 
16. september k 19
Muusikal “Aken vastu päikest“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 5/3 € Piletilevis ja ko-
hapeal enne etenduse algust
Viimsi Huvikeskuses

16. september k 16.30
Digikultuuri kursus – esimene 
kohtumine

Viimsi Noortekeskuses

17. september k 10.30
Viimsi XI Rannajooks
Korraldaja: MLA Viimsi 
Lasteaiad
Haabneeme rannas

17. september k 16
Seebivalmistamise töötuba
Viimsi Noortekeskuses

17. september k 20
Elava muusika õhtu
Merike Susi Trio
Black Rose Pubis

18. september k 17.30
Kokanduskursus noormeestele: 
hoidiste valmistamine
Viimsi Noortekeskuses

19. september k 19
Punutud soengute õpituba
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

19.–20. september
Viimsi valla meistrivõistlused 
saalihokis
Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus 
ja Spordiklubi Viimsi Kepp
Viimsi Kooli Spordikompleksis 

20. september k 6.30
Väljasõit Paunvere sügislaadale  
Korraldaja: Randvere Reisiklubi
Osalustasu 14 €
Lisainfo: tel 6864 055, 5690 
7520 (Aime Salmistu)
Kogunemine Viimsi haigla juures

20. september k 21
Esineb Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

20. september k 21
Elava muusika õhtu
Pixels
Black Rose Pubis

21. september k 10
Hülgevaatlusretk

Hind 35/15 € (õpilased 
kuni 12 a) 
Korraldaja: Prangli Reisid OÜ
Lisainfo: tel 5341 3109, 
annika@pranglireisid.ee
Kaberneeme sadamast

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

21. september k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

21. september k 18 ja 
23. september k 19
Muusikal “Aken vastu päikest“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 5/3 € Piletilevis ja 
kohapeal enne etenduse algust
Viimsi Huvikeskuses

24. september k 16
Vanade asjade (pinalid, ketsid 
jms) uueks disainimine
Viimsi Noortekeskuses

24. september k 19
Teadlaste Öö Viimsi Koolis – 
teadus inimese tervise 
teenistuses
Lisainfo: www.viimsi.edu.ee
Viimsi Koolis 

24. september k 20
Elava muusika õhtu
Ikevald Rannap
Black Rose Pubis

25. september k 15
XV Kindral Johan Laidoneri 
Olümpiateatejooks
Korraldajad: Kindral Johan 
Laidoneri Selts, Eesti Spordi-
selts Kalev, Eesti Kaitsevägi 
Viimsi mõisa pargis

25. september k 17.30
Kokanduskursus noor-
meestele: taimetoidu valmis-
tamine
Viimsi Noortekeskuses

26. september k 19
Kuressaare Linnateater 
“Armastuse kirjad“
Osades: Piret Rauk ja Peeter 
Tammearu
Piletid 10 €
Eelmüük: tel 6028 838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

27. september 9–15
Taluturul on Ubinapäev
Mahlapressimise talgud
Avatud on kodukohvikud
Õunagrillimise meistrivõistlused
Viimsi Vabaõhumuuseumis

27. september k 12–16
Tervisepäev 
Loengud: naha hooldus 
vanemas eas, homöopaatia 
kui haiguste põhjusi selgitav 
ravitsemisviis.
Praktiline õppus: keha virgutus-
punktid
Kehanäitude mõõtmised: vere-
rõhk, kolesterool, veresuhkur
Korraldaja: MTÜ Viimsi Pensio-
näride Ühendus 
Viimsi Päevakeskuses 

27. september k 21
Duo Catarsis – ehtne 
1970–1990ndate tantsu-
muusika
Black Rose Pubis 

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

29. september k 17.30
Kokanduskursus noormeestele: 
õunakoogid
Viimsi Noortekeskuses

29. september k 13
Sügishooaja avamine
Randvere Päevakeskuses 

30. september k 15
Hooaja avamine ja huvi-
ringidesse registreerimine

Lisainfo: tel 6064 080, 
paevakeskus@rannapere.ee 
Viimsi Päevakeskuses

1. oktoober k 16
Klaasimaali töötuba
Viimsi Noortekeskuses

1.–30. oktoober 
Raamatunäitused “Väärt tõlke-
kirjandus“ ja “Tarkus tuleb 
teadmisest“
Randvere Raamatukogus

1.–31. oktoober
Näitus “Raamatuid raamatutest“
Viimsi Raamatukogus

1. oktoober k 16.30
Digikultuuri kursus: sissejuhatus 
animatsiooni
Viimsi Noortekeskuses

2. oktoober k 17.30
Kokanduskursus noormeestele: 
porganditoidud
Viimsi Noortekeskuses

3. oktoober k 18
Õpetajate päeva tähistamine
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis

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

5. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

5. oktoober k 19
Peeter Oja stand-up etendus 
“Kui loll võib inimene olla“
Piletid: Piletilevis 16/15 €
Viimsi Kooli saalis

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 602 8866

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

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

VIIMSI RAAMATUKOGU DIREKTORI
ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

Tööülesanded:
raamatukogu töö korraldamine ja juhtimine, eelarve projekti koosta-
mine, arengukava täiendamine, asjaajamine, Viimsi valda puudutavate 
teavikute ja koduloolise ainestiku kogumine, säilitamine ja kättesaada-
vaks tegemine, teavikute korrashoiu tagamine, uute teavikute tellimise 
ja katalogiseerimise korraldamine, kaasaegse lugejateeninduse tagami-
ne, ürituste korraldamine.

Esitatavad nõuded:
• raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus vm kõrgharidus 
koos raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljanda astmega;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlus-
tasandil;
• kohanemis- ja algatusvõime;
• väga hea suhtlemis-  ja meeskonnatööoskus; 
• kohuse- ja vastutustunne.

Kasuks tuleb:
• juhtimiskogemus; 
• raamatukogus töötamise ja projektide kirjutamise kogemus;
• raamatukoguprogrammi Urram kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja pühendunud meeskonda;
• huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast tööd.

Kandideerimiseks esitage avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja 
haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 10. oktoobriks 2014 aad-
ressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkir-
jastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee. 

Lisateave tööalastes küsimustes: Ott Kask, kultuuri- ja spordiameti ju-
hataja, tel 602 8874, ott@viimsivv.ee; konkurssi puudutavates küsimus-
tes: Heli Kannes, tel 602 8872, heli@viimsivv.ee. 

Palju õnne!
l Ella Saul ........................ 96
l Livia Ailt ........................ 92
l Alfred Keskküla ........... 91
l Aita Nukki ..................... 85
l Alide Pukk .................... 85
l Armilda Pehk ............... 85
l Meri-Margite Paljasmaa ..
........................................... 80
l Dmytro Polidovych ...... 80
l Heiki Loo ....................... 80
l Peeter Klaar ................. 80
l Kaarel Pärkma ............. 75

Tere tulemast!
l Kirsika Rattasepal  ja Tanel Siimonil  sündis 28. juulil poeg 
Johannes Torm Siimon.

l Kadri Saavikul ja Rein Oksal sündis 3. augustil poeg Henri 
Oks.

l Birgit Veebelil ja Peeter Pappelil sündis 7. augustil poeg 
Patrik Pappel.

l Grete Jürgenil ja Reiko Kervel sündis 8. augustil tütar Griseela 
Kerve.

l Mari-Liis Obetil ja Taavi Kanguril sündis 25. augustil tütar 
Säde Liis Kangur.

l Jekaterina ja Aleksei Truninil sündis 29. augustil tütar Sofia 
Trunin.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

l Raivo Koik .................... 75
l Arvi Kalk ....................... 75
l Eha Kivisild ................... 75
l Aili Einmann ................. 75
l Taimi Pernik ................. 75
l Helgi Asi ....................... 75
l Velne Pihel ................... 70
l Svetlana Ponomarenko ...
........................................... 70
l Malle Lunter ................. 70
l Tiiu Tammiste .............. 70
l Matt Kõresaar .............. 70

Eakatel algab tegus 
sügishooaeg
Juba 27. septembril (algusega kell 12) toimub Haabneeme 
Päevakeskuses Tervisepäev.

Tervisepäeval on kavas loengud, virgutusharjutused, keha-
näitude mõõtmine jm.

3. oktoobril tähistavad Harju maakonna võistkonnad rah-
vusvahelist eakate päeva turniiriga. 11. oktoobril kell 12 toi-
mub Randvere Päevakeskuses mälumäng ja 2. novembril 
(kell 16–20) toimub meie sügisball Viimsi Peokeskuses (Pargi 
tee 12).

Viimsi SPA-s saame ujuda kas teisipäeval või neljapäeval 
kell 12, samadel tingimustel nagu kevadel (info Viiu Nurme-
la, tel 5114 528). Teiste ringide kohta saate teavet järgnevalt: 
bowlinguklubi – Rein Valkna, tel 5087 402;  matkaklubi – Volli 
Kallion, tel 6012 354; käsitöö – Ljuba Keskküla, tel 6091 805. 
Ootame osalema!

Pensionäride tuba (Kesk tee 1, II korrus, tel 6825 639) on 
avatud: E–K kell 10–14, N kell 10–12.

Viiu Nurmela

Reisiklubiga Paunvere laadale
Randvere reisiklubi sõidab 20. septembril Palamusele.

Kui tahate igasügisesest suurüritusest – Paunvere väljanäi-
tusest ja laadast – osa saada ja kaasa sõita, siis võtke koha 
broneerimiseks hiljemalt 15. septembriks ühendust Aime Sal-
mistuga. Helistage talle telefoninumbrile 6864 055 või 5188 
125. 20. septembril algab väljasõit Haabneemest busside lõpp-
peatusest juba  kell 6.30. 

Reisiklubi 
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Oluline ei ole vanus, 
vaid tahtejõud
Suve lõpus korraldas 
Eesti Ujumisliit Pühajärvel 
avaveeujumisvõistlused. 
Teet Daaniel, kes treenib 
Viimsi SPA spordiklubis ja 
on seal ka ujumise per-
sonaaltreener, tuli 5 km 
oma vanuseklassis 
(M 40–45) Eesti meistriks.

Teet Daaniel, palun kirjeldage 
seda ala, mille meister nüüd 
olete.

Avaveeujumine tähendab 
ujumist välisveekogus ja en-
dale sobivas stiilis. Võisteldes 
valitakse stiil, mis laseb kiire-
mini liikuda. 

Kuidas Te ujumisspordini 
jõudsite? 

Lapsena ei osanud ma 
ujuda, sõprade üllatuseks jõu-
dis ujumine minu ellu hiljem. 
29-aastaselt sattusin Tartus äsja 
avatud Aura veekeskusesse. 
Sealne sillerdav vesi oli nii li-
gitõmbav, et tekitas suure soovi 
ujuma õppida. Mul on väga hea 
meel, et sellest on kujunenud 
elustiil. Kõik on kinni tahtmi-
ses ja unistamises! Soovitan 
kõigil, kel tekib korrakski soov 

midagi ära teha, koguda julgust 
ja minna tulemusi saavutama.

Kas olete tegelenud ka mõ-
ne muu spordialaga? 

Teismelisena tegelesin kuus 
aastat judoga ja tulin siis ka 
Tartu meistriks. 

Kuidas jõudsite basseinist 
avaveekogudesse? 

Ajapikku hakkasin bassei-
niujumisele ja tavatreeningute-
le vaheldust otsima. Olen osa-
lenud mitmetel pikematel ja 

lühematel avaveeujumistel ning 
võitnud ka teisi etappe. 

Mida tundsite Eesti meist-
ri tiitlit võites?

See võit oli minu jaoks ää-
retult suur rõõm. Õppisin hilja 
ujuma ja konkurentsis püsimi-
ne pole lihtne. Kõrvutan seda 
2009. aastal Hispaanias EM-il 
saavutatud 200 m rinnuli dis-
tantsi 10. kohaga. Nüüd oli aga 
üllatavalt kerge ja mugav uju-
da, enesetunne oli hea. Mõni-
kord lähed vette ja tunned ära, 
et keha ei suuda endast piisa-
valt välja anda. 

Olin terve hooaja tugevalt 
valmistunud, et sel võistlusel 
saada parim tulemus. Selleks 
ajaks olin ka parimas vormis.

Olete ka personaaltree-
ner. Kui suur on praegu ini-
meste ujumishuvi?

Mitmed lapsevanemad la-
sevad lastel minu käe all val-
mistuda kooli ujumistundideks. 
Usun, et kui laps õpib ujuma 
enne kooli turvalises keskkonnas 
spetsialisti käe all, on tal kergem 
ujumistreeningutega alustada.

Täiskasvanuid käib trennis 
kahjuks vähe. Julgustan kõiki, 

olenemata vanusest, alustama 
personaal- või rühmatreenin-
guid. Pakun ka täiskasvanute 
algtreeninguid, mis kestavad 
oktoobrist kevadeni. Kutsun 
kõiki ka taliujumist harrastama 
– meie hooaeg kestab oktoob-
rist märtsini.

Teid guugeldades tulevad 
esmalt välja hoopis sellised 
uudised: “ujub Tartust Peip-
sini” ja “alistas Võrtsijärve”.

Tegelen ka maratonujumi-
sega, sest kui treenida ja ujuda 
vaid teatud pikkusi, siis võib 
paratamatult tekkida tüdimus. 
Maratonujumise harrastajaid on 
meil veel vähe, tugevaid konku-
rente on viis. Selle meeskonna-
ga oleme põhimõtteliselt tervele 
Eestile ringi peale ujunud. 

Millist unistust sel hooajal 
püüdma asute?

Kui kõik läheb hästi, siis on 
minu suurimaks sihiks 2015. 
aasta maratonujumine Peipsi jär-
vel. Mõttes on ka 24 tunni ujumi-
ne – eelduste kohaselt peaksin
selle aja jooksul ujuma 70–77 
km. Vallutada tahaksin ka mõ-
ne Euroopa riigi veekogu. 

Liina Rüütel

Teet Daaniel Pühajärvel pärast 
võistlust. Foto erakogu

Pirita Sügisjooks 
Pühapäeval, 28. septembril toimub taas Pirita Sügisjooks, kus 
jooksurõõmu saavad nautida kõik jooksusõbrad. 

6-km põhidistantsile on soo-
dushinnaga registreerimine juba 
alanud, see kestab kuni 15. sep-
tembrini. Starti lubame ainult kuni 

500 osalejat. Lastele levitab jooksupisikut teletorni maskott Eti.
Kui jooksudistants on läbitud, saab meisterdada loovustoas. Iga 
jooksu lõpetaja saab auhinnaks just selleks jooksuks kujundatud 
medali.

Sügisjooksu võistluskeskuses Pirita Majandusgümnaasiumi kõr-

Juulis Hispaanias peetud 
rahvusvahelisel rulliluui-
sutamise üksiksõiduvõist-
lusel Ciutat de Vic osales 
ka Rullesti esindus.

Kahepäevasel võistlusel osales 
kokku 150 rulluisutajat 12 rull-
uisuklubist Hispaaniast, Eestist 
ja Prantsusmaalt. Viimsi valda 
esindasid: Anne-Grete Aljas, 
Elis Ronk, Melissa Lisel Aasav, 
Emma Katarina Kuld, Anneliis 
Aljas, Sandra Kristin Paju, Anni 
Annusver, Susanna Sillaste, Mia 
Sirk, Laura Lipp, Loretta Sults, 
Lisette Tagel, Pille-Riin Puu-
sepp ja Simone Ever.

Igas tasemekategoorias oli 
keskmiselt 15–26 uisutajat.

Paljud Rullesti tüdrukud 
jõudsid oma saavutustega tu-
gevasse esikuuikusse. Eriti 
rõõmustasid aga Sandra Kris-
tin Paju ja Pille-Riin Puusepa 
tulemused – nad sooritasid 
üksikkava veatult ning tõusid 
pjedestalile. Pille-Riin Puu-
sepp (Iniciació C-B) saavutas 
tugevas konkurentsis kolman-

da koha, Sandra Kristin Paju 
(Iniciació C-A) aga teise koha. 
Mäletatavasti tõi Sandra va-
rakevadel Saksamaal peetud 
võistluselt koju koguni esikoha!

Hispaanias nägime natuke 
ka Vici, Palamose, Tossa de Mari 
ja Barcelona linna ning käisime 
piirkonna suurimas veepargis.

Rulluisuklubi Rullest oo-
tab nüüd 6–9- ja 10–14-aas-
taste treeningrühmadesse uusi 
huvilisi. Selleks, et rulluisu-

klubiga liituda, ei pea oskama 
uisutada, kuid vaja on huvi ja 
head üldfüüsilist vormi. Esial-
gu on kõik algajad üldarenda-
vas rühmas. Hiljem saab vali-
da, kas tegelda üksiksõidu või 
rühmakavadega.

Algajate treeningud on tei-
sipäeviti ja pühapäeviti Haab-
neeme koolis ja reedeti Rand-
vere koolis. Esimestel treenin-
gutel saab rulluiske ka laenu-
tada. Huvi korral saab osaleda 

Rulluisutüdrukud võistlesid Hispaanias
ka Rullesti võimlemistreenin-
gutel. Info ja registreerumine: 
piret@rullest.ee.

Viimsi rulluisuklubi Rul-
lest on 1995. aastast oma rüh-
makavadega osalenud Euroo-
pa meistrivõistlustel ja rahvus-
vahelistel karikavõistlustel. 
2006. aastal Hispaanias peetud 
EM-il tulid Rullesti kadetid 
rühmakavaga Euroopa meist-
riks, kahel korral on saavuta-
tud II koht ning 2007. aastal 
juuniorite kujunduisutamises 
III koht. Rullesti kujunduisuta-
mise rühm on esinenud Hong 
Kongis, Kanadas, Türgis, Mal-
tal, Saksamaal, Itaalias, His-
paanias, Prantsusmaal, Hol-
landis ja Belgias.

Kui rühmakava ja kujund-
uisutamine nõuavad väga head 
uisuvaldamist, siis üksiksõidu 
algajate klassis saavad võistel-
da ka väikesed tüdrukud. Häid 
kohti on nad koju toonud Taa-
nist, Hispaaniast, Horvaatiast 
ja Saksamaalt.

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

Meie esindus Hispaanias. Foto Rullest

val on avatud Eesti Õdede Liidu tervisetelk, kus mõõdetakse tasu-
ta nii vererõhku kui ka veresuhkrut.

Sügisjooksu toetavad:  EMT, LTT, NIKE, Tallinna Olümpiapurje-
spordikeskus, Moqyi Eesti, Tallink Hotels, Restoran River, Sport-
land, Tallinna Teletorn, Pirita Seikluspark, Eesti Õdede Liit, Tallinn 
Viimsi SPA, Viimsi Kino, MTÜ Loovustuba, Pirita Spordikeskus, Tal-
linna Spordi- ja Noorsooamet, KÜSK ning Pirita LOV. Lisainfot vt 
www.piritajooks.ee.

Kohtumiseni stardis!

Korraldajad

Spordiüritustest tulekul
19.–20. septembrini kestavad Viimsi Kooli spordikompleksis 
valla meistrivõistlused saalihokis. Korraldavad Viimsi Vallava-
litsus ja Spordiklubi Viimsi Kepp.

Viimsi tüdrukud 
EL-i noorte male-
meistrivõistlustel 
Austria väikelinnas Mureckis augustis toimunud 
Euroopa Liidu noorte malemeistrivõistlustel 
mängisid oma vanuseklassis tublisti Viimsi valla 
lapsed Karoliina ja Kristiina Liiv.

Eriti edukalt ja ilusa võiduga lõpetas kuni 9-aastaste tur-
niiri Karoliina. Viimase vooru mängus alistas ta kauni ja 
ootamatu vasturünnakuga tugeva Saksamaa noormehe 
(üks viiest rahvusvahelise reitinguga osalejast selles va-
nuseklassis) ja tõusis tüdrukute arvestuses (tüdrukud ja 
poisid mängisid koos) jagama teist-kolmandat kohta. Keh-
vem koefitsient jättis Karoliina seekord kolmandaks. Esi-
mese rahvusvahelise tiitlivõistluse auhinnana tõi ta koju 
nägusa karika ja uhke diplomi.   

Kristiinal läks kuni 11-aastaste vanuseklaasis oma 
mängu leidmisega veidi rohkem aega. Ilmselt oli pikk hoo-
aeg, mille käigus Kristiina võitis hõbeda ja kaks pronks-
medalit Eesti noorte meistrivõistlustelt, energiavarud ära 
kulutanud. Turniiri keskel hakkas Kristiina näitama oma 
tavalist taset ja saavutas lõpuks 11-aastaste tütarlaste hul-
gas 4. koha. Kuigi koht oli ju päris hea, jäi tal hinge kriipi-
ma teadmine, et pisut parema stardi korral oleks ta võinud 
vabalt võidelda tütarlaste meistritiitli nimel. 

Suur tänu tüdrukute treeneritele – ilma Monika Tsõ-
ganova, Vello Kiiveri ja Heike Sanderi igapäevase targa 
toetuse ja abita selliseid tulemusi ei sünniks! 

VT

Kristiina ja Karoliina diplomite ja karikaga. Foto erakogu   
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
SuuR tühjeNduSmüüK. 

Palju kaupa hinnaga 1.00 euR

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

Viimsi Teatajale 

on reklaami 

eest võlgu 

firma Garden 

House OÜ

TOORMAHLA 
PRESSIMINE 

Sel aastal 
Rohuneemes.  
Tel 5593 5863

PORTREEDE 
JOONISTAMINE. 

Hind 50 eurot.

Kontakt: 
mariiltamm@

hot.ee.

Õmblus-, tikkimis- 
ja parandustööd. 
Reklaamriided.
Heki tee 6-61, 
Haabneeme

Tel: 609 1490, 
529 8020

info@indigodesign.ee

Reval Café Viimsi 
kohvik võtab tööle 

nõudepesija. 

Töö graafiku alusel.
Teave Kerli Soolind, 

tel 5637 3674, 
kerli@revalcafe.ee

Seltskonnatantsu 
kursus algab 

17. septembril 
pereklubis Väike 

Päike (Kraavi tee 1, 
Pärnamäe küla).
Info: www.active-

studio.ee 
Tel 5191 7692

Inglise keele 
tunnid ja tõlke-

teenus Kalamajas. 
Soodushind 
(10 € ak/t) 

septembris alus-
tajale!  Tel 5564 
2979 või www. 

merilink.eu.

Püünsi külas müüa 
asjalikule ostjale kinnistu 

(tunnus 89011:003:0210).

Alternatiivvariant: vahetada 
korteri vastu Haabneemes 

või Viimsis.

Info: 501 7976

INTERVALLTRENN 
täiskasvanutele ja noortele14. eluaastast

Viimsis Väike Päike lasteaias 
(Kraavi tee 1)

T ja N 19.15, P 17.15
Sobib Sulle, kui tahad trimmis lihaseid, 
tugevat südant, reibast enesetunnet.

Teave kristiina@tervisementor.ee, 
tel 5015 945

Anda üürile 
äripind 
aadressil Merivälja tee 22, Tallinn. 
Lisateave tel 5880 1232.

ERAKUULUTUSED

l 3-liikmeline sõbralik ja hea maksekäitumisega 
perekond otsib Haabneeme 3-toalist üürikorterit. 
Periood: 1–2 aastat. Kõik pakkumised oodatud! 
Tel 5358 3361, Annika.

l Kutsun inglise ja vene keele tundidesse Kadrioru 
lähedal lapsi ja täiskasvanuid. Suur kogemus. Info 
www.teacher.ee.

l Müüa mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi 
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohale-
toimetamine Viimsi piirkonnas tasuta. Tel 5068 
326, toivo@kartt.ee.

l Kodukoristus, hooldus- ja abitööd õues! Hinnad 
soodsad! Asume Viimsis. Teave info@business-
match.ee või tel 5306 8004.

l Töötav neiu lapsega soovib omanikult üürida 
2–3-toalist korterit Viimsis või Haabneemes. Hind 
kuni 250 € kuus. Teave janne565@hotmail.com 
või tel 5624 9606.

l Annan prantsuse keele eratunde. Tel 5344 4808.

l Vajame koristajat Haabneemes asuvasse paaris-
majja 1 kord nädalas. Huvilistel võtta ühendust 
triinu81@hotmail.com või tel 5624 6880.

l Üürin Viimsis 2-toalise korteri otse omanikult. 
Tel 5026 501.

l Olen 15-aastane poiss ja otsin tööd (muru niit-
mine, riisumine, puude lõhkumine, aknapesu, 
aiatööd, majapidamistööd, lapsehoid). Tel 5903 
2478. Hind kokkuleppel.

l Müüa Harjumaal kasvatatud värsket küüslauku! 
Asukoht: Viimsi vald. Alates 5 kg toome Tallinna (ja 
lähiümbruse) piires kohale TASUTA. Kaugemate piir-
kondade puhul organiseerime soodsa transpordi. 
Hind 5 €/kg. Saadaval ka suuremates kogustes ja 
hulgimüügiks veelgi soodsam hind. Kontakt: 
Eesti6lauk@gmail.com või tel 5400 4959

l Sinu kodus on puhtuse värske lõhn, silma paitab 
selgus ja kord ning Sul on kvaliteetaeg, mida jaga-
da oma kõige kallimatega. Usalda oma kodu ko-
ristus ja korrashoid Koduhaldja hoolde, juba alates 
septembrist. Võta ühendust tel 5669 5905.

l Üürin 3- või 4-toalise korteri, maja või majaosa 
Viimsi vallas. Tel 5023 557.

l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie 
koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole va-
ja kiirustada, nii saate maksimaalse lõõgastava 
toime. Klassikaline-, spordi-, tselluliidi-, kupu- ja 
punktmassaaž. Vastavalt teie vajadusele, parima 
mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid mas-
saažitehnikaid ja -võtteid. Võimalik nautida ka REI-
KI energia tervendavat mõju ning keha hellitavat 
šokolaadimassaaži. Tund aega alates 20 €. Teave 
reedu48@hotmail.com või tel 509 2550, Reet. Rõõm 
on kohtuda nii vanade kui ka uute klientidega!

l Sügis üllatas? Teeme aias sügisesi hooldustöid: 
väetame, lõikame, istutame. Aitame planeerida ja 
kujundada Sinu koduaeda, istutame ja hooldame 
ka toataimi. Tel 5183 525, Gardinum OÜ, info@
gardinum.eu.

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-
neemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu. Tel 
5593 5863.

l Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, 
mulda 15 t – 140 € (hinda saab ka tingida), kom-
posti 7 t – 120 €, 15 t – 180 , sorteeritud paekive 
20 €/t, killustikku ja liiva. Tel 5697 1079 või 6701 
290, taluaed@hot.ee.

l Soovin üürida pikemaks ajaks garaažiboksi Viim-
sis, oodatud on kõik pakkumised. Tel 5010 153.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage k 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Paigaldame vastavalt projektile Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja teeme liitumise 
ühisveevärgiga. Veemõõdusõlme väljaehitamine. 
Kaevetööd (vajadusel ka roxoni teenus). Keevitus-
tööd, aiateede kivitööd ja äärekivide paigaldus. 
Mahutite paigaldus. Tel 5656 7690.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuid, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning 
saepuru kotis, koos toomisega. Tel 5018 594, 
www.kaminapuud.com.

l Rakke- ja puurkaevude puhastus, remont ja des-
infitseerimine. Veetrasside ehitus. Tel 5897 3811.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- 
ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Tel 5074 178.

l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valiku-
liselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim. 

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu- 
klots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 
5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, 
puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 
kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! 
Tellimine: tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, 
www.unitedexpo.ee.

l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töö-
tame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!

l Tänavakivide müük ja paigaldamine, asfalteeri-
mine, freesasfaldist teed, haljastus jm. Tegeleme 
tänavakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade 
ehitusega. Väiksemad asfalteerimistööd: sisse-
sõidud, kõnniteed. Teeparandus, aukude paran-
damine. Teave henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee. Tel 5519 855, 5588 842.

l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu. 
Info tel 5598 7622.

l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask. 40 l võrkkotis 
ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 5120 593, 
bbqpuit@gmail.com.

l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajami-
seks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea 
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on 
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööver-
damisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel 5252 632.

l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage 
margus@korvent.ee, tel 552 6281. 

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.

l Vahva 3-aastaseks saav poiss otsib endale laste-
aiast vabadeks päevadeks ning aeg-ajalt ka õhtuti 
lapsesõbralikku ja kohusetundlikku hoidjatädi. Li-
sainfo tel 5182 523 või merilin@hotmail.com. 

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 5092 936.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-
mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 
ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine. Täpsem info: 
www.puhastused-kpe.ee, tel 5638 8994.

l Firma teostab kvaliteetseid puusepa, siseviimist-
lus ja maalritöid Tel. 56 494449 mail mm2ehitus@
gmail.com
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Teade silmahaigetele
Silmaarsti ambulatoorsed vastuvõtud 
lastele ja täiskasvanutele AS Fertilitas 
erakliinikus Kaluri tee 5a, Haabneeme

l E 14.00–17.30
l T, K 8.00–15.00

Silmahaiguste, nägemishäirete esmane
diagnoosimine ja ravi.

Info ja registreerimine silmaarsti vastu-
võtule  tel 605 9600, 605 9601

www.fertilitas.ee
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