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Ubinapäev 2015. Loe lk 4
Miiduranna küla
üldkoosolek
6. oktoobril kell 18–20 toimub Viimsi
Huvikeskuse suures saalis (Nelgi tee 1)
Miiduranna küla üldkoosolek.
Päevakavas: MTÜ Miiduranna Külaseltsi info ja liitumise võimalus, Miiduranna
küla mänguväljaku eskiisi avalik arutelu
ja otsused edasisteks tegevusteks, MTÜ
Miiduranna Külaseltsi eelarve ja selle kasutamine.
Arutame üheskoos läbi olulisi asju Miiduranna küla jaoks. Avaldame ideid ja
mõtteid küla tuleviku tarvis ning teeme
üheskoos otsuseid.
Lisainfo Miiduranna külavanemalt Teele Kaselt e-posti aadressil miidurannakyla
@gmail.com või telefonil 5667 3357.

Muuga külavanema
valimine

Muuga küla üldkoosolek külavanema
valimiseks toimub 21. oktoobril kell 18
Randvere Koolis (G.H. Schüdlöffeli tee
4, Randvere küla).
Päevakorras: külavanema valimine, jooksvad küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadi registreerimiseks esitada kirjalik avaldus Viimsi Vallavalitsusele (Nelgi tee 1, Viimsi alevik; info@
viimsivv.ee) hiljemalt 14. oktoobril 2015.

Stipendium
President Lennart Meri stipendiumi ja preemia taotlemise tähtaeg on 1. detsember
2015. Loe lisa stipendiumist www.viimsivald.ee.

Vallavalitsus

Ilusat õpetajate päeva!
Õpetajate päeva tähistatakse Eestis 5. oktoobril ning
see on tähtpäev, mis on ellu
kutsutud õpetaja ameti
väärtustamiseks.

Meie vallas on 440 õpetajat, kes
igapäevaselt õpetavad Viimsi koolides, lasteaedades ja huvikoolides
lapsi ja noori. Viimsi vallavalitsus
tänab kõiki õpetajad ning soovime
teile ilusat õpetajate päeva!
Õpetajate päeva auks kirjutasid Viimsi Kooli 6. klasside õpilased luuletusi oma õpetajatest.

Minu lemmikõpetaja
Mari Liis Tennen, 6F

Koolis olla väga tore,
halbu lapsi meil ei ole.
Õpetaja hea ja kena,
armsaks saanud meile tema.

Õpetab ja õpetab,
vahel tunni lõpetab
Enne kui veel kõlab kell,
sest ta on meil tore, hell.

Mõnikord kui muremõtted,
on ka osavad tal võtted.
Oskab tuju teha heaks,
nagu iga õpetaja peaks.

Psühholoogist
matemaatikaõpetaja
Emma Haas, 6F

Kodused tööd ei ole tema tahe,
kui asjad tunnis hästi jäävad pähe.
Ta ütleb, et roheline värv on
rahustav,
ja lohutab, kui kodutöö on kohutav.

Tore kui on lahe õps,
sama hea kui lahe sõps.
Meie koolis palju häid
õpetajaid kohal käib!

Matasse läheme rõõmuga alati,
isegi siis kui on nelikümmend palavik.
Matemaatikat on elus alati vaja,
isegi siis kui oled väga vana.

Rasmus Väravas, 6 F

Lahe õps

Hanna Liis Lillepalu, 6A

Õigus käia kooli
On iga lapse kohus
käia korralikult koolis.
Ainult siis, kui oled korralikus
nohus,
võid veeta päeva voodis.

Meil koolis mata õps nii lahe,
tal hästi suur on õpetamise tahe.
Klass on täis matemaatikat,
vahest ka psühholoogiat.

Milline on lahe õps,
küsida võib igaüks.
Kas see, kes lubab mängida
ja vahetunnis hängida?

Kuid koolis käia –
on ka iga lapse õigus.
See võib imelik näida
ja see pole mingi nõidus.

Ta on tõesti väga hea,
aitab parandada vea.
Ta jutt pikaks ei veni
ja tema tunnis keegi nätsu ei näri.

Või see, kes on kui tulehark,
kuigi asjalik ja tark?
Mõni on kui oma ema,
kõike küsida võib temalt.

On õigus koolis targaks saada
ja õigus iseendaks jääda,
on õigus endal sõpru leida
ja õigus süüa koolileiba.
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Head õpetajate päeva!
Õpetajate päeva tähistatakse kogu maailmas 5. oktoobril. Traditsiooni eestvedajaks
on lisaks UNESCO-le õpetajate maailmaorganisatsioon. Õpetajate päeva tähistatakse
selleks, et 5. oktoobril oleksid kogu maailma tähelepanu keskpunktis õpetajate töö ja
saavutused ning samuti nende prioriteedid ja
probleemid. Tegelikult ei piisa õpetajate rolli tunnustamiseks vaid ühest päevast aastas,
ka mitte algavast õpetajate kuust. Ehkki see
on juba sammuke õpetajatele lähemale, nende väärtustamise ja hindamise suunas.
Õpetajate rolli tähtsustamise vajadusest
räägitakse ikka ja jälle, eriti pidupäevadel
ja valimiste ajal. Sageli ei olda rahul riigiga,
kes oma haridussüsteemi ja seal töötavatesse inimestesse piisavalt ei investeeri. Selline
kriitika on mitmel puhul õigustatud, kuid
üldjoontes on Eesti hariduselu viimastel aastatel õiges suunas arenenud.
Poliitikutel on üsna keeruline kõnealust
valdkonda eirata, sest enamik inimesi, sõltumata nende vanusest või positsioonist, on
vähemal või rohkemal määral hariduse andmisega seotud. Kõik, mis meie koolides tehakse, jõuab tuhandetesse kodudesse ning
sealt pole ükskõikseid hinnanguid oodata.
Olukorda, kus kõik oleks rahul, ei saa demokraatlikus riigis tekkida. Seega on väga
hea, kui õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad annavad ajakirjanduse ja teiste suhtluskanalite kaudu märku probleemidest, mis
neile koolielus silma jäävad. Üksnes pideva
diskussiooni toel on võimalik vältida stagneerumist ja hoida Eesti haridus ülejäänud
maailmaga võrreldes heal tasemel.
Õpetajate päev ja algav õpetajate kuu ei
ole mitte kohustus, vaid võimalus. Võimalus
vaadata endasse ja mõelda õpetajate peale,
kes on meid kujundanud, aidanud ja edasi
viinud.
Õpetajate päeval meenutame, kui palju
on õppimine meie elu sisukamaks muutnud,
seepärast tuleb õpetaja elukutset rohkem
väärtustada, sest haridus ja haritus annavad
meie rahvale vaimuvalguse.
Õppimine algab uudishimust, avatud meelest ning huvist maailma vastu. Albert Einstein ütles eelmisel sajandil, et see on ime, kui
pärast kooliharidust on inimesel uudishimu.
Mina usun imedesse ning meie õpetajatesse,
kes igapäevaselt noortele ikka ja jälle avastamisrõõmu pakuvad.
Tavaliselt vahetavad õpetajad ja abituriendid õpetajate päeval korraks oma rollid
ehk abituriendid mängivad “rangeid” õpetajaid ning õpetajad “ulakaid” õpilasi.

Viimsi Vallavolikogu poolt 29.09.2015 vastu
võetud otsused:

Abivallavanem Margus Talsi.

Koolmeistreid on nimetatud möödunud
aegadel maa soolaks, selle sõna parimas tähenduses. Tänapäeval ei ole õpetaja enam
selline papa Jannseni tüüpi erinevaid ühiskonna teemasid vedav ja kommenteeriv arvamusliider ega ka Oskar Lutsu teostest tuntud köstri moodi, kes karme füüsilise karistamise võtteid rakendab.
Täna tuleb õpetajatel rohkem püüda selle
nimel, et teadmiste omandamine oleks õpilase jaoks huvitav, köitev ja mänguline. Uusi
võimalusi pakub ka tänapäevane infotehnoloogia. Teadmiste staatuse muutumisega on
muutunud ka õpetaja roll, teadmiste jagajast
on saanud õppimise juhendaja. Õpetaja on
see, kes märkab andeid ja aitab koostöös vanematega neid arendada. Õpetaja on nõuandja, ärakuulaja ja soovitaja. Õpetaja roll ei
ole vaid õpetamine, mis kahtlemata on esmane ja kõige vajalikum. Kuid selle kõrval
on õpetaja ka suunaja, kes oskab anda erialaseid ja teaduspõhiseid soovitusi. Õpetaja
on õpilase toetaja, kes puutub kokku noorte
inimeste probleemide ja muredega ning aitab nendele leida lahendusi.
Ka Viimsi vallas tähistatakse 5. oktoobril
õpetajate päeva piduliku vastuvõtuga Tallinna Lauluväljaku klaassaalis, pidades meeles
kõiki Viimsi õpetajaid ja autasustades tublimaid valla tänukirjaga.
Ilusat õpetajate päeva kõikidele õpetajatele! Oleme uhked teie üle!

Margus Talsi
abivallavanem

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. Oktoobris ilmub Viimsi Teataja
kolmel korral.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 16. oktoobril.

82 – Nõusoleku andmine Viimsi staadioni üürilepingu sõlmimiseks (OÜ-ga Viimsi Haldus)
83 – Kinnituse andmine meetme “Linnaliste piirkondade arendamine” projekti “Pargi tee jalg- ja
jalgrattatee ehitamine koos tänavavalgustusega”
tulemusena loodud vara säilitamise, vara avaliku kasutuse tagamiseks ja antud varaga seotud
tehingute teostamata jätmiseks
84 – Haabneeme alevikus Tammepõllu teega
põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
85 – Notariaalse võlaõigusliku lepingu sõlmimine transpordimaa ja üldmaa omandamiseks
enne detailplaneeringu algatamist Tammneeme
külas asuval Uus-Põldmäe kinnistul
86 – Viimsi vallas Metsakasti külas Muraka
maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Metsakasti Külaselts külakeskuse rajamiseks
87 – Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009. a otsusega nr 82 algatatud Prangli saar, Kelnase küla,
Prangli Tuulejõud I maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
88 – Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
täiendava liikme kinnitamine
89 – Viimsi Vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste ja
huvikoolide hoolekogudesse
90 – Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsi
heaks” tegevuse lõpetamine
91 – Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “IRL
Viimsi” registreerimine
92 – Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsilane” koosseisu muutmine
Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 otsus nr 84 –
Haabneeme alevikus Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 11,05 ha
ja see asub Haabneeme alevikus Randvere tee
ja Tammeõue tee äärsel reformimata riigimaal.
Planeeringuala piirneb läänest kinnistutega
Heldri II, Heldri tee 35, Heldri tee 33, Heldri
tee 23, põhjast kinnistutega Anso, Lubjametsa,
Lehtmetsa tee 15, Lehtpuu tee 11, Lehtpuu tee
9, Lehtpuu tee 5, Põldheina tee 12, Põldheina
tee L2 ja Põldheina tee 13, idast Randvere teega ja lõunast Tammepõllu teega. Planeeritaval
alal hoonestus puudub, tegu on endise sovhoosi
karjamaaga.
Planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve
kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
kohaselt on maatulundusmaa (põllumajandusmaa). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
muutmiseks valdavalt sotsiaalmaaks (mõlemad
alaliigid), vähesel määral ärimaaks. Sama ideed
on järgitud ka Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a
otsusega nr 5 algatatud ja hetkel koostamisel
oleva Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu lahenduses – üldplaneeringu ettepaneku
kohaselt on maakasutuse juhtotstarbeks määratud üldkasutatavate hoonete maa, kuhu on
lubatud planeerida tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste hooneid, teadus-, haridus- ja lasteasutuste hooneid, spordihooneid, kultuuri- ja
kogunemisasutuste hooneid, aga ka sakraal- ja
tavandihooneid. Kehtiva üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Lapsesõbralik Viimsi” on tehtud
ettepanek planeerida käsitletavale alale lasteaed,
spordiväljakud ja vabaajakeskus. Üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad
ja rohevõrgustik” detailplaneering vastuolu ei
sisalda, sest planeeritava ala põhjaossa jääv teemaplaneeringu kohane haljastu nr 15 lõunapoolne serv detailplaneeringu lahenduse kohaselt
säilitatakse.
Detailplaneeringuga moodustatakse kokku
kolmteist krunti, mis kasutusotstarvete järgi jagunevad järgmiselt: üks 43 191 m2 suurune üld-

maa krunt (Üm 100%), üks 8830 m2 suurune
ühiskondlike hoonete maa krunt (Üh 100%),
kaks ühiskondlike hoonete maa ja ärimaa krunti
(Üh 80% / Ä 20%) suurustega 3987 m2 ja 19 348 m2,
kaks ärimaa krunti (Ä 100%) suurustega 3602 m2
ja 4105 m2 ja kaheksa transpordimaa krunti (L
100%) kogupindalaga 27 750 m2.
Üldmaa krunt (pos 1) on planeeritud pargi
rajamiseks, kuhu on Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul planeeritud istutada sada tamme,
pargi avar ruum võimaldab hulgaliselt ka muid
tegevusi, millest osa on detailplaneeringu põhijoonisel markeeritud – määratud on nt koerte
jalutusplatsi asukoht. Pargiala terviklahendus
koos laste mänguväljakute, sportmängudeala ja
muude rahvaürituste- ning piknikuplatside aladega täpsustatakse eraldi projektiga.
Ühiskondlike hoonete maa krundile (pos 3)
on kavandatud riigigümnaasiumi hoone, mille
suurim lubatud maapealne kõrgus on 11 meetrit
(kolm korrust), lisaks on lubatud üks maa-alune
korrus. Gümnaasiumihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 2500 m2.
Ühele ühiskondlike hoonete ja ärimaa sihtotstarbega krundile (pos 2) on kavandatud arengukeskuse hoone, mille suurim lubatud maapealne kõrgus on 9 meetrit (kaks korrust), lisaks
on lubatud üks maa-alune korrus. Arengukeskuse hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on
2000 m2. Arengukeskuse hoone on mõeldud
valla üldist arengut edendava tegevuse jaoks
ning sellesse hoonesse võiksid leida omale ruumid noortekeskus, ettevõtlusinkubaator, kaugtöökeskus, teaduskeskus, karjäärinõustamiskeskus, lastekaitsekeskus, raamatukogu jm sarnased
asutused.
Teisele ühiskondlike hoonete ja ärimaa sihtotstarbega krundile (pos 4) on kavandatud spordihoone, mille suurim lubatud maapealne kõrgus on 14 meetrit (kolm korrust), lisaks on lubatud üks maa-alune korrus. Spordihoonesse on
kavandatud jooksu- ja rulluisuovaal, kaks täismõõtmetes korvpalliväljakut koos tribüünidega,
riietusruumid, kohvik, ruumid spordiklubidele,
jõusaal, spordimeditsiinikeskus, pressikeskus, hostel-tüüpi majutusruumid treeningrühmade majutamiseks jm. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 11 000 m2.
Ärimaa sihtotstarbega krundid (pos 5 ja pos 6)
on kavandatud kodulähedaste büroohoonete rajamiseks ja elanikkonnale otseste teenuste pakkumiseks. Põldheina tee ja Lehtpuu tee kruntide
poolse ärihoone suurim lubatud maapealne kõrgus on 9 meetrit (kaks korrust), lisaks on lubatud üks maa-alune korrus, Tammepõllu teega
külgneva ärihoone suurim lubatud maapealne
kõrgus on aga 11 meetrit (kolm korrust) ning samuti on lubatud üks maa-alune korrus. Hoonete
suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt
1200 m2 (pos 5) ja 1000 m2 (pos 6).
Kuivõrd detailplaneering sisaldab üldisema
planeeringu muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu seadusekohaste menetlusotsuste
vastuvõtmine “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2
kohaselt vallavolikogu pädevusse. Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 9.10.2014.a
otsusega nr 74. Lisaks planeeritavale alale paigaldatud infotahvlile, teavitati avalikkust ajalehtede Viimsi Teataja (7.11.2014. a) ja Harju Elu
(24.10.2014. a) vahendusel, puudutatud isikuid
informeeriti kirjalikult. Parima ruumilise lahenduse leidmiseks korraldati arhitektuurikonkurss,
kuhu kutsuti osalema mitmed arhitektuuribürood, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi tudengid. Laekunud konkursitööde tutvustamiseks ja nende hulgast parima visiooni väljaselgitamiseks korraldati 29.01.2015. a
vallamajas avalik esitlus. Teated toimuva kohta
avaldati ajalehtedes Viimsi Teataja (16.01.2015.
a) ja Harju Elu (16.01.2015. a), lisaks valla
kodulehel. Detailplaneeringu idee võimalikult
laiale isikuteringile tutvustamiseks ja maksimaalse kaasatuse tagamiseks avaldati mitmeid artikleid ka erinevates meediakanalites ja veebisaitidel (nt www.viimsivald.ee: “Viimsi esitleti Tam-

3

2. oktoober 2015

vastu võetud otsused ja määrused
mepõllu maaüksusele rajatava riigigümnaasiumi
planeeringuvisioone”, Riina Solman, 30.01.2015;
http://jantrei.ee/, 30.01.2015; http://www.digar.
ee/ajalehed: “Viimsis esitleti riigigümnaasiumi
planeeringu visioone”, Harju Elu nr 6, 6.02.2015;
http://tallinncity.postimees.ee: “Viimsi valda rajatakse riigigümnaasium”, 8.08.2014; “Viimsisse kerkib Harjumaa esimene riigigümnaasium”,
Kristel Kossar, 11.08.201; “Viimsi ja Rapla
vald saavad riigigümnaasiumid”, 15.12.2014;
“Viimsi näitab riigigümnaasiumi planeeringuvisioone”, Kristel Kossar, 30.01.2015; “Viimsisse
plaanitakse mastaapset avalikku kinnisvaraarendust.”, Jonatan Karjus, 15.04.2015; www.adaur.
ee: “Viimsis eitleti Tammepõllu maaüksusele
rajatava riigigümnaasiumi planeeringuvisioone”; www.tktk.ee: “Viimsi Tammepõllu maaüksuse visioonikonkursi võitis TTK tiim”), lisaks
oli teema kohta hulgaliselt teavet sotsiaalmeedias (nt Facebook “Haabneeme Inimesed” kogukonna postitused 12.01.2015, 21.01.2015,
29.01.2015, 02.04.2015, 15.04.2015, 16.04.2015
ja blogs.station). Ajavahemikul 21.01.2015. a kuni
19.02.2015. a olid konkursile laekunud tööd
huvilistele vaatamiseks välja pandud Viimsi
Kooli aatriumis ja Viimsi vallamaja II korruse
fuajees. Pärast võidutöö – visioon nr 4, koostajaks arhitektide grupp koosseisus Timmo
Lass, Ingrid Kaur, Martin Valicek (Tšehhi) ja
Tomomi Hayashi (Jaapan) – väljakuulutamist
(alus: Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015. a protokolliline otsus, päevakorrapunkt 2) korraldati
detailplaneeringu koostaja leidmiseks pakkumismenetlus, pakkumiskutsed tehti viiele arhitektuuribüroole. Hinnakriteeriumist lähtudes
tunnistati Viimsi Vallavalitsuse 10.03.2015. a
istungi protokollilise otsusega parimaks pakkujaks Optimal Projekt OÜ (äriregistrikood
11213515), kellega sõlmiti vastav leping (registreeritud valla majanduslepingute registris
12.03.2015. a numbriga 2-10.1/104). Detailplaneeringu koostamise tellija ja rahastaja on Viimsi Vallavalitsus.
Detailplaneering koostati koostöös huvitatud isikutega, s.h tehnotrasside valdajatega. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks
korraldati 15.04.2015. a vallamajas avalik arutelu, millest teavitati avalikkust ajalehtede “Viimsi Teataja” (27.03.2015. a) ja “Harju Elu” (27.03.
2015. a) vahendusel, puudutatud isikuid informeeriti kirjalikult. Menetluse käigus laekus vallale mitmeid kirjalikke ettepanekuid, vald andis
nendele kirjalikud seisukohad. Detailplaneeringu koostamisel teostati ka mitmeid uuringuid,
s.h Stratum OÜ “Tammepõllu detailplaneeringu
liiklusuuring”; Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ “Topogeodeetiline
uurimistöö”; IPT Projektijuhtimine OÜ “Geotehnika aruanne”; Eesti Geoloogiakeskus “Radooniriski uuringu aruanne”; Linnuekspert OÜ
“Viimsi vallas Haabneeme alevikus reformimata riigimaa maaüksuse kaitsealuse linnustiku
uuring”; Estonian, Lavian ja Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) “Haabneeme alevikus
Tammepõllu teega põhjas piirneva riigimaa detailplaneeringu mürauuring” – töö nr 15/PA/39,
2015; Olev Abner “Tammepõllu tee ja Randvere
tee ristmikust loodesse jääva ala taimekooslused
ja nende looduskaitseline väärtus. Kaitstavad
taimeliigid.”, august 2015; Olev Abner “Tammepõllu tee ja Randvere tee ristmikust loodesse
jääva ala puittaimestiku haljastuslik hinnang.”,
august 2015. Detailplaneering kooskõlastati
vastavalt lähteülesandele Maa-ametiga, Maanteeametiga, Keskkonnaametiga, Põllumajandusameti Harju Keskusega, Terviseametiga ja
Päästeameti Põhja Päästekeskusega. Harju maavanem järelevalve käigus ei pidanud vajalikuks
täiendavaid kooskõlastusi riigiasutustega määrata (vt. Harju Maavalitsuse 17.09.2015. a kiri
nr 6-7/3441).
Detailplaneeringu menetlusega seotud dokumentatsioon, sealhulgas kooskõlastused ja nendele antud kirjalikud seisukohad, on köidetud
detailplaneeringusse.

Eeltoodu alusel ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lõikest 1, § 3 punktist 1, § 6 lõigetest 1 ja 2, § 30 lõike 1 punktist
1, planeerimisseaduse (redaktsiooni jõustumise
kpv: 23.03.2014, redaktsiooni kehtivuse lõpp:
30.06.2015, avaldamismärge: RT I, 13.03.2014,
97) § 18 lõikest 1, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1
ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 4
ning arvestades, et detailplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele ning Viimsi
valla ruumilise arengu eesmärkidele, samuti
lähtudes Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonna- ja heakorrakomisjoni
seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneering (Optimal Projekt OÜ töö
nr MPA 15-01), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
muutmiseks maatulundusmaast sotsiaalmaaks
(üldmaaks ja üldkasutatavate hoonete maaks),
ärimaaks ja transpordimaaks, jagatakse maa-ala
kruntideks, moodustades ühe üldmaa sihtotstarbega krundi pargile, ühe ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbega krundi riigigümnaasiumile,
kaks ühiskondlike ehitiste maa (80%) ja ärimaa (20%) sihtotstarbega krunti arengukeskuse
hoonele ja spordihoonele, kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ärihoonetele ja seitse transpordimaa krunti teedele ja parklatele. Ehitusõigus
määratakse ühiskondlike ehitiste maa krundile
järgmiselt: gümnaasiumihoone suurim lubatud
ehitusalune pindala on 2500 m2, suurim lubatud
maapealne kõrgus 11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), arengukeskuse hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 2000 m²,
suurim lubatud maapealne kõrgus 9 meetrit (2
maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), spordihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on
11 000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 14
meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), Põldheina tee poolse ärihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 1200 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 9 meetrit (2 maapealset
korrust ja 1 maa-alune korrus) ja Tammepõllu
tee poolse ärihoone suurim lubatud ehitusalune
pindala on 1000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1
maa-alune korrus).
2. Otsus avaldada ajalehtedes Viimsi Teataja
ja Harju Elu ning Viimsi valla veebilehel.
3. Otsuse vastuvõtmisest teavitada detailplaneeringu menetluses kirjalikke ettepanekuid
teinud isikuid.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 otsus nr 87
– Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009. a otsusega
nr 82 algatatud Prangli saar, Kelnase küla,
Prangli Tuulejõud I maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009. a otsusega nr 82 algatati Prangli saare, Kelnase küla,
Prangli Tuulejõud I maaüksuse detailplaneering,
mille koostamise eesmärgiks oli 94 006 m2 suuruse tootmismaa sihtotstarbega kinnistu üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine tootmismaast valdavalt sihtotstarbeta maaks
ja 3500 m2 suuruses ulatuses elamumaaks, et
määrata sellele ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Mainitud üldplaneeringu
muutmise ettepanekut sisaldav planeeringueesmärk oli põhjustatud asjaolust, et Harju maavanema 11.02.2003. a korraldusega nr 356-k
kehtestatud Harju Maakonna planeeringu teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” kehtestati Prangli
saarele tuulegeneraatorite paigutamise piirang

(vt planeeringu ptk 3.1.4. “Mõjud ning soovitused”, lk 20), mis muutis Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000. a otsusega nr 200 kehtestatud
Prangli saare üldplaneeringuga Prangli Tuulejõud I kinnistule kavandatud tuulepargi rajamise
idee realiseerimise võimatuks – üldplaneeringuga oli nimelt kogu käsitletav maa-ala määratud
tootmismaaks just tuulepargi rajamise eesmärgil, et parandada saare elektrienergiaga varustamist. Viimati nimetatud eesmärgi täitmiseks oli
7.05.1998. a Tallinna notari Evi Paberiti notaribüroos sõlmitud 99 aastaks osaühinguga Prangli
Tuulejõud (äriregistri kood 10416457) ka vastav
hoonestusõiguse seadmise leping (registri number 5821).
29. juunil 2012. a sõlmiti Viimsi valla (müüja) Osaühing Prangli Tuulejõud (hoonestaja) ja
Risto Sakari Pakkaneni (ostja), sünd 22.03.1967. a
vahel Tallinna notar Ülle-Riin Raja notaribüroos võlaõiguslik hoonestusõiguse lõpetamise
kokkulepe, kinnistu võlaõiguslik müügileping
ning seati omandiõiguse üleandmise nõuet tagav eelmärge Risto Sakari Pakkaneni kasuks.
Lepinguga lepiti kokku, et seoses hoonestusõiguse lõpetamisega tasub müüja hoonestajale
kompensatsiooni summas 26 000 eurot, mis tasutakse hoonestajale müüja eest ostja poolt. Lepingu puntki 5.1. kohaselt leppisid müüja ja ostja muuhulgas kokku, et müüja kohustub tagama
lepingu eseme suhtes detailplaneeringu kehtestamise hiljemalt 31. detsembriks 2014. a.
Vastavalt eelnimetatud kokkuleppele koostati detailplaneeringu eskiislahendus, mille kohaselt jagati kinnistu Prangli Tuulejõud I kaheks
ning moodustati 90 506 m2 suurune kaitsehaljastuse maa krunt ja 3500 m2 suurune elamukrunt,
ühtlasi määrati elamukrundi ehitusõigus ühe 6
meetri kõrguse üksikelamu ja kahe 4 meetri kõrguse abihoone püstitamiseks, suurima lubatud
ehitusaluse pindalaga 150 m². Et planeeritavat
ehitusõigust oleks võimalik realiseerida, tehti
detailplaneeringuga ka ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Kuivõrd planeeritav ala
asub lisaks ehituskeeluvööndile Prangli loodusala koosseisu kuuluval Prangli hoiualal, mis
vastavalt Vabariigi Valitsuse 5.08.2004. a korraldusega nr 615-k kuulus ka Euroopa Komisjonile esitatud Natura 2000 võrgustiku alade
nimekirja, tehti detailplaneeringu koostamisel
tihedat koostööd Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet aga asus menetluse käigus seisukohale,
et kinnistule ehitamine ei ole perspektiivikas,
sest ala kuulub Natura võrgustikku, Prangli loodusala koosseisu, kus kavandatava tegevuse võimalikku mõju Natura alale hinnatakse Prangli
loodusala kaitse-eesmärke silmas pidades ning
detailplaneeringu ala on inventeeritud Natura
elupaigatüübi kuivad liivanõmmed kanarbiku
ja kukemarja (2320) esinemisalaks, mis on ühtlasi Natura 2000 võrgustikku kuuluva Prangli
loodusala kaitse-eesmärgiks. Arvestades Keskkonnaameti eeltoodud seisukohta ja asjaolu, et
Keskkonnaameti kui kaitseala valitseja hinnang
on detailplaneeringu kehtestamise seisukohalt
määrava tähtsusega, pole antud juhtumil võimalik seatud eesmärgini jõuda, mistõttu tuleb detailplaneeringu koostamine lõpetada.
Risto Sakari Pakkaneni volitatud esindaja
Ivo Nagel esitas 15. septembril 2015. a taganemisavalduse 29. juunil 2012. a sõlmitud lepingust. Taganemisavalduse esitamise aluseks on
lepingu punkt 6.2.1., mille kohaselt on ostjal õigus lepingust taganeda, kui lepingu eseme suhtes ei ole kehtestatud detailplaneeringut hiljemalt 31.12.2014. a selliselt, et muuhulgas moodustatakse lepingu ese, maa sihtotstarbega elamumaa, ligikaudse pindalaga 3500 m2 ja millele
on lubatud ehitada vähemalt suvemaja. Lepingu
punkti 6.4. alusel on müüja kohustatud tagastama ostjale lepingus kokkulepitud tingimustel
ostja poolt tasutud ostuhinna summa. Lepingu
punkti 6.6. kohaselt lepingust taganemisel hüvitab pool, kellele taganemisavaldus tehti, otsesed
dokumentaalselt tõestatud kulud, mis on seotud
lepingu sõlmimisega (notari tasu ja riigilõiv).

Taganemisavalduses sisalduva nõude kohaselt
palutakse Risto Sakari Pakkanenile tagastada tema poolt tasutud 26 000 eurot, notaritasu ning
riigilõiv summas 149,70 eurot ning intress
230,62 eurot.
Eeltoodud asjaoludest lähtudes ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 2 lõikest 1, § 3 punktist 1, § 6 lõikest 1, planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punktidest 1 ja 2,
Viimsi valla põhimääruse § 116 lõikest 3 punktist 7 ning arvestades detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku Risto Sakari Pakkaneni
volitatud esindaja Ivo Nageli 15.09.2015.a taganemisavaldust ja nõuet (registreeritud valla dokumendiregistris 18.09.2015. a numbriga 7-1/
5269), Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lõpetada Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009. a
otsusega nr 82 algatatud Prangli saar, Kelnase
küla, Prangli Tuulejõud I maaüksuse detailplaneeringu koostamine (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 31-09 “Eskiis”, aprill 2013. a),
millega tehti ettepanek kinnistul Prangli Tuulejõud I Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast
üldmaaks ja elamumaaks ning määrati elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks.
2. Hüvitada Risto Sakari Pakkanenile tema
poolt kantud kulud summas 26 380,32 (sh intress 230,62) eurot.
3. Eraldada Viimsi valla 2015. a eelarve reservfondist 26 380,32 eurot eelarvereale 011121
art 608.
4. Otsuse täistekst avaldada ajalehtedes Viimsi Teataja ja Harju Elu ning Viimsi valla veebilehel.
5. Otsuse vastuvõtmisest teavitada Risto Sakari Pakkaneni ja Keskkonnaametit.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 otsusega nr 88
kinnitati vallavolikogu sotsiaalkomisjoni täiendavaks liikmeks Ivo Saarma.
Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 otsusega nr 89
nimetati Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste ja huvikoolide hoolekogudes järgmised Viimsi Vallavolikogu esindajad:
1. Viimsi Kooli hoolekogu – Kristina Kams;
2. Haabneeme Kooli hoolekogu – Enn Sau;
3. Randvere Kooli hoolekogu – Oksana Šelenjova;
4. Prangli Kooli hoolekogu – Taavi Linholm;
5. Püünsi Kooli hoolekogu – Kristjan Jõekalda;
6. MLA Viimsi Lasteaiad hoolekogu – Ene
Lill;
7. Viimsi Muusikakooli hoolekogu – Aarne
Saluveer;
8. Viimsi Kunstikooli hoolekogu – Madis
Saretok.
Viimsi Vallavolikogu poolt 29.09.2015 vastu
võetud määrused:
29.09.2015 määrus nr 13 – Viimsi valla
2015. aasta lisaeelarve
29.09.2015 määrus nr 14 – Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine
29.09.2015 määrus nr 15 – Ida-Harjumaa
jäätmekava 2015–2020 vastuvõtmine
29.09.2015 määrus nr 16 – Veeseadusest ja
ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
NB! Kõikide otsuste ja määruste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja
valla veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande
veebilehel.
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Ubinapäev 2015

Särtsu ja eksootikat

Ubinapäeva
mahlatalgud
Viimsi taluturu mahlatalgutel käib juba aastaid
abis Hiiumaalt pärit hiiglaslik mahlapress.
Nädalavahetusega purustas masin ca 7 tonni
õunu, millest õnnestus välja pigistada 3500
liitrit mahla.

Mahlapressimisel oli järjekord pikk.

Sellise hiigelkoguse õunte pressimiseks kulus kaks täistööpäeva. Sel aastal oli esmakordselt võimalus oma õuntest pressitud mahl lasta ka kohapeal kuumutada ja pakendada. See tänuväärne teenus võeti kiirelt omaks, kohapeal
pastöriseeriti üle 600 liitri mahla.
Rüüpa terviseks, sest üks õun päevas hoiab haigused
eemal!

Rannarahva muuseum

Meistrivõistlused
õunagrillimises
Viimsi taluturu ubinapäeval toimusid Eesti meistrivõistlused õunagrillimises. Võistlusel osales neli
võistkonda. Üldarvestuses pälvis esikoha võistkond Märt ja Sõbrad.

Esimest korda toimunud
“Rannarahva ubinahoidis
2015” hoidistekonkursil
olid menukad särtsakad
ja eksootilised ubinahoidised.

Tänavuse ubinapäeva raames
toimus konkurss “Rannarahva
ubinahoidis 2015”. Konkursile esitati 10 õunahoidist, sh 6
magusat ja 4 soolast. Esimese
korra kohta päris hea tulemus!
Hoidiseid degusteeris ja hindas viieliikmeline žürii, kuhu
kuulusid Pille Petersoo (NamiNami), Indrek Kaing (Viimsi
ubinapäeva idee autor), Marge
Tava (ajakiri Jamie), Peeter
Tava (Gourmet Club) ja Karl
Eensalu (Krügeri Kalamaja).
Žürii töö ei olnud kergete killast, sest kõik hoidised olid põnevad ja maitsvad, ent lõpuks
valiti üksmeelselt need parimatest parimad välja.
Magusate hoidiste kategoorias otsustati peaauhind anda
Ubiine Koi hoidisele “Täpiline Kuldrenett”, kus oli kokku
pandud Pringi külas valminud
Kuldreneti õunad ning aktiniidiamarjad. Väga maitsev ja uudne kooslus!
Auhinnad anti veel jumekale kreegimoosile “Krõun” (autor
pr Peek), hõrgule õuna-šokolaadimoosile “Nämma-Nämma”
(autor Ubiine Koi) ning klassikalisele ahjuõunamoosile (autor Pärja Bärg/Pärja Pagarid).
Soolaste õunahoidiste kategoorias oli žürii üksmeelne
lemmik “Õrn ahjuõunasinep”
(esitajaks Karip Arop/Akaatsia

Ubinapäeval olid kõik letid lookas. Fotod Kutt Niinepuu / Eesti Grilliliit

Parimate ubinahoidiste esitajaid ootasid auhinnad, mis
oli välja pannud ajakiri Jamie,
Öun Drinks ja kirjastus Varrak.

Ubiine Koi
Ubinahoidised.

Varjunime Ubiine Koi all noppis
kolm auhinda 1977. aastast
Pringi külas elav Ivi Rätsep.

Aiand) – särtsakas õunamekiga sinep sobiks nii mõnegi
liha- või köögiviljaroa juurde.
Auväärse teise koha sai Ubiine
Koi kergelt vürtsikas õuna-sibulatšatni.

Varjunime Ubiine Koi all noppis lausa kolm auhinda 1977.
aastast Pringi külas elav Ivi Rätsep (75). Proua Ivi, kes Viimsi
taluturu püsikülastajatele kindlasti tuttav on, rääkis, et inspiratsiooni erinevate hoidiste tegemiseks saab ta oma Pringi
aia rikkalikust saagist. Suvelsügisel tuleb aiasaadused purki
panna ja tihti valmivad mõnusad hoidised eksperimenteerimise käigus. Aeg-ajalt tuleb siiski ka retseptiraamatutest ideid
hankida.
Ivi vanematekodus väga palju ei hoidistatud – pudelitesse
aeti tikreid-mustikaid, purki
tehti pohlamoosi. Hoidistamisega hakkas Ivi Rätsep tegele-

ma rohkem alles siis, kui Pringi aias tehtud suur töö vilja
kandma hakkas.
Praktiliselt kõik, mis purkipudelisse läheb, on oma aiast
pärit, välja arvatud suhkur-sool
ja sidrunid-šokolaadid. Varem
on Ivi hoidistanud ka tursamaksa, mida Kirovi ajal kalurid teinekord lausa ämbritega jagasid.
Õuntest teeb Ivi enamasti mahla ja kompotti ning lastelastele
õunapüreed – lastele meeldib
just paks mahedamaitseline õunapüree.
Tänavustest põnevamatest
hoidistest tõi Ivi Rätsep välja
aktiniidia-mustika toormoosi,
aroonia-ebaküdooniamahla ja
pirni-ebaküdooniakompoti. Ees
on veel boršipõhja tegu, siis on
ka sügisannid kõik purkidesse
pandud.

Pille Petersoo
Nami-Nami

LUGEJAKIRI

Oh seda ubinatralli!
Meie perele meeldib vabal päeval kaua voodis
lesida. Aga soov oli ka ubinapäevale minna. Kuna
ilm oli super mõnus sügisene, ei tulnud mõttesegi,
et loobuks ubinapäeva mõttest.

Õunagrillijad.

Võistlustöid hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud: Annely
Sander, Siret Kuldkepp, Margit Gruuse, Jaanus Alliksoo,
Tõnu Ennemuist ja Aarne Rosenstrauch.
Õunaroogasid küpsetasid võistkonnad: Grillministeerium, Õunaussid (Tallinna TTK õpetajad), 3 Õuna (Tallinna TTK õpilased) ning Märt ja Sõbrad.
Fantaasiavooru esitluse eripreemia pälvis võistkond
Märt ja Sõbrad. Eripreemia atraktiivseima grilliaparaadi
eest pälvis võistkond 3 Õuna endatuunitud ja disainitud
söegrilli eest. Fantaasiavooru võitja võistkonna Märt ja
Sõbrad kapten Märt Jamnes: “Meie fantaasiavooru töö
nimi oli “Muusikaline õunalõuna”. Lisaks menüüs pakutule serveerisime ka õunamahla, mis on ankrus laagerdunud 5 aastat ja mida kiitis isegi Jaani Hanso siidrimeister.”
Grillivõistlus oli vaid üks osa ubinapäeva programmist. Viimsi taluturg pakkus head paremat toidukraami,
toimusid mahlapressimise talgud, kuulutati välja parim
ubinahoidis, Päidre puukool õpetas viljapuid lõikama,
grillimeistrid tutvustasid õunagrillimise nippe, tutvustati
õunasiidri valmistamise võimalikkust kodusel meetodil
ning istutati vaarikaid ja viljapuid. Meeleolukas õunale
pühendatud päev!

Auris Rätsep
Eesti Grilliliit

Nõnda me siis sõime hommikust ja hakkasime liikuma. Oleks
tahtnud jalgratastega minna, kuid kuna valmis saime lõpuks
alles keskpäeva paiku, otsustasime auto kasuks.
Nii me siis terve perega sõitma asusime.
Tükk maad enne vabaõhumuuseumit olid teeveered juba
autode poolt hõivatud. Kuna me olime lapse ja koeraga ning
ega inimlik laiskuski kuskile kadunud pole, lasime autol vaikselt edasi veereda, lootes, et leiame parkimiskoha ikka võimalikult lähedale. Seekord meil ka vedas – parkisime masina
päris värava lähedale.
Tormasime siis kohe uudistama, et mis ja kus. Vabaõhumuuseumi platsil oli lugematu arv lette, kust oli võimalik soetada enesele kogu talvevaru. Suurtes kogustes oli erinevaid
sorte õunu, pirne, kartulit, mett, köögivilju jne. Ka lihavalik
oli esindatud. Maitsta sai nii kitsepiima kui ka õunamahla.
Suu sai magusaks teha imemaitsvate koogikestega.
Tunda oli ka grilli lõhna, kuna parimad panid ennast proovile just nimelt grillimises.
Laste rõõmuks olid kohal ka ponid, kes julgemaid sõidutasid. Ja läbi puuri sai piiluda ka pehmeid küülikuid.
Otse loomulikult oli kohale toimetatud ka õunamahla tegemise masin, mis oli uudishimulikest ümbritsetud. Paljude
jaoks esimene nägemine. Aga mis seal ikka nii väga imesta-

da? Olles linnalaps ei olegi olnud ju reaalset võimalust sellise imemasinaga kokku puutuda. Selleks aga ongi erinevad
laadad, üritused ja ubinapäev, kus saab oma silmaga kaeda,
kuidas see mahl siis ikka nende ubinate seest kätte saadakse.
Sellistel rahvarohketel üritustel on üpris tõenäoline, et
kohtad ka mõnd head tuttavat või isegi naabrit. Eks siis ikka
viskad nii salamahti pilgu ka tema ostukorvi, et mida ta juba
soetanud on ning kust ja mis hinnaga ta selle sai, ning veeretada saab ka “ilma juttu”.
Hea meelega jalutasime mere ääres, kuna sinna sai viimati
suvel. Nüüd, mil sügis käes, polegi olnud mahti sinna minna.
Aga kuna ubinapäeva korraldati Viimsi vabaõhumuuseumis,
siis oleks patt mitte mere äärde minna.
Ühtäkki märkasime, et tuul hakkas tõusma ja taevaalune
kattus tumedate pilvedega. Kuid selle asemel, et oma ostetud
kraam kaasa haarata ja kodu poole punuma pista, oli soov ka
veel kiikuda. Nõnda siis ruttasimegi suurele kiigele, kus enne
meid oli juba inimesi, mistõttu otsisime siis endale mõned kohad, kus kiigel istuda ja kinni hoida. Kiikusime seal minuteid
neli, kui esimesed vihmapiisad meid kätte said. Enam polnud
pääsu – panime auto poole jooksu.
Koju jõudes oli vihm järgi jäänud ning päike taas sirama
löönud, nagu polekski vahepeal miskit juhtunud.
Sellistest toredatest perega koos aja veetmise võimalustest
tuleb ikka ja jälle võimalusel kinni haarata. Ning kui koju saab
tuua ka head eestimaist kraami, siis see on nagu kirss tordil.
Jääme ootama uusi sarnaseid sündmusi!

Jane Saks
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Leevendus Pirita tee
“pudelikaelale”
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
2016. aasta eelarve
olulisemate prioriteetide
seas on viimsilaste jaoks
Russalka ristmiku “pudelikaela“ leevendamiseks
uue tee ehitamine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
informeeris
24. septembri teates, et tuleva
aasta riigieelarvesse on planeeritud ministeeriumi kogueelarveks 668 miljonit eurot,
mis on võrreldes 2015. aastaga Eesti majanduse ja taristu
arendamiseks kasutada eeskätt
investeeringute osas ca 74 miljonit eurot rohkem. Eelarve
kogumahust pööratakse suurt
rõhku teede ehitusse ja korrashoidu, ettevõtlussektori arendamisse ning targemasse energiakasutusse.
Teede ehitusse ja rekonstrueerimisse ning hooldesse suunatakse tuleval aastal 307 miljonit eurot, mida on üle 21 miljoni võrra rohkem kui tänavu.
Teede ehitamise ja rekonstrueerimise suunas pannakse olulist rõhku Tallinna probleemsemate ristmike koormuse vähendamiseks. Üheks oluliseks
prioriteediks on kahe Tallinna
“pudelikaela” leevendamine.
Viimsilaste jaoks oluline
“pudelikael” tekib hommikuti
ning õhtustel aegadel Russalka
lähistele, mille leevendamiseks
on planeeritud järgmisel aastal

Abivallavanem Oliver
Liidemann

alustada Reidi tee ehitusega.
Viimsi valla abivallavanema Oliver Liidemanni sõnul
parendab Reidi tee ehitamine
oluliselt liikluskoormust Russalka “pudelikaelas”.
“Reidi tee ehitamisega väheneb liikluskoormus Pirita tee
Russalka ristmikul ja sadama
piirkonnas, mis toob omakorda
kaasa viimsilaste jaoks efektiivsema ajakasutuse,” sõnas Liidemann.
Uue tee loomine leevendab
liikluskoormuse probleemi, ent
võib omadega kaasa tuua mereäärse ala vähendamise.
“Tänaste plaanide kohaselt
hakkab loodav tee kulgema osaliselt mereääres, mis vähendab
inimeste võimalust loodust nautida. Seetõttu loodan, et nii
Tallinna linn kui ka ministeerium mõtlevad loodava Reidi
tee osalist viimist tunnelisse,”
täiendas Liidemann.
Ministeeriumi teatel on pro-

Pargi tee jalg- ja
jalgrattatee ehitus

Pargi ja Reisi kampaania
1.–22. septembrini toimus Tallinna Keskkonnaameti, Pirita
Linnaosavalitsuse ja Viimsi Vallavalitsuse koostöös Pargi ja
Reisi kampaania.
Kampaania raames loositi kõigi Pirita Pargi ja Reisi parklas
parkinute vahel välja Viimsi SPA, Viimsi SPA Spordiklubi, H2O
Aqvapargi, Tallinn Viimsi SPA 18+, Viimsi vabaõhumuuseumi,
Rannarahva muuseumi, Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Loomaaia, Paksu Margareeta ja Tallinna Lennusadama poolt väljapandud auhinnad.
Välja loositi kokku 24 auhinda, mille võitsid järgnevad ühiskaardi omanikud: H2O Aquapark perepääse – 90001021587; SPA
18+ külastus 2-le – 90002301145; Viimsi SPA Spordiklubi 10-korra kaart – 90005416692; Restoran RootSu 30-eurone kinkekaart
– 90003727918; Viimsi vabaõhumuuseumi ja Rannarahva muuseumi perepääse – 90002338535, 90006764272, 90005168277;
Tallinna Botaanikaaia perepääse – 90004225466, 90002473811,
90003036260, 90006203081, 90001732233, 90002907156;
Tallinna Loomaaia perepääse – 90000439939, 90005378504,
90004347708, 90000279731, 90000272348; Paksu Margareeta perepääse – 90007092657, 90005534254, 90004336297; Tallinna Lennusadama perepääse – 90000439962, 80140442080,
90001021694.
Õnnitleme kõiki võitjaid ja soovime ka edasipidiseks keskkonnasõbralikku liikumist!

jekti kogumaksumusest 28,5 miljonist eurost plaanis 2016. aastal käiku lasta pool ehk 14,25
miljonit.
Reidi tee täpsem valmimisaeg ei ole täna veel teada, seetõttu teeb Viimsi vallavalitsus
ettevalmistusi, et vähendada liikluskoormust Merivälja ja Pirita teel juba lähiajal.
“Tehes täna aktiivselt koostööd Tallinna Transpordiametiga on meile teada, et viimsilased on võtnud omaks parkimise Pirita Pargi ja Reisi
(Merivälja tee 1E) parklas, mis-

tõttu soovime elanike jaoks teha liikumise Tallinna vahel veel
mugavamaks ja kiiremaks ning
luua Pargi ja Reisi parkla ka
Viimsisse,“ sõnas Liidemann.
Viimsisse loodav parkla toimiks samadel põhimõtetel nagu Tallinnas Oru, Pirita, Kalevi ja Väike-Õismäe Pargi ja
Reisi parklad. Parklasse sisenemisel avatakse tõkkepuu ühiskaardiga, mille hilisema ühistranspordis valideerimise tulemusena on parkimine ja ühistranspordi kasutamine tasuta.

vate haljastutega. Viimsi vald on
igal aastal suurendanud hooldatavate haljasalade mahtu – seda
nii reformimata riigimaade osas
kui ka vallale üle antavate haljakute ja parkide osas. Lisaks
haljakutele teostab vald niidutöid kaitsealadel.

ringis, tööd on läinud maksma
ligikaudu 7000 eurot, töid teostas AS Mustamäe Haljastus.
Lisaks on teostatud kändude
freesimistöid ligikaudu 1500
euro eest.

Liina Rüütel

Heakorratööd Viimsis
Lõppev hooaeg oli heakorra valdkonnas üsnagi
toimekas. Sai alustatud
mitmete uute projektidega, millega jätkatakse
tuleval aastal.

Asendusistutused

Käesoleval aastal hakkas Viimsi vald rakendama asendusistutust. See tähendab, et puude
mahavõtja annab tasakaalu säilitamiseks rajatava ja likvideeritava kõrghaljastuse vahel valla avalikku ruumi tarbeks uusi
puid-põõsaid. Septembrikuu seisuga on erinevad valla haljakud
saanud juurde 99 uut istikut.
Siinkohal võib välja tuua kirsipuude haljaku Kirsi tee äärsel alal, kuhu jätkatakse kirsside istutamist ka tuleval aastal.
G. H. Schüdlöffeli tee äärsele
haljakule sai rajatud sarapuu sa-

lu ja istutati männid, Viimsi
Kooli ette istutati mägimännid,
Tammepõllu haljakule pandi
juurde lehiseid jne.

Uued lillepeenrad

Viimsi ja Haabneeme alevikes
korrastati ja rajati juurde lillepeenraid Statoili ringteel, Rohuneeme ja Randvere ringteel
ning Heki tee ringteel. Tuleval
aastal on plaanis rajada haljastus Hansunõmme ringile ning
paigaldada juurde lillevaase ja
ampleid. Eesmärk on jätkata
valla kaunistamist.

Niidutööd

Valla hooldada on ligikaudu 70
haljakut, mille niitmise maht on
kasvanud käesoleval aastal üle
200 000 m2. Peamiselt on tegemist spordi- ja mänguväljakute,
alleede ja lihtsalt külades asu-

Detailplaneeringud

12.10.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute
Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli ja riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
19.10–22.11.2015 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus,

Kinnistute üldine
heakord

Palume kõigil kinnistute omanikul vaadata enne talve tulekut üle oma kinnistute korrasolek ja vastavus heakorra eeskirjadele (niitmistööd, teemaale või kõrvalkinnistule ulatuvad oksad, teemaale paigaldatud kivid, prügi koristamine).

Ohtlike puude
langetamine

Käesoleval aastal on kokku langetatud ohtlikke puid 70 puu

Uued prügikastid

Lõppev hooaeg on valda juurde toonud 16 uut prügikasti ja
3 uue koerakasti paigaldamise.
Lisaks on teostatud prügikastide renoveerimist, värvimist,
betoneerimist, vandalismi järgset remonti. Kokku on tööd läinud maksma ligikaudu 4000 eurot. Käesoleval aastal on veel
plaanis välja vahetada kõik
Prangli saarel asuvad 20 prügikasti uute kastide vastu. Tööde
maksumuseks kujuneb 4000
eurot.

Henry Edward Aimre
heakorraspetsialist

Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneering. (Loe lisa lk 2–3).
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda
ka valla veebilehel www.viimsivald.ee, Viimsi Kooli raamatukogus (Randvere tee 8, Haabneeme alevik) E–N k 8.30–16.30 ja R
k 8.30–16.00 ning Viimsi raamatukogus (Kesk tee 1, Haabneeme
alevik) E, K, R k 10.00–17.00; T, N k 10.00–19.00 ja L k 10.00–
15.00.

Peagi algavad Pargi tee ääres jalg- ja jalgrattatee ehitustööd, mille tulemusena peaks novembri lõpuks valmima kauaoodatud jalg- ja jalgrattatee, mis ühendab omavahel kahte alevikku.
Miks kergliiklustee ehitamine niivõrd hilja sügisel toimub?
Pargi kergliiklustee rajamiseks esitati 2014. aastal Viimsi
valla poolt taotlus linnaliste piirkondade reservnimekirja
(ehk linnaliste piirkondade eelmise taotlusperioodi nimekirja). Reservnimekiri tekkis ülejäävatest vahenditest, mis
oli seotud mitmete linnapiirkonna omavalitsuste teetööde
odavnemisega. Septembri alguses teatas siseministeerium,
et reservnimekiri on jõudnud Pargi tee jalg- ja jalgrattateeni ning küsiti Viimsi valla valmisolekut tee rajamise kohta
2015. aastal. Viimsi Vallavalitsus saatis positiivse vastuse
koheselt järgmisel päeval, millega teatati oma valmisolekust. Kuna meede lõpeb 2015. aastal, siis peavad kõik tööd
olema koos aruandlusega lõpetatud 31.12.2015. See tingibki rutulise töögraafiku.
15. septembril laekus rahandusministeeriumi käskkiri,
millega anti Viimsi vallale toetuse taotlemise õigus. 17.
septembril avaldati riigihangete portaalis lihthanke teade.
21. septembril esitas Viimsi vald põhitaotluse ära EAS-ile
ning 22. septembril saatis EAS tagasiside taotluse registreerimise kohta. 24. septembril avati Pargi tee jalg- ja jalgrattatee ehitamise riigihange, pakkumusi esitati 7, soodsaima pakkumuse esitas Tallinna Teede AS. Ehitusjärelevalve
pakkumismenetluse võitis OÜ Real-E State. Viimsi Vallavolikogu 29. septembri istungil andis volikogu kinnituse
omafinantseeringu ja abikõlbulike kulude tagamise kohta
ning tee avalikus kasutuses olemise kohta, vastav kinnitus esitati EAS-ile. Viimsi Vallavalitsus tunnistas oma 29.
septembri istungil riigihanke võitjaks Tallinna Teede AS-i
kui soodsaima pakkumuse esitanud ettevõte. Käesoleval
nädalal allkirjastati lepingud ja lähipäevil algavad eeltööd.
Kokku rajatakse ligi 640 meetrit jalg- ja jalgrattateed,
mis hakkab omavahel ühendama Randvere teed ja Aiandi
teed, luues otsetee kahe aleviku vahel. Lisaks võrgustatakse
ära mõisapargi sisesed kergliiklusteed, rajatakse perspektiivsed teeületuskohad, rajatakse Pargi tee tänavavalgustus.
Tööd peavad olema lõppenud 30. novembriks 2015.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Leppneeme tee
jalg- ja jalgrattatee valgustustööd
Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee saab 2016.
aasta jaanuariks valgustatud.
Leppneeme küla keskel asuv jalg- ja jalgrattatee on aastaid
olnud ainukene kergliiklustee vallas, millel puudub tänavavalgustus. Eeltööd valgustuse rajamiseks algasid juba paar
aastat tagasi, mil koostati valgustusprojekt. Kuna tänavavalgustus asub suures osas maantee maal, tuli projekti mitmel
korral täiendada ja muuta Maanteeameti ettepanekul. Peale
projekti valmimist tuli Maanteeametiga sõlmida mitmed
teemaa kasutamisega seotud lepingud. Sellel aastal oli ehitustööde vahendid valla eelarves ette nähtud ja kuna ka eeltööd olid teostatud, alustatigi valgustuse rajamise I etapiga.
Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee valgustatakse lõigul
Reinu tee kuni Kiigemäe tee. Hanke võitis valla tänavavalgustuse käidukorraldaja AS Rito Elektritööd. Hetkel teostatakse valgustuse rajamise I etapi töid, mis hõlmab endas
kaablite rajamist, tänavavalgustuse vundamentide paigaldamist ning kaeve- ja teekatte taastamise töid. Töödega on
plaanis lõpule jõuda oktoobri lõpuks, tööde maksumus on
35 246 eurot. II etapi raames on kavas paigaldada mastid,
valgustid ja teostada ühendused. II etapi tööd on kavandatud perioodi detsember-jaanuar 2016.
Pikemas perspektiivis on kavas jätkata Leppneeme tee
valgustamist kuni Leppneeme tee ja Randvere teede ristmikuni ning ehitada Leppneeme tee kõrvale ka jalg- ja jalgrattatee. Hetkel on taotlus esitatud linnaliste piirkondade uude
programmi, Leppneeme tee kergliiklustee koos tänavavalgustusega on selle programmi reservnimekirjas viiendal kohal.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja
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LUGEJA KÜSIB
Lugeja küsib: Tunnen juba tööpäeva keskel ülekoormusest väsimust. Kas ja kui palju peab tööandja võimaldama mulle töös puhkepause?
Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise
osakonna konsultant Mari-Liis Ivask: Töölepingu seaduse § 47 lg 2 alusel on tööandjal kohustus korraldada tööd
selliselt, et töötajale oleks tagatud iga 6 tunni töötamise
kohta vähemalt 30-minutiline vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks. Antud vaheaeg on tööpäevasisene, kuid seda
ei arvestata üldjuhul tööaja hulka. See tähendab, et näiteks kaheksa tundi päevas töötades peab olema töötajale
võimaldatud vähemalt üks 30-minutiline tööpäevasisene
vaheaeg, mis teeb tööpäeva kestuseks kokku 8,5 tundi.
Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lg 31
peab suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises
sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul tööandja
võimaldama ka tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja
hulka arvatavad vaheaegu. Kuna töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid vaheaegu loetakse tööaja hulka,
siis sõltumata vaheaegade arvust ja kestusajast tööpäeva
pikkus ei muutu. Nende vaheaegade eesmärk on anda
töötajale võimalus tööst lühiajaliselt puhata ja taastuda.
Oluline on vältida nii füüsilist kui vaimset ülekoormust,
et säilitada töötaja töövõimet ning hoida ära tööga seotud
haigestumisi.
Vaheaegade andmisel peab tööandja lähtuma töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest, millest selgub, kas tööprotsessi käigus mõjutab töötaja tervist mõni eeltoodud
ohutegur, mis tingib vajaduse tööaja hulka arvatavate
vaheaegade võimaldamiseks. Vaheaegade hulk ja kestus
on enamasti küll tööandja määrata, kuid see peab olema
kooskõlas töötaja võimete ning töökeskkonna ohutegurite
kokkupuute määraga. Erandina on õigusaktidega määratletud puhkepauside kestus kuvariga töötamisel – puhkepauside kestusaeg peab moodustama vähemalt 10% kuvariga töötamise ajast.
Eelpool kirjeldatud vaheaegu ei tohi teineteisega segamini ajada. Kui töötaja töötab näiteks 8-tunnises vahetuses, tehes püsti seistes füüsiliselt koormavat tööd, peab
tööandja võimaldama nii töölepingu seadusest tuleneva
vaheaja puhkamiseks ja einestamiseks kui ka töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad lisavaheajad lühiajaliseks puhkamiseks ja taastumiseks. Lisavaheaegu peab
võimaldama ka näiteks sundasendi tõttu istuva töö puhul,
suure vaimse koormuse – näiteks väga intensiivse töö või
pideva suhtlemisega seotud töö puhul ja rutiini vältimiseks monotoonse töö puhul.
Kui leiate töötajana, et töö on teie jaoks koormavam
kui tööandja on seda hinnanud ning vajate töös lisavaheaegu puhkamiseks ja taastumiseks, siis andke selle kohta
tööandjale tagasisidet. Tööandjale on töötaja tagasiside
oluliseks infoallikaks, et vaadata üle töökorraldus ja seda
vajadusel muuta. Juhul, kui tööandja poolt rakendatavad
abinõud ei taga töötaja tervishoidu töökohal, on töötajal
õigus pöörduda probleemiga ka Tööinspektsiooni poole,
helistades telefoninumbril 6269 400 või saates e-kirja aadressile vihje@ti.ee.

Abimees: kuidas saada
subtiitrid tagasi ETV ja ETV2
ekraanile?
Alates septembrist on nii
ETV kui ka ETV2 HD-kvaliteedis nähtavad vabalevi
kaudu, mis tõi ühtlasi
kaasa muudatusi ka subtiitrite edastamises ning
võib paljudel põhjustada
küsimusi, miks on subtiitrid nüüd ekraanilt hoopis
kadunud.
“Ajaga kaasas käies soovime
pakkuda inimestele selliseid
teenuseid, mida muu maailm
kasutab juba ammu. Valitavate
subtiitrite teenus kuulub kaasaegse meedia juurde. On palju
inimesi, kes ei vaja subtiitreid
või subtiitrid isegi häirivad
neid. Nüüd on olemas võimalus neist loobuda,” selgitas
Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa.
Kahjuks ei ole Allikmaa
sõnul võimalik pakkuda üht ja
lihtsat juhist, mida eetri kaudu
levitada, sest kasutuses on väga
palju erinevaid digibokse. “Selle probleemi võib aidata lahendada tehniliselt pisut taiplikum
naabrimees, mõni sugulane või
oma lapsed, kui hätta jääb vanem inimene. Tehnilist abitust
ei saa kellelegi ette heita, sest
telekapultidel on palju klahve,
samal ajal tuleb jälgida ekraanil olevaid juhiseid ning lõpuks
ei ole klahvid ja juhised alati
ka üksüheses vastavuses. Aga
see probleem on siiski ületatav,
tuleb ainult leida õige abiline. Teise grupi hätta sattunuid
moodustavad inimesed, kes on
soetanud digiboksi, mis vajab
tarkvara uuendust, et hakkaks
jälle subtiitreid näitama. Siin on
tarvis juba arvuti- ja digitaalmaailmas vilunud inimese abi.
Kes kunagi on arvuti tarkvara

Tehnilist abitust ei saa kellelegi ette heita. Foto Fotolia

uuendanud, mõne programmi
internetist alla laadinud, selle
salvestanud mälupulgale ja jaganud seda teistesse arvutitesse, saab hakkama ka digiboksi
tarkvara uuendusega,” kinnitas
Allikmaa.
“Kolmandale grupile ei
ole kuigivõrd lohutavat öelda,
sest nende omal ajal mõnest
toidupoest või elektroonikaga
kauplevast keldripoest ostetud
odava digiboksi võimekus valitavaid subtiitreid taasesitada
on pea olematu. Loodetavasti
ei ole selliseid digibokse väga
palju kasutuses, mõned tuhanded ilmselt siiski (ehkki loogika ütleb, et need peaksid juba
ammu olema kasutuskõlbmatud, rivist väljas). Siiski katsume ka nende televaatajate

heaks midagi teha - me seadistame omalt poolt subtiitrite
resolutsiooni nii madalaks, kui
vähegi kannatab,” lubas Allikmaa. “On lootus, et mõned
neistki digiboksidest hakkavad
siis subtiitreid näitama.”

Kuidas subtiitrid ikkagi
ekraanile saada?

- Aktiveeri ekraanil tiitrid siis,
kui eetris on tõlkesaade. Vastasel juhul subtiitreid nii või
teisiti ekraanile ei ilmu.
- Paljudel teleritel ja digiboksidel on puldi peal nupp
“Subtitle”, “Sub” või “Sub-T”,
teinekord on selleks lihtsalt teleri kujutis, joon kasti sees/all.
Kui subtiitrite nupule vajutada, tuleb valida eeliskeel (antud juhul siis eesti keel) ning

valik kinnitada. Välju menüüst
ja oota mõned sekundid kannatlikult – tiitrid ei tule ekraanile momentaalselt, kulub paar
sekundit, et teksti tõlkesaate
all näha.
- Teinekord tuleb teleri või
digiboksi menüüst vastav koht
leida ja subtiitrid aktiveerida.
Võimalusi on mitmeid ja seepärast soovitus: leidke oma teleri juhend või küsige abi kauplusest, kust te digiboksi või teleri ostsite.
On olnud juhuseid, kus
tiitrid küll ilmuvad ja nende
välp on õige, kuid seisavad
ekraanil liiga lühikest aega.
Nt Strong SRT8010 digiboks
on üks sellistest ja siin tuleb
alla laadida uusim tarkvara
ning see aktiveerida. Kui sellega ise hakkama ei saa, tasub
pöörduda lähima spetsialisti
poole ja nõu küsida. Nimekirja
ettevõtetest, kes võivad teie digiboksi tarkvara uuendada või
vähemalt oskavad soovitada
lähimat selle ala spetsialisti,
leiad siit. Kahtlemata saab ja
tuleb nõu küsida sealt, kust
teler või digiboksi sai ostetud.
Ette on tulnud ka teisi sarnase
probleemiga digibokse ning
mõnedel juhtudel on abi olnud
tehaseseadmete taastamisest ja
kanalite uuendamisest. Probleeme võib tekkida järgmiste
teleri- või digibokside kaubamärkidega: Funai, Provision,
Sharp.

Kerttu Kaldoja
ERR kultuuri- ja
meelelahutustoimetus
Artikkel on ilmunud Eesti
Rahvusringhäälingu uudisteportaalis kultuur.err.ee.

Heategevuskampaania “Aita avastada
nahavähki!”
Eesti Vähiliit on 23 tegevusaasta jooksul näinud
nii muret kui ka rõõmu,
kuid üks on kindel: heategevus on olnud meie
töös suureks liikuma
panevaks jõuks.

Nii näiteks pani heategevus
sõna otseses mõttes liikuma
2009. aastal uue vähiliidu mammograafiabussi, mis, sõites Lõuna- ja Kesk-Eestis, on selles
piirkonnas oluliselt tõstnud naiste sõeluuringus osalemise protsenti, ulatudes mõnes maakohas isegi kuni rekordilise 70
protsendini. Uuringuid selles
bussis teostavad radioloogiatehnikud SA TÜ Kliinikumist.

Iga päev avastatkse Eestis kolm nahavähi juhtu. Foto Fotolia

Tänaseks on buss tänu annetajate abile varustatud kaasaegseima digitaalse mammograafiga, mis on aidanud avas-

tada rinnavähki veelgi täpsemalt.
Kahjuks aga ei näita vähk
meie ühiskonnas taandumise

märke ja mis puudutab nahavähki ning nahamelanoomi, siis
üha sagedamini näitab ta oma
agressiivset iseloomu.
Eesti Vähiliit juhib tähelepanu, et iga päev avastatakse
Eestis 3 nahavähi juhtu ja viimase 10 aasta vältel on haigestumus melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra.
Melanoomi uusi haigusjuhte esineb Eestis igal aastal
keskmiselt 7 mehel ja 14,5 naisel 100 000 inimese kohta. Mittemelanoomseid pahaloomulisi
nahakasvajaid esineb igal aastal Eestis 44 mehel ning 65 naisel 100 000 inimese kohta.
Eesti elanike sagenev reisimine päikeserohketesse riiki-

desse ja sealne mõõdutundetu
päevitamine ning noorte üha
tihedam solaariumi külastamine on kasvatanud pidevalt nahavähki ja naha melanoomi
haigestumist.
Tähtis on teada et, varane
haiguse avastamine tagab parima ravitulemuse. Mida väiksemate muutustega alustada ravi,
seda lihtsam see on ja seda
kindlamini saab terveneda. Kahjuks enamikes Eesti väikelinnades nahaarstide vastuvõtte ei
toimu ja inimesed ei pääse õigeaegselt arsti juurde.
See on põhjuseks, miks
Eesti Vähiliit alustab Eesti Nahaarstide Seltsi heakskiidul heategevuskampaaniaga ja kogub

aidata soovijatelt annetusi uue
mobiilse
dermatoloogilise
diagnostika kabineti ostmiseks,
mis hakkab sõitma mööda Eestimaad, et kiirendada inimeste
õigeaegset jõudmist nahaarsti
juurde.
Ka Sina saad anda oma panuse mobiilse nahakabineti ostmiseks!
Annetustelefon 900 1013 –
annetuse suurus 10 eurot või
pangaülekandega endale sobiva summaga: MTÜ Eesti Vähiliit a/a EE562200221002163986.
Lisainfo: www.cancer.ee, telefonil 6311 730 ja e-posti aadressil info@cancer.

Eesti Vähiliit
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Kaitseliit – üks suurimaid riigikaitseorganisatsioone
Kaitseliit on kaitseministeeriumi valitsemisalas
tegutsev vabatahtlik,
sõjaväeliselt korraldatud,
relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev
riigikaitseorganisatsioon,
mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle
alusel pandud ülesandeid.

Täna toimiv Kaitseliit on
1918. aasta 11. novembril asutatud riigikaitseorganisatsiooni Eesti Kaitse Liit õigusjärglane, kelle ülesanne on vabale
tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust
ja põhiseaduslikku korda.
Liidu tegevust sätestavad
Kaitseliidu seadus ja Kaitseliidu kodukord, millega sätestatakse Kaitseliidu täpsem ülesehitus, juhtimine ja sisemine
korraldus, struktuuriüksuste juhtorganite ja liikmesusega seonduv ning Kaitseliidu tegevliikme suhted kaitseväe määrustikega, käitumisreeglid ja
sisemise asjaajamise kord.
Kaitseliit jaguneb 15 malevaks, mille vastutusala vastab
mõne erandiga Eesti maakondade piiridele. Malevad jagunevad omakorda territoriaalseteks ja eksterritoriaalseteks
malevkondadeks. Organisatsiooni kuulub üle 15 500 liikme.
Koos Kaitseliidu eriorganisatsioonide Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega
on Kaitseliidu peres tegev üle
24 500 vabatahtliku.
Viimsi valla territoorium kuulub Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna vastutusalasse.

HARJU MALEV
Kaitseliidu üks suurimaid malevaid – Harju malev – tähistas
tänavu 25. septembril 98. sünnipäeva!
Harju maleva loomise ajaks loetakse 25. septembrit 1917,
kui maakonnanõukogu võttis vastu otsuse, millega tehti vallavalitsustele ülesandeks organiseerida öiseid vahisalku, kaitsmaks elanikkonda ja nende vara taganevate marodööritsevate
bolševike jõukude eest.
Harju Malev jaguneb territoriaalsel põhimõttel kolmeks malevkonnaks – Rävala malevkond, Keila malevkond, Kose malevkond ning eksterritoriaalne Männiku malevkond, kellele
lisandub Harku Harku Rannikukaitse Üksikkompanii. Rävala malevkonna territoriaalseks vastutusalaks on Ida-Harjumaa, Keila
malevkonnal Lääne-Harjumaa, Kose malevkonnal Lõuna-Harjumaa ning Männiku malevkond tegutseb üle Harjumaa.
Harju maleva algatatud on 2000. aastal võidupühal riiklikult
tähistama hakatud maakaitsepäeva. Traditsiooniliselt osalevad
malevkonna liikmed pidulikel sündmustel ja mälestuspäevadel
auvahtkondades kõikide kohalike ja riiklike mälestusmärkide
juures maakonnas.
Maleval on arenenud hea koostöö välisriikide samalaadsete organisatsioonidega – Rootsi kodukaitse rannasaarestiku 2.
pataljoni ja Soome reserväelaste liiduga. Traditsiooniliseks on
saanud iga-aastane maleva esinduse osalemine Roslageni marsil Rootsis ja Jotos Akaa rännakul (kolm võistkonda) Soomes.
Kaitseliitlastel on oluline roll Eesti riigikaitses. Foto Liina Rüütel

Väljaõpe ja tegevus

Kaitseliit arendab nii riigikaitse-, sisekaitse- ja päästealast
kui ka seltskondlikku tegevust.
Enamus tegevusest ja üritustest toimub nädalavahetustel
või muul töövälisel ajal. Tegevus on üldjuhul territoriaalse
suunitlusega.
Kaitseliitlased läbivad organisatsiooni astudes Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse ja hiljem vajalikud eriala täiendkoolitused.
Ajateenistuse läbimise järel Kaitseliitu astunud läbivad tavaliselt baasõppe ja osalise erikoo-

litusega. Kaitseliidu Koolis
saab omandada reservrühma
ülema, reservjaorühmaülema,
jaoülema, rühmavanema, rühmaülema, kompaniiveebli, kompaniiülema ettevalmistuse.
Kaitseliidu väliharjutused,
õppepäevad ja laskeharjutused
toimuvad tavaliselt kuni kord
kuus territoriaalpõhimõttel moodustatud jagude, rühmade või
kompaniide koosseisus.
Kaitseliidu allüksused osalevad sageli kaitseväe väliõppustel, sealhulgas tavaliselt ka
ajateenistustsükli lõpuõppustel
“Kevadtorm” ja “Siil”. Kaitse-

liidu väliharjutustel pööratakse suurt rõhku väikeste üksuste
iseseisvale võitlusele ja initsiatiivile.
Kaitseliit on Eesti riigikaitses arvestatav lahingujõud. Kaitseliitlase relvavarustuses on automaatrelvad (enamasti Rootsi
päritolu AK-4), kuulipildujad,
granaadiheitjad, miinipildujad
ja tankitõrjekahurid. Allüksuste varustust, sõidukeid ja raskerelvi hoitakse tsentraliseeritult. Liikumisvahenditena kasutatakse peamiselt taktikalisi
veoautosid ja maastureid.
Pärast 2000. aastat on ha-

katud Kaitseliidus tähelepanu
pöörama abipolitseinike ettevalmistusele ja päästealasele valmidusele, mis on osutunud vajalikeks tsiviilülesannetes, kuid
sellegipoolest on organisatsiooni põhieesmärgid riigikaitselised. Kaitseliitlased on osalenud loodusõnnetuste ja tulekahjude likvideerimisel. Eriti
tõhusaks osutus kaitseliitlastest abipolitseinike kaasamine
2007. aasta aprillisündmuste
aegu.
Lisaks paramilitaarsele tegevusele on Kaitseliidul oluline seltskondlik ja sportlik roll.

Perioodiliselt peetakse Kaitseliidus, malevates, malevkondades ja allorganisatsioonides
suvepäevija erinevaid spordiüritusi.

helistatakse lisainfo saamiseks
tagasi (maja, korterinumbri, asukoha vms täpsustamiseks);
• vastake küsimustele lühidalt ja täpselt ning ärge katkestage kõnet enne, kui olete
selleks loa saanud.

• muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel
ka infot tervishoiu korraldust
puudutavates küsimustes.
Helistage 1220, kui:
• enda perearst ei ole kättesaadav;
• arvate, et terviseprobleem
ei vaja perearsti poole pöördumist;
• viibite Eestis mõnes teises
maakonnas;
• olete välismaal ega saa
kohe oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades on
number +372 6304 107);
• vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise küsimuses.

Liina Rüütel
Järgmises Viimsi Teataja
numbris tutvustame Harju maleva Rävala malevkonda ning malevkonna
korraldatud patrullvõistlust “Harju Pimedad Ööd
2015”.

Infotelefonide lühinumbrid
Seoses sügise tulekuga
tuletame meelde meie
kõigi jaoks olulised infotelefonide lühinumbrid.

14455

14455 on Viimsi valla infotelefon, mis tegeleb linnamajanduslike probleemide – elektri,
vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja
tänavate korrashoiu ning kommunaalmajandusega seotud küsimuste lahendamise vahendamisega Viimsi vallas. Abitelefoni eesmärk on abistada linnakodanikke nende elu olu puudutavates küsimustes. Linlasel
on kergem meeles pidada lihtsat lühinumbrit, kui otsida vajalikku pikka telefoninumbrit
infoteatmikest.
Helistage 14455, kui:
• teil on vaja abi elamumajanduse valdkonnas;
• näete, et linnamajanduses
on midagi korrast ära;
• teil on ettepanekuid valla
eluolu parandamiseks.
Teenus töötab 24 h ööpäe-

vas ning lahendab ka e-posti
aadressile 1345@112.ee laekunud probleeme.
Abitelefon 14455 on kommunikatsioonikeskus kriisisituatsioonis
Abitelefoni
lühinumbrit
14455 kasutatakse kriisikommunikatsioonikeskusena kriisisituatsioonides või suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks. (Nt 2003. aasta detsembri lumetorm, 2004. aasta suvel
toimunud veeuputus ja 2005.
aasta jaanuari torm.)

112

112 on kasutusel üldise hädaabinumbrina, kuhu teavitada, kui
kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas. Alates veebruarist saab
lühinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid.
Kui mobiilside võrk on hõivatud, eemaldage telefonist SIMkaart ja helistage 112!
Helistage 112, kui:
• vajate kiiret arstiabi;

• on tulekahju või selle kahtlus;
• toimus plahvatus või on
selle oht;
• on tugev õhureostus;
• inimene on kuskile kinni
jäänud;
• ohtlik metsloom on linnas;
• on pinnareostus;
• inimene on uppumas;
• toimus varing või on selle
oht;
• on gaasiavarii või -leke;
• on veereostus;
• toimus liiklus- või muu kannatanutega õnnetus.
Hädaabinumbrile 112 helistades öelge rahulikult:
• mis juhtus – kirjeldage
ohtu või õnnetust, mis sundis
helistama;
• kus juhtus – öelge aadress
või võimalikult täpne teejuhatus;
• kas keegi on viga saanud
– öelge, mitu inimest on viga
saanud, kirjeldage nende seisundit;
• oma nimi ja telefoninumber, millelt helistate – vajadusel

1313

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 saab edastada
looduskeskkonda ja -varasid
puudutavaid teateid. Telefon
töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab
valida nii mobiil- kui lauatelefonilt.
Helistage 1313, kui märkate:
• keskkonnareostust või reostusohtu;
• ebaseaduslikku metsaraiet,
kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;
• jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;
• massiliselt surnud loomi,
linde või kalu;
• loomade julma kohtlemist;
• surnud või haavatud ulukit*;

1524

Üleriigiline Päästeala infotelefon on 1524. Selle peamine eesmärk on päästeala puudutava
informatsiooni vahendamine elanikkonnale.
Helistage 1524, kui:
• vajate nõuannet oma kodu
turvalisemaks muutmisel;
• vajate päästeala ametnike
kontaktandmeid ja vastuvõtuaegasid;
• tahate teada, millistes tingimustes ja kus võib tuld teha;
• soovite liituda automaatse
tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga;
• soovite täiendavat informatsiooni seoses Päästeameti
poolt korraldatavate ennetuskampaaniatega;
• teil on päästealaga seotud
küsimus ja te ei tea, kelle poole
pöörduda.

1220

Perearsti nõuandetelefonilt 1220

Viimsi Teataja
*Teedel hukkunud või vigastatud väikeulukitest tuleks teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510.
*Linna või asula piires sõiduki alla
jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele, kes tegeleb kohalike heakorraküsimustega.
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Torm veeklaasis ehk lootside sajanditagused kähmlused
Kui elu Vabadussõja järel
taas rahuaja rööbastesse
läks, tegutses Tallinna
ümbruses kaks lootsimisõigust omavat seltsi.

Mõlema liikmeteks olid põlised Naissaare mehed. Suurupi
lootsijaama lootsid elatusid puhtal kujul lootsimisest. Teine lootside ühing koosnes pärast sõda
Naissaarele naasnud lootsidest.
Nende põhisissetulek tuli kalapüügist, lootsimine oli vaba aja
lisategevus. Kuid mõned saaremehed hakkasid lootsimise
vastu suuremat huvi üles näitama ja valvasid oma mootorpaatidega merel, olles seega Suurupi omadele pinnuks silmas.
Võitlus konkureerivate lootsiseltside vahel läks üsna ägedaks ning õilsa eesmärgi ehk
heatasemelise professionaalse
lootsiteeninduse nimel lasti käiku laim ja pooltõed.
1926. aastal saatis Eesti Lootside Selts mereasjanduse peavalitsusele mureliku kirja, mis
oma värvikuses väärib tsiteerimist: “Tallinna-Naissaare lootside seltsi kuuluvad lootsid on
põhiliselt kalamehed ja põlluharijad. Liikmeks on võetud
kõik, kes kassasse sissemakse
teevad ja nii on liikmete arv kasvanud 18-ni. Nende seas on

Naissaare lootside juht Arthur Ambrosen abikaasaga. Foto erakogu

Konrad Matson haigevoodis.
Ametikohuste täitmisel kukkus
Matson 1929. aasta talvel üle
parda, haigestus kopsupõletikku
ega paranenudki. Foto Rannarahva muuseumi fotokogu

isikuid, kes on teistest seltsidest halva käitumise pärast välja heidetud, salakaubavedajaid,
nõdrameelseid, kes Seevaldi ja
Tartu haigemajades ravil olnud
ja arstide poolt ebanormaalseks
tunnistatud. See teguviis on lubamatu ja häbistav mitte ainult

EW riigilootsidele, vaid heidab
halba varju ka meie noore riigi,
kaubanduse ja mereasjanduse
peale.
Selles seltsis on lootse, kel
on lootsitunnistus, kuid kes pole kolme ja enama aasta jooksul ühtki laeva lootsinud. On
neid, kes kalapüügi mõne kuu
pikkust vaheaega kasutades Tallinna tulevad ja välislaeva kapteneilt suurte altkäemaksudega
– isegi 50–75% lootsimisraha
tagasimaksuga – laevu oma kätte saada püüavad... Nagu täheldatud, oleme meie, Eesti
Lootside Seltsi liikmed, oma
viimased pennid lootsiasjanduse edendamiseks välja pannud, et merel kõigis oludes viibimata lootsiabi pakkuda. Selleks oleme ostnud 3 mootor-

paati, purjejahte, sõu- ja jääpaate. Suurupis ehitasime lootsijaama, kus alaline valvekord
ja kõik laevad, mis Osti poole
sõidavad, saavad meie poolt sadama ja laevakontoritele teatatud, mis sadama juhatusele,
laevamaakleritele, tollivalitsusele, kaupmeestele kasuks tuleb – ilma, et selle eest mingit erilist tasu saame. Meil on
kava Suurupi jaamas tulevikus
öösel Morse aparaat töötama
panna ja oleksime nõus teie
tingimustele ja korraldustele
täielikult vastu tulema, kui mereasjanduse peavalitsus võimaluse leiaks häbistavale konkurendile täielik lõpp teha. Oleme rohkem kui kindlad, et ilma
teie sellekohase korralduseta
meil sedagi likvideerida tuleb,
mis seni oleme lootsinduse
edendamiseks muretsenud. Eesti Lootside Seltsi vanema eest
K. Matson, kaugesõidu tüürimees.” (ERA)
Olukord võiks tunduda päris hull, kui konkurendid omalt
poolt ajalehes väga asjaliku kirkirjutisega poleks vastanud. Samal ajal kui Suurupi ja Naissaare lootsid üksteist materdasid, esines kolmas, kaptenitest ja tüürimeestest koosnev
seltkond (kes ise selleks ajaks
lootsimistegevuse lõpetanud oli)

tegevlootside aadressil purustava kriitikaga: “Nüüd, kus juba kuues aasta rahu alal sammume, oleks aeg neil oma võrkude juurde tagasi minna. Selle asemel laiendavad nemad
oma tööringkonda üle oma teadmiste ja seaduste, nii et viimasel ajal ka laevade Muhu
väinast, isegi Tallinnast Riiga,
Pärnu, Narva-Jõesuusse, Petrogradi, Soome jne lootsimist
oma peale võtavad, kusjuures
oma kohuseid täita ei suuda ja
kõik raskus väljamaa laeva
oma juhi peale langeb, kellede
poolt palju kaebusi ja rahulolematusi meie diplomeeritud
Eesti meremeeste aadressil kuuldavale tuleb, sest need väljamaalased ei või ju aimatagi, et
meil Eestis mööda Balti merd
lootsimiseks välja laevu viia
lubatakse oskamatuid juhuslikke kohalikke kalamehi, ilma et
nad ühtki päeva merekoolis istunud ehk muud merepraktikat
saanud oleks kaardi, kompassi ja merereeglite tundmisest.
(Vaba Maa, 1926/07/03, Kas
on hädaohtlik? Eesti Lootside
Seltsi tegevuse all kannatavad
meie kutselised meremehed.)
Vastasleer reageeris kiiresti. Ühise vaenlase ilmumisel
ilmnes taaskord, et veri on paksem kui vesi. Omavahelised

vastuolud heideti ajutiselt kõrvale ja esineti lihtsalt Naissaare lootsidena: “Seltsi vanemad
lootsid on laevu juba 45 aastat
lootsinud. 1921. aasta kevadel
merelootside eksamineerimise
komisjoni ette ja on navigatsiooni alal eksami kõigi Eesti
vete jaoks sooritanud, niisiis,
kas nad päeva koolis käinud
ehk mujal õppinud, aga neil on
kauaaegne merepraktika, oskavad peilungeid võtta, kaardi ja
kompassi teadmine, merereeglite tundmine jne. Seda ei ole
mitte ainult tegelik elu näidanud, vaid ka need 3–4-kordsed
eksamineerimise komisjonid
tunnistanud, kes mitte juhuslikkudest kohalikest kalameestest vaid merekooli ja mereasja
tundjatest kaptenitest on koos
seisnud... Nii on praegu Eesti
Lootside Seltsis 11 kaugesõidu
lootsi, nende hulgas 4 kaugesõidukaptenit, 1 tüürimees ja
3 kipparit; peale nende 1 ligisõidu + Muhu väina loots ja 3
ligisõidu lootsi...” (Vaba Maa,
1926/07/09 Ei ole hädaohtlik.
Naissaare lootsisi võib usaldada.)
Kired vaibusid alles uue
lootsiseaduse vastuvõtmise järel 1930. aastal.

Külvi Kuusk

Rannarahva muuseum

Viimane portselanilaat

Vaid novembri keskpaigani on võimalik Rannarahva muuseumisse vaatama
tulla kaunist näitust
antiiksetest kalamotiividega serveerimisnõudest
“Kala poseerib nõudekapis”. Koos erilise näitusega saavad ajalooks
ka väljapanekuga seoses
toimunud portselanilaadad, millest viimane,
vol 3, on veel ees.

11. oktoobril kell 10–15 toimubki veel viimast korda kaunite portselannõude keskel
Portselanilaat – antiigi- ja disainilaat, mis pühendatud lauakatmisele ja roogade serveerimisele.
Vanu imelisi lauanõusid ja
-kaunistusi tulevad laadale pakkuma tuntud antiigikauplejad,
aga ka väikesed erakollektsionäärid, kes tavaliselt laatadele
müüjatena ei sattu. Leiate kindlasti meelepäraseid oste nii sajanditagusest ajast kui ka eelmise sajandi lõpukümnenditest.
Noored disainerid ja vilunud käsitöölised pakuvad tänapäevast lauakatmise inventari.
Lettidel on ka tekstiil – laualinad, linikud, servjetid.
Rannarahva uues köögis ja
söögisaalis on avatud romantiline kohvik, kus sel päeval pakutakse hõrgutavate kookide
kõrvale koorekohvi ja likööri.

Viimane portselanilaat
toimub juba 11. oktoobril
kell 10–15 Rannarahva
muuseumis (Nurme tee 3,
Viimsi).
Kauplejate registreerimine ja info e-posti aadressil riina@rannarahvamuuseum.ee, tel 5094 272.

Ka häid veine saab kohapeal
maitsta ja kaasa osta.
Ootame kauplema antiigimüüjaid ja vanavarakogujaid,
käsitöölisi ja disainereid antiigi, vanavara, kaasaegse portselani ja lauanõudega, tekstiiliga,
küünalde, kutsete ja lauakaartidega, lauakaunistustega jne.

Rannarahva muuseum
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Viimsi Maximas on nüüd ka
iseteeninduskassad
Pakkumaks klientidele
senisest veelgi mugavamat ja kiiremat kaupade
eest tasumise võimalust
paigaldas Maxima Eesti
Viimsi Maximasse kaasaaegsed iseteeninduskassad.
Seni olid iseteeninduskassad
kasutusel kokku kuues Maxima kaupluses – Tallinnas, Pärnus ja Maardus.
Maxima Eesti tegevjuhi
Vygintas Šapokase sõnul koguvad iseteeninduskassad populaarsust kõikjal maailmas,
sest tehnoloogia ja kaardimaksete areng on muutnud selliste
kassade kasutamise klientide
jaoks väga mugavaks ning kassade suurem hulk lubab ostude
eest mugavamalt ja kiiremini
tasuda. “Taolist trendi kinnitab ka meie kogemus – iseteeninduskassasid kasutab täna
juba kuni 20% meie kaupluse
klientidest ja see hulk suureneb pidevalt,” kinnitas ta. “On
heameel tõdeda, et kliendid on
meie uuenduslikud kassad positiivselt vastu võtnud. Usume,
et uuendust tervitavad ka nende kaupluste kliendid, kuhu
kassaaegsed kassad järgmiseks
paigaldatakse,“ sõnas Vygintas
Šapokas.
Eesti ühe suurima jaekaubandusketi tegevjuht märkis, et

Head kasutamist! Foto Maxima Eesti

kuigi iseteeninduskassa kasutamine pole oluliselt keerulisem
kui näiteks pangaautomaadi kasutamine, vajab iga uus asi harjumist ja julgustamist. “Selleks,
et kassaaegsete kassade kasutamine oleks maksimaalselt mugav ja kiire, palkame kassade
juurde tööle konsultandid,”
kinnitas Vygintas Šapokas. Igas
kaupluses on plaanis tööle võtta
kuni kolm konsultanti.
Tavapärased kassad Maxima kauplustes ei kao, samuti ei
too uute kassade paigaldamine
kaasa töötajate arvu vähenemist. “Eesti jaekaubandussektoris valitseb tööjõupuudus.

Iseteeninduskassad annavad
meile tegelikult siinkohal teatavat leevendust, kuna nende
abil saame kergendada mõnevõrra tänaste kassapidajate
tööd ja suunata rohkem töötajaid müügisaali ning pakkuda
seeläbi klientidele paremat
teenindust,” märkis Vygintas
Šapokas.
Maxima kaupluste iseteeninduskassad võimaldavad tasuda ostude eest nii pangakaardiga kui ka sularahas. Neid on
võimalik kasutada kõikidel kaupluste külastajatel.

Katja Ljubobratets
Maxima Eesti
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Viimsi XII
Rannajooks
Traditsioonile lasteaiaealistele lastele suunatud
rannajooks toimus tänavu 11. korda.
Vaatamata harjumusele kõikjale autoga sõita on Viimsi
lapsed ikka väga tublid ja vastupidavad! 16. septembril
Haabneeme rannas toimunud rannajooksul osales rekordarv osalejaid – 510 last 29-st lasteaiarühmast. Enamasti olid need Viimsi Lasteaedade lapsed, aga kohale olid
saabunud ka külalised eralasteaiast Pääsupoeg, Aegviidu
lasteaiast ja Tallinna Virmalise lasteaiast. Kaugema kandi rahvas saabus jooksule küll bussidega, aga üle poole
osalejatest tulid pooletunnise kõndimistee kauguselt ning
pidid hiljem pärast sündmuse lõppu sama tee veel kord
maha käima.
Vihmast märjal rannaliival ootasid lapsi piraadipealik
ja tema meeskond. Jooksurada piiravate paadinööride küljes lehvisid värvilised lipud. Kogu õhkkond lausa kutsus
kiiremaid samme tegema. Kuna Viimsi Lasteaedades toimub sel õppeaastal erinevate rahvaste ja kultuuride tundmaõppimine läbi mängude ja erinevate tegevuste, siis kutsus ka piraadipealik lapsi loomulikult endaga kaasa just
nimelt ümbermaailmareisile. Joosta tuli maailma lõppu ja
tagasi, pöördepunktiks vikerkaar. Eks üheksakümmend
meetrit märjal liival paksudes jopedes ja suurtes kummikutes paistabki ühele 4-aastasele põngerjale nagu maailma
lõppu jooksmine. Kõik 510 tublit jooksjat jõudsid õnnelikult finišisse, kus neid ootas ees kosutav mahlajook ja
rannajooksu rinnamärk.
Jooksu korraldajaks on MLA Viimsi Lasteaiad.
Kohtume taas järgmisel rannajooksul!

Reet Varik

Viimsi Päevakeskuse
uus hooaeg
5. oktoobrist alustab
Viimsi Päevakeskuses uus
hooaeg huviringide, klubide, kinopäevade ning
treeningutega.

Huviringid

E–N kell 10–16 on kõigil huvilistel võimalus käia Maie Kiiratsi juhendamisel päevakeskuses telgedel kudumas.
Kõikidele algajatele ja edasijõudnutele toimuvad juhendaja Kaitel Poobuse eestvedamisel E kell 16 inglise keele
tunnid.
Treener Elina-Lehta Kaasiku juhendamisel alustab sel
hooajal kaks huviringi. Daamide aeroobika tunnid hakkavad toimuma T ja R kell 10
ning kahes rühmas on tervisevõimlemine – treeningud toimuvad E ja N A-rühmale kell

10 ning B rühmale kell 11.
Juhendaja Eve Jänes kutsub kõiki soovijaid E kell 13
seeniortantsuringi.
Lauatennisehuvilisi ootab T
kell 16 ning N kell 16.30 juhendaja Helgi Sard.
Lea Pärna juhendamisel
saavad kõik soovijad õppida,
meelde tuletada käsitöö- ja õmblemishuvi T kell 11.
K kell 10 toimuvad portselanimaalimine juhendaja koos
Lehte Jõemaaga ning R kell 10
koos Karin Kalmaniga keraamika töötuba.
K kell 12.00 käib koos juhendaja Maie Jõhvikasega lauluklubi.
3. novembril kell 14 toimub Viimsi Koolis esimene
arvutiõppe tund algajatele. Arvutiõpe edasijõudnutele alustab 2016. aasta jaanuarist.

Tere sügis!

MLA Viimsi Lasteaiad liikumisõpetaja

Stardib viies tulevikutalentide
otsing

Juba viiendat korda saavad andekad 5.–12. klasside õpilased esitada taotlusi stipendiumikonkursile Tulevikutalent 2015.
Nelja tegutsemisaastaga on tulevikutalentide otsingust
kujunenud kaalukas stipendiumikonkurss, mille raames on
tunnustatud juba 100 noort üle Eesti. Maxima Eesti turundusdirektori Ty Lehtmäe sõnul loodetakse tänavu sarnaselt möödunud aastatega aktiivset osavõttu. “Tulevikutalendi konkursi
kategooriad katavad väga laia teemaderingi ning võimaldavad kandideerida kõigil noortel, kellel on mõnes valdkonnas
silmapaistev talent. Kutsun kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid
üles julgustama noori osalema, et ükski tõeliselt andekas noor
ei jätaks tagasihoidlikkusest avaldust esitamata,” rääkis Ty
Lehtmäe.
Maxima Eesti poolt ellu kutsutud konkursile oodatakse andekate noorte taotlusi viies kategoorias: teadustalent, sporditalent, ettevõtlikkustalent, kultuuritalent ja humanitaartalent.
Igas kategoorias tunnustatakse tugevaimat kandidaati tiitliga
Tulevikutalent 2015, millega kaasneb 600-eurone ühekordne stipendium. Lisaks antakse igas kategoorias välja neli teist
kohta. Teise koha nominentide stipendium on 450 eurot, mis
makstakse võrdsetes osades välja üheksa kuu jooksul.
Stipendiumikonkursi žüriisse kuuluvad AHHAA teaduskeskuse juht Andres Juur, iluuisutamistreener Anna Levandi, ETV+
peatoimetaja ja noorte ettevõtlikkuse õhutaja Darja Saar,
muusik Tomi Rahula ning Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige
Mihkel Kõrbe. Maxima Eesti esindaja on Ty Lehtmäe.
Lähemat infot konkursi kohta ning kandideerimisavalduse
leiab Tulevikutalent 2015 kodulehelt www.tulevikutalent.ee.

Maxima Eesti

Kübar, juuksed, keha, kaelakee – kõik on otse loodusest!
Fotod Haabneeme kool

21.–25. septembrini oli
Haabneeme koolimaja
esimesel korrusel avatud
sügisnäitus. Aitäh näituse
peakorraldajale, õpetaja
Epp Orulale!
Igal sügisel uuesti sünnib
niiskete kollaste lehtede hõng
igal sügisel tuul laande
kõnnib,
teejuhiks härmane ämblikulõng.
(L.Tungal)

Haabneeme kool

Henri (1A klass) “Siilid“.

Viimsi Huvikeskuses 10. oktoobril kell 17.

Klubid

2015/2016 hooajal on päevakeskuses neli klubi. T kell 10
koguneb bridžiklubi, K kell
10 kepikõnniklubi, K kell 17
meesteklubi ning N kell 14
vestlusklubi.
Sügishooaja vestlusklubides on teemadeks 15. oktoobril
Arvo Pärt – Isegi kui ma kõik
kaotan, 29. oktoobril – Hingelind, 12. novembril Lea Viires –
Väärika vananemise teel, 26. november – Ühine jutuõhtu televiisorist – minu igapäevane kaaslane, 10. detsembril – Ühine jutuõhtu – Minu lapsepõlve jutud.

Ühistegevus

E ja R kell 11 oodatakse uues
Viimsi Keskuse kuulsaalis (Viimsi Keskuses) kõiki keeglihuvilisi ühistele bowlingu ennelõunatele.

T või N kell 11.30 on kõigil võimalus soodustingimustel käia Viimsi spaas vesiaeroobikatundides ning ujumas.
Viimsi Kinos toimub iga
kuu kaks seeniorite kinohommikut, mille täpne päevakava
selgub eelmise kuu lõpus. Oktoobris on kinohommik kell 12
2. oktoobril, kui linatsub Woody Alleni film “Irratsionaalne
mees” ning 16. oktoobril, kui
linastub romantiline komöödia
pensionipõlvest “Eakas algaja”.
Oktoobri filmide sisust loe 18.
septembri Viimsi Teatajast lk 8.
Huviringid ja klubid ootavad kõiki huvilisi Viimsi Päevakeskuses (Kesk tee 1, Haabneeme). Lisainfo tel 6064 080
või 5114 557, e-posti aadressilt
paevakeskus@rannapere.ee ja
www.viimsipaevakeskus.ee.

Viimsi Teataja
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Projekt “Be active. Stay healthy!” on
muutnud koolipäeva liikuvamaks
2013. aasta septembris
alguse saanud rahvusvaheline projekt “Be active.
Stay healthy!“ keskendus
I ja II kooliastme õpilaste
teadlikkuse tõstmisele
aktiivsest ja tervislikust
eluviisist. Tänu projektile
on õpilastel rohkem aktiivseid vahetunni veetmise võimalusi.

Plaanide ja tegevuste käigus
keskendusime vahetunnitegevustele koolimajas ja kooliõues. Soovisime, et õpilased
liiguksid rohkem ning soomlaste eeskujul ärgitasime lapsi
ja õpetajaid rohkem vahetundides õues viibima. Tänu Viimsi
kooli A korpuse õuealade sisustamisele korvpallialade, jalgpalliväravate ja värvitud mängualadega, mida saab kasutada
ka õuesõppetundides, veedavad
õpilased oluliselt rohkem vaba
aega koolimajast väljas. Randvere koolis alustati projekti jooksul
väiksemas mastaabis ja alates
septembrist 2015 ülekooliliselt
õuevahetundidega, mis tähendab, et päevas on vähemalt ühes
vahetunnis kõik õues. Haabneeme kooli soetatud vahendid aitavad rohkem tunde õues
teha ning eelmise õppeaasta
lõpus toimuski õuesõppepäev.
Projektikoolides muutus
tantsuvahetund iganädalaseks
oodatud ürituseks, sest see osutus eriti populaarseks liikumisvõimaluseks olenemata vanu-

Randvere kooli õpilased ja õpetajad visualiseerimas projekti läbivat ideed “Liigume!“. Fotod Kirsti Esperk

sest. Tantsuvahetundides näitasid liigutusi ette ka Tallinna
Ülikooli tantsutüdrukud ja JJ
Streeti tantsijad. Siseruumides
pakuvad vaheldust püsivalt iga
kooli koridoridesse paigaldatud twisteri- ja keksualad, mis
kutsuvad mängima nii suuri
kui ka väikeseid. Haabneeme
kooli soetatud lauajalgpall on
paljude koolilaste pilgud nutitelefonidelt ära tõmmanud.
Aktiivsete vahetundide ja
liikumisnädalate läbiviimiseks
koolitati projekti jooksul igas
koolis välja noored mängujuhid (3.–6. klassi õpilased), kes
õpetasid koostatud mänguraamatutesse kogutud mänge. See
kogemus andis neile võimaluse arendada nende juhtimis- ja
sotsiaalseid oskusi, mida kasutada ka edaspidi.
Lisaks vahetundidele toetasime õpilaste teadlikkuse kasvu tervislikest eluviisidest ka
ainetundides. Tervise- ja liikumisnädalate raames kutsusime
külla eksperte kõnelema erinevatel teemadel, alates unetervishoiust, lõpetades tantsimisega. Oma tarkusi liikumise ja

tervise teemadel jagas olümpiavõitja Gerd Kanter, Martin Reimi jalgpallikooli treener Signe
Pärtel, tantsuõpetaja Märt Agu,
zumbatreener Marek Tihhonov
ning joogaõpetaja Pille Zupping.
Toitumise olulisusest kõneles
Katrin Vokk. Une tähtsusest ja
kvaliteedist käisid õpilastele
rääkimas Mae Pindmaa Unekliiniku toredad töötajad Kene
Vernik ja Merle Taevik. Istuvast eluviisist kui suitsetamisega võrdselt kahjulikust eluviisist käis rääkimas Kati Naber,
hammaste hügieenist Kristiina
Praks ja kätepesu olulisusest
Liina Kivi. Õpilased said võimaluse koolitunnis tutvuda ka
Jaapanist alguse saanud shindoga Kadri Kasteheina õpetusel ning oma käega proovida
jaapani võitluskunsti kendot
Oliver Aiti ja Raul Ammeri
(Tallinna Kendoklubi) juhendamisel. Suur tänu siinkohal
kõikidele, kes olid lahkelt valmis panustama õpilaste teadlikkuse tõstmisesse ja leidsid
aja ning võimaluse meid külastada!
Viimsi koolis korraldasime

“Helisev muusika”
Kevadel etenduste
lõppedes kirjutas Annika
Remmel 24. aprilli Viimsi
Teatajas:

“Püsti seistes aplodeeriv publik, liigutuspisarad silmas, näitlejad ja lauljad, kes ei taha lavalt ära minna, ja muusikud,
kes ei taha mängimist lõpetada – vaid nii saab kirjeldada
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi
Muusikakooli orkestri “Helisevat muusikat”.”
Mõte taas esitada “Helisevat muusikat” otsustati selle
aastal kevadel mitmel erineval
põhjusel. Esiteks täitub kooliteatril esimesest muusikalavastusest, milleks oli samuti
“Helisev muusika”, 20 aastat.
Teiseks esilinastus kuulus film
Lisaetendused
l 24. oktoober k 14 ja 18
l 26. oktoober k 16
l 27. oktoober k 18
l 28. oktoober k 18
Broneeri koht “Heliseva
muusika“ lisaetendusele
e-posti aadressil margit.
vosu@viimsi.edu.ee või
telefonil 6028 943.

aastal 1965 ehk siis 50 aastat
tagasi. Ja kolmandaks sobis
see ettevõtmine hästi, tähista-

maks käesolevat muusika-aastat. Vaieldamatult paneb selle
projekti juures taas jahmatama

kevadel postrikampaania “Mis
teete?“ ja “Liigume!” ning koolides täideti usinalt vaatluspäevikut “Minu aktiivne eluviis”,
mis võimaldas õpilastel ja ka
vanematel oma liikumis- ja
toitumisharjumusi kaardistada,
analüüsida ja selles tervislikkust toetavaid muudatusi teha.
Viisime ellu senisest enam
liikumisüritusi, nagu näiteks õpetajate sammulugemisvõistlused,
liikumisnädalad sügisel ja kevadel, liikumispäevi ning eriti
populaarseks kujunenud sopsuturniiri. Randveres korraldati kogukonna ühine liikumisõhtu tõrvikutega.
Õpetajatele kasutamiseks on
projekti käigus valminud nn
tööriistakast, kuhu kuuluvad erinevad töölehed, mängualade
kasutamise juhised, mänguraamatud, mõtteseina plakatid ja
erinevad mänguvahendid.
Projekti lõppedes läbi viidud mõju-uuringus tõid õpilased esile, et tegevused panid
neid eelkõige mõtlema sellele,
kas ka nemad piisavalt liiguvad ja tervislikult toituvad. Samuti märkisid õpilased, et vee-

osavõtjate arv. Laval on 55 näitlejat, nende hulgas lavastaja,
koreograaf, koormeistrid, etenduse juht. Orkestris mängib 53
muusikut. Lisaks dirigent, muusikaõpetaja, kostüümide ja dekoratsioonide valmistajad, heli- ja valgusmeistrid, projektijuhid, kokku 9 inimest. Projektile on aidanud kaasa 19 inimest ja 13 firmat, keda kooliteater kavalehel abi eest tänab.
Seega on projektiga seotud
136 inimest ja 13 firmat, lisaks
tuleb veel ära märkida näitering
Eksperiment, kelle õlul on puhvetipidamine. Meie projektijuhi Margit Võsu hinnangul külastas 11 etendust 2800 vaatajat ja tagasiside oli ainult positiivne ja ülivõrdes.
Täname tegijate nimel meie
suurepärast publikut, kes meid
ülihästi vastu võttis ja andsid
nii head tagasisidet!
Nüüd võime öelda, et just
tänu teile saavad teoks lisaetendused! Kevadel Viimsi Koolis juba 11 korda mängitud lavastust on võimalik veel 5 korral vaatama tulla ja nendel etendustel on võimalik nautida mõningaid uusi osatäitmisi.

Külli Talmar

davad tõesti liiga palju aega
nutiseadmetes, mille tõttu jääb
liiga väheks nii uneaega kui ka
igapäevaselt vajalikku liikumist, ning leidsid projekti käigus ellu viidud algatused olevat kasulikud ja toredad, millega kindlasti jätkata.
Olgugi, et projekti jooksul
viisime ellu laiemaid algatusi
kogu kooli tasandil, ei saa alahinnata projekti mõju meeskonda kuulunud õpetajatele. Algkooli õpetajad ei puutu just sageli kokku oma välismaa kolleegidega, mistõttu andis projekt osalejatele hea võimaluse
keelepraktikaks, heade kogemuste jagamiseks ning teiste
riikide haridussüsteemide tundmaõppimiseks. Kuna tegemist
oli Viimsi valla kolme kooli
ühisprojektiga, siis andis see hea
võimaluse koostööks ja heade
praktikate jagamiseks ka kohalikul tasandil.
Projekt on tänaseks ametlikult küll lõppenud, kuid selle
jooksul käima lükatud algatused jätkuvad ning neid arendatakse edasi, koostatud materjale kasutatakse pidevalt ning

neid jagatakse ka väljaspool projektikoole ning soetatud vahendid on õpilaste igapäevases kasutuses nii vahetundides kui ka
tunnitegevustes.
Projekti tulemusi ja koostatud materjale on võimalik vaadata ning kasutusele võtta projekti koduleheküljelt beactive
2013.weebly.com.
Ühisprojekti viisid ellu Viimsi kool, Haabneeme kool ja
Randvere kool (mis sel ajal
olid veel Viimsi kooli koosseisus), Soome Rantakylä kool ja
Leedu Šiauliai Centro Pradine Mokykla kool. Meeskonda
kuulusid Maarja Urb, Merike
Sepp, Jaanika Pärnamägi, Greta Ammer, Marge Tammiste,
Birgot Tammik, Merit Eskel
Viimsi koolist, Kirsti Esperk
Randvere koolist ja Eliis Ait
ning Maris Tuulik Haabneeme koolist. Projekt kestis kaks
aastat ja lõppes käesoleva
aasta augustis, finantseerijaks
Nordplus Junior programm.

Maarja Urb
Greta Ammer

“Be active. Stay healthy!“
projekti meeskonna liikmed

TAGASISIDE KÜLASTAJATELT
Maris Liiders (Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna
juhataja) ja Riin Kivinurm (Harju Maavalitsuse kultuurinõunik):
Külastasime eile teie etendust “Helisev muusika“ ning saime
tõeliselt heade emotsioonide osaliseks. Olete teinud ära suure
töö! Lavastus oli ühtlane tervik ja kulges sujuvalt. Kuigi süžee
ja laulud on vanematel vaatajatel südames juba lapsepõlvest,
mõjus etendus teie versioonis värskelt ja köitvalt.
Siinkohal tunnustame valla asutuste vahelist loomingulist
koostööd, mis on väljundiks ja kindlasti ka motivatsiooniks lastele ning noortele valitud eriala õpingutel. Viimsi Muusikakooli
orkester kõlas nauditavalt, samuti noored solistid, kes astusid
üles just neile eakohaselt, luues sellega ajastulist reaalsust. Väga meeldis optimaalne lavakujundus ja piltide vahetused. Kindlasti oli tegemist taas suurprojektiga nii esinejate arvukuselt kui
ka töö mahu poolest (sh kõik lavatagused jõud). Täname kõiki,
et kinkisite Harjumaale lavastuse, mille läbi said elamusi nii tegijad ise kui ka pealvaatajad!
Andres Kaarmann: Tahan ka isiklikult tänada kooliteatrit
vahva etenduse eest! Käisin kaks korda vaatamas ja ainult kiidusõnad. Ka minu elukaaslane oli väga meeldivalt üllatunud,
millisel tasemel see oli. Nime järgi arvas küll, et väike kooliteater, aga see annab silmad ette nii mõnelegi professionaalsele
kollektiivile. Veelkord au ja kiitus kõigile osalejatele!
Evelin Heiste (Sardiinias elav endine viimsilane): Tahtsin lihtsalt tänada fantastilise muusikalielamuse eest! Super osatäitjad
ja üldse kõik-kõik oli super! Jõudu ja jaksu teile edaspidiseks!
Kertu Ilmjärv: Olen lavastust juba kolm korda näinud ja järjest paremaks läheb. Kõik on laval nii loomulik ja lausa ilus. Täna jõudsin ka orkestrit jälgida. Tüdrukud laulavad salme kaasa,
kiirelt flööt suule ja järgmise hingetõmbe ajal jälle laul lahti. Nii
tore! Etendus tõsiselt nakatab hea tuju ja mõnusa lauluga. Nunnakoor on super ja lapsed võtavad sõnatuks:)
Raivo Sten: Palun öelge, kas selle võimsa lavamuusikali lisaetendus ka tuleb?
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Projekt “Randvere
küla lood”
“Randvere küla lood” on Randvere Noortekeskuses septembris alguse saanud projekt, kuhu on
oodatud kõik 8–12-aastased Randvere noored.

Randvere küla noored hakkavad koguma lugusid Randvere
külast ja elanikest. Fotol noorte esimene kohtumine küla
eakatega. Foto Randevere Noortekeskus

Projekti käigus tehakse film, milles Randvere küla elanikud räägivad põnevaid lugusid Randvere külast või külaga seotud inimestest. Filmi tegemisel on põhirõhk noortel,
kes noorsootöötaja abiga leiavad intervjueeritavad, viivad
läbi intervjuud, filmivad ja monteerivad. Noori juhendavad noorsootöötajad Kertu Vahemets ja Kaire Tobias.
Lisaks pildistatakse Randvere külas asuvaid põnevaid
või erilisi kohti ning luuakse fotodest postkaarte.
Projekti tegevuste käigus suurenevad noorte teadmised
kodukohast ja selle ajaloost. Samuti areneb noorte suhtlemisoskus ning teadmised filmi loomisest ja postkaardi
ning plakati kujundamisest.
Projekt lõpeb detsembris ning kulmineeruv enne jõule
toimuva piduliku filmiesitlusega, kuhu on oodatud nii filmis interjueeritavad inimesed kui ka teised külaelanikud.
Projekti käigus plaanitakse teha koostööd Randvere
Külaseltsi ja Randvere Päevakeskusega. Esimese kohtumisena toimunud Pannkoogipidu vanavanemate päeva
tähistamiseks toimus 21. septembril, mil noortekeskuses
käisid külas Randvere Päevakeskuse eakad. Koos küpsetati pannkooke, tutvuti üksteisega ning räägiti projektiga
seotud ideedest ja tegevustest.
Projekti rahastab Harju Maavalitsus. Projekti toetuse eest osteti noortekeskusele sülearvuti ja fotokaamera,
mida kasutatakse filmi ja postkaartide loomisel.
Täpsem info järgmiste kohtumiste kohta Randvere
Noortekeskuse Facebooki lehel ja veebiaadressil www.
huvikeskus.ee.

Annika Orgus

Eelkool 2015/2016
Viimsi Kool avab sel
aastal eelkoolirühmad,
sh ühe rühma nädalavahetusel, mis on pilootprojekt ning kuhu oodatakse osalema last koos
vanemaga.

Tööpäeviti kord nädalas toimuvad eelkoolirühmad jätkavad juba traditsiooniks kujunenud õppesisuga, kus aidatakse
lapsel kooliga kohaneda, korratakse teadmisi põhiainevaldkondades, arendatakse käitumisoskust ja valmisolekut koolis olla.
Laupäevase rühma puhul
on eelkool uues kuues, kuhu
oodatakse last koos lapsevanemaga. Eesmärk on valmistada ette lapse ja vanema suhe
uueks lapse eluperioodiks, kooliajaks. Rühm saab kokku kord
kuus, paralleelselt toimuvad tegevused lastele ja vanematele.
Lastevanematega tulevad käsitlusele teemad, mis arendavad
kuulamisoskust, lapse iseseisvumise toetamist, positiivse suh-

tumise ja õpikogemusega kohanemist, koolivalmiduse jälgimist.
Eelkooli registreerimiseks
tuleb valida sobiv rühm. Rühma avamiseks peab olema registreerunud 15 last, rühma
maksimaalne täituvus 18 last.

Eelkooli rühmad
tööpäeviti:

- õpetaja Greta Ammer, neljapäeviti k 15.30–17.30 ruumis
A124;
- õpetaja Heli Piirmann, esmaspäeviti k 15.30–17.30 ruumis A307;
- õpetaja Kristiina Leppik, teisipäeviti k 15.00–17.00 ruumis
A212;
- õpetaja Maarika Koks, neljapäeviti k 15.00–17.00 ruumis

A122. Eelkooli rühmad toimuvad igal nädalal va koolivaheaegadel, kokku 25 korda õppeaasta jooksul (oktoober 2015
– aprill 2016).

Eelkooli rühm
nädalavahetuseti

Eelkooli rühm laupäeviti toimub kokku 8 korral ning kohale on oodatud lapsed koos vanematega.
Laupäeviti kell 11.00–13.00
ruumides A124 ja C311 (toimub: 3. oktoober, 14. november, 5. detsember, 16. jaanuar,
13. veebruar, 12. märts, 9. aprill
ja 7. mai).

Eelkooliringi tasu

Tööpäeviti toimuva eelkooliringi tasu (25 €) tuleb tasuda järg-

Koolivaheajad 2015/2016 õppeaastal
l I koolivaheaeg: 17. oktoober – 25. oktoober 2015
l II koolivaheaeg: 19. detsember – 3. jaanuar 2016
l III koolivaheaeg: 20. veebruar – 28. veebruar 2016
l IV koolivaheaeg: 16. aprill – 24. aprill 2016
l V koolivaheaeg: 8. juuni – 31. august 2016

misteks kuupäevadeks: 10.10,
10.11, 10.12, 10.01, 10.02, 10.03,
10.04. Eraldi arvet ei saadeta.
Nädalavahetuse eelkooliringi tasu (20 €) tuleb tasuda järgmisteks kuupäevadeks: 10.10,
10.11, 10.12, 10.01, 10.02, 10.03,
10.04, 10.05 Eraldi arvet ei saadeta.
Eelkooli ringitasu tuleb kanda SA Viimsi Keskkooli Fond
arveldusarvele, kontonumber
IBAN:EE432200221042621174.
Selgitusse märkida: Toetus eelkooliringile, maksja nimi ja isikukood, lapse nimi, kuu.
Täpsem info ringitasu maksmise kohta: Margit Võsu, margit.vosu@viimsi.edu.ee.
NB! Kui tingimused on täidetud, on maksjal võimalus maksuametist tulumaksuosa tagasi
saada.
Lisainfo eelkooli kohta Viimsi Kooli kodulehelt või e-posti
aadressilt merle.sepp@viimsi.
edu.ee.

Merle Sepp

I kooliastme õppejuht
Viimsi Kooli eelkooli koordinaator

Inglise keele kursused lastele
Keelekursuse hind on ühele
lapsele 18 eurot kuus. Lapsevanematel on võimalik taotleda koolituskulude pealt tulumaksutagastust.
Haritlase Keelekool on pakkunud inglise keele õpet erinevates Tallinna lasteaedades
ning andnud tunde 1.–2. klassi
õpilastele nii algajatele kui ka
edasijõudnutele juba pea 10 aastat. Õpetatakse Suurbritannias
väljaantud lapsesõbralike ja
mänguliste õppematerjalide järgi ning õpetajad on kõik pedagoogilise haridusega (õppekava on haridus- ja teadusministeeriumi poolt akrediteeritud).

Viimsi Huvikeskuses
algavad 8. oktoobril Haritlase Keelekooli kursused 1.–2. klassi õpilastele.
Õppetöö kestab 8. oktoobrist
kuni 31. maini 2016 ning toimub üks kord nädalas, neljapäeviti kell 14.00–14.45. Registreerumine toimub Haritlase
Keelekooli e-posti aadressile
(info@haritlane.ee) lapsevanema poolt. Pärast registreerumist saadab keelekool lapsevanemale kooli tööd kajastavad
tingimused. Kursuse lõpus toimub õpitu põhjal lahtine tund
ning lapsed saavad ka tunnistuse.

Keeleõppega tasub alustada juba maast madalast. Foto Matton

Viimsi Kool tõusis koolide
edetabelis

Värskelt avaldatud keskkooli ja gümnaasiumite nelja kohustusliku eksami tulemuste põhjal tõusis Viimsi Kool 54.
kohale.
Kui möödunud aasta kohustuslike eksamitulemuste põhjal
oli Viimsi Kool 83. kohal, siis suvised koolilõpetajate tulemused tõstsid kooli edetabelis 29 kohta ettepoole.
“Koht edetabelites on indikaator, kuidas liigume teistega võrreldes. Oleme oma positsiooni korralikult parandanud.
Muidugi meeldiks meile Nõo Reaalgümnaasiumi kõrval paikneda lisaks inglise keelele ka laia matemaatika tulemuste
tabelis. Tundub, et jõuvarusid veel on,” kommenteeris tulemuste parendamist Viimsi Kooli gümnaasiumiastme õppejuht
Mare Räis.
Kokku on tabelis esindatud 189 kooli.

Viimsi Teataja

Palju õnne, Eksperiment!

Näiteringi EKSPERIMENT lavastus “Maailma avastamine“
valiti Kanadas toimuva World Festival of Childrens Theatre
2016 festivali põhiprogrammi!
Lavastus “Maailma avastamine” (“Exploring the World“),
mis pärjati ka kevadel Eesti festivalidel mitmete preemiatega, läbis rahvusvahelise konkursi, milles osales 31 riiki ja ~50
etendust. Juhendaja-lavastaja Külli Täht. Palju õnne!

VT
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Eesti Mee Päevad
Lillepaviljonis
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Tallinnas
Lillepaviljonis 10.–11. oktoobril kogupereürituse
Eesti Mee Päevad.
Meepäevade eesmärk on propageerida puhta eestimaise
mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, tervendavaid ja hügieenilisi omadusi, õpetada tarbijaid eristama
kvaliteetset kodumaist mett ebakvaliteetsest ning võimaldada tarbijaile kodumaise mee tootjatega mõlemale poolele kasulikke otsekontakte.
Meepäevade raames viivad oma ala eksperdid läbi tasuta loenguid mesindussaaduste ja mee tervendavatest omadustest, mee korje ja töötlemise mõjust mee kvaliteedile
ning taruvaigu, mesilasvaha ja okaspuuvaigu salvidest.
Kohal on konsultant Sirje Aiaots, Uuskaubi talu perenaine, kes vastab küsimustele mee ja ravimtaimede kasutamisest.
Mesindustalunikud pakuvad külastajatele maitsta mett,
et saaks kohapeal valida talvevaruks just endale meelepärase mee. Samuti saab meelejärgse mee tootjahinnaga
koju soetada.
Meepäevadel müüvad mesinikud teavitavad ostjaid mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste kohta. Müügil on
mitmesuguseid mesindussaadusi, nagu taruvaik, õietolm,
tervendavad ja kosutavaid meesegud, ravimtaimed ning
teised loodustooted. Lisaks on võimalik soetada mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate
ning kosmeetikat, suures valikus käsitööd, keraamikat, looduakvarelle ning mesindusega seonduvat kirjandust.
Kõikidel soovijatel ning eriti lastel on võimalik tutvuda mesilaste vaatlustaru ja mesiniku eluga, kus mesinik
Hinge Lauri räägib nende elust. Lastel on võimalus joonistada, värvida ja voolida.
Avatud on kohvik, kus pakutakse meesööke ja -jooke,
taustaks muusika.

Sirka Arro

Eesti Meetootjate Ühenduse juhatuse liige

Raamatuesitlus ja
terviseloeng
16. oktoobril kell 18.30 esitleb Viimsi Huvikeskuses Marika Blossfeldt oma raamatut “Looduslik
toit. Ehe ja tervendav“ ning viib läbi terviseloengu
“Sa ei ole see, mida Sa sööd, vaid see, mida Sa
omastad“.
Marika Blossfeldt on Polli Talu Loomingulise Keskuse –
rahvusvahelise visuaalse, lava- ning ravikunsti keskuse
asutaja ning tegevjuht, kus ta suvekuudel juhatab jooga- ja
terviselaagreid. Kirgliku terviktoidu propageerijana kasvatab Marika ise köögivilju ja maitsetaimi ning hoolitseb
selle eest, et Polli talu külaliste iga söögikord oleks võimalikult kvaliteetne ning maitsev.
Marika Blossfeldt on lõpetanud New Yorgi integratiivse toitumise instituudi (Institute for Integrative Nutrition)
ning on raamatu “Looduslik toit. Ehe ja tervendav” autor.
See on teine raamat sarjast, mis pakub teavet ja innustust
toiduvalmistamise, söömise ja täisväärtusliku elamise
kohta. Esimese raamatu ingliskeelne versioon “Essential
Nourishment, Recipes from My Estonian farm” pälvis
2012. aastal kokaraamatute konkursil Gourmand World
Cookbook Awards Pariisis kolmanda koha, kuulutati nominendiks konkursil Book of the Year Ameerika Ühendriikides ning võitis konkursil The Living Now Book Awards
(USA) kuldmedali.
Raamatuesitlusel Viimsis teeb Marika Blossfeldt põgusa ülevaate inimese seedesüsteemist, seletab seost
immuunsüsteemi ja seedetrakti vahel, vastab küsimusele, miks tänapäeval nii palju allergiaid ja toiduvastaseid
reaktsioone esineb, seletab lahti, mida tähendab gluteeni
ja kaseiini talumatus, viib tähelepanu soolestikus elavate
kasulike bakterite tähtsusele meie tervisele ning pakub
lahendusi, kuidas toiduga tugevdada nii oma soolefloorat
kui ka immuunsüsteemi.
Marika Blossfeldti uus raamat “Looduslik toit. Ehe ja
tervendav” on kohapeal soodushinnaga (25 €) müügil ning
autor jagab peale loengut autogramme.
Loeng on tasuta!

Huvikeskus

Kitsal teel
16. oktoobril avatakse Viimsi Huvikeskuses
kunstnik Juhan Rodriku maalinäitus “Kitsal teel“.
Juhan Rodrik on erialalt kunstnik, kes omandanud vastava
hariduse 2011. aastal Eesti Kunstiakadeemias.
Valdkonnas on kunstnik tegev juba aastaid ning tema
esimene isikunäitus toimus 2008. aastal ning tänaseks on
tema tõid eksponeeritud Eesti eri paikades.
Avatav näitus kätkeb endas erinevate aastakäikude töid
ja nende ühiseks omaduseks on julge ja tuline värvikasutus.
Näitus on pühendatud ka eesmärgi- ja enesekindlusele, mis sarnaneb käimisega kitsalt teel, kus tuleb tugevalt kontsentreeruda eesmärgile. “Minu tööd on loodud
positiivseteks ja õnnelikeks, kiirgamaks soojust ja motivatsiooni ning olema innustajateks ja energiaallikateks.
Leiangi, et kunstiteosed peaksid olema kaunid ja erksad
ning tegema vaatajat rõõmsamaks ja laadima inimesi ja
ruumi, kuhu nad on asetatud,” võtab kokku kunstnik Juhan Rodrik oma tööd.
“Minu töödes on sarnasusi paljude stiilidega. Nimetan end 2013. aastast alternatiivrealistlikuks kunstnikuks,
kuna ma ei leia ennast kokku sobivat ühegi konkreetse
kunstistiiliga. Üks on kindel – igasugused negatiivsed ja
rusuvad teemad ei jõua minu lõuendile,” lisas Rodrik.

Viimsi Teataja
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Enesekindla suhtlemise ja
probleemi lahenduse huviring
Cool Connections
Sihtrühm: 5.–7. klassi õpilased
Aeg: esmaspäeviti kell 15.30–16.30, ajavahemikus 19. oktoober – 21. detsember
Koht: Viimsi Huvikeskus
Koolituse hind: 7 eurot kord (10 kohtumist)
Registreerimine: kart@noviti.ee, tel 5830 8322 või www.
noviti.ee
Sisukirjeldus: Cool Connections huviringi eesmärk on toetada noorte enesehinnangut, hakkamasaamist ja heaolu. Üheskoos suurendatakse toimetulekuoskusi ja õpitakse toime tulema keerulisemate olukordade ja tunnetega. Programm põhineb tõenduspõhisel kognitiiv-käitumuslikul lähenemisel ja
sisaldab kümme toredat kohtumist grupis. Kohtumised sisaldavad mänge, harivat materjali, strateegiaid, arutelusid, rollimänge ja individuaalseid ülesandeid.
Programmi eesmärgid:
• toetada laste/noorte sotsiaalsete oskuste arengut, et nad
oskaksid paremini toime tulla keeruliste ning ärevust tekitavate olukordadega;
• normaliseerida ärevust kui emotsiooni;
• õpetada toimetuleku- ja probleemilahendusoskusi;
• suurendada enesekindlust;
• arendada laiemat mõtlemist ja saada kogemus võimaluste rohkusest;
• saada lõbus ja positiivne kogemus eakaaslastega suhtlemisel.
Juhendaja: kliiniline psühholoog Kärt Lust-Paal (MA, Tartu Ülikool, psühholoogia). Igapäevaselt nõustab Kärt psühholoogina nii lapsi kui ka täiskasvanud Noviti nõustamis- ja
koolituskeskuses, samuti viib ta läbi erinevaid koolitusi nii
täiskasvanutele kui ka noortele. Koolitaja usub, et psühholoogiliste toimetulekuoskuste õppimine noores tagab eduka ja
terve elu ning ennetab paljusid probleeme täiskasvanueas.

2. oktoober 2015

TRE – lõdvestustehnika
TRE-meetod on Eestis
levinud suupärase “värisemise tehnika“ nime
all. TRE kohta võib öelda
ka enesetervendusmeetod, kehateraapia, keha
ja meele vabastamise
tehnika – kõik nad on
omamoodi õiged.

TRE on lühend inglisekeelsest
väljendist (Tension and Stress
Releasing Exercises), mis eesti keelde tõlgituna on pinge ja
stressi vabastamise harjutused.
Kui me kogeme elus ebameeldivusi, dramaatilisi sündmusi, tugevaid emotsionaalseid üleelamisi või oleme stressis ja pinges, salvestub see kõik
meie kehasse. Inimkeha on justkui arvuti kõvaketas, mis kiretult ja valikuta salvetab kõik,
mis meiega toimub. Oma peas
leiame me olukordadele lahenduse, pöörame elus uue lehekülje, otsustame asju kergemalt võtta, läheme eluga edasi,
aga seda tõepoolest vaid oma
peas, mitte kehas.
Kehas seevastu on pahatihti nii, et hakkame seal ennast
järjest ebamugavamalt tundma.
Võid märgata, et uni on häiritud,

kehas on pidev külmatunne,
kõrgenenud vererõhk, süda peksleb, silmad ja suu on kuivad,
tunned isutust, kuigi kõht on
tühi ja tahaks süüa, lihased on
kanged ja pingul, sügavalt hingata ei saa, on pidev ohkamise
tunne, kehas on ebamäärased
valud jne. Emotsionaalselt võid
tunda närvilisust, ülereageerimist, depressiivsust, konfliktsust, kriitika mitte talumist, masendust, muretsemist, ärevust,
hirmuhooge jne. Mõnikord tahaks tõmmata end kookonisse
ja ukse kinni panna. Mitte rääkida ja tegutseda, tahaks öelda,
et jätke mind rahule ja lubage
mul olla. Kõike on juhtunud
või kogunenud liiga palju.
On väga hea, kui me oma
peas näeme olukorrale lahendust, kuid on väga oluline, et
ka keha saaks vajaliku signaali, et lõpetada stressihormoonide tootmine.
Seda signaali kehale saamegi edastada TRE-lõdvestustehnika abil. TRE harjutuste süsteem tekitab kehas õrna vibratsiooniprotsessi, mis pikkamööda, alustades puusapiirkonnast
ja liikudes üle kogu keha, vabastab kõik kehasse kinnijää-

nud blokeeringud.
Loomad kasutavad ohuolukorrast väljumisel instinktiivset sügavat värisemist. Värisemine ja vibreerimine on ka
inimese loomupärane ning instinktipõhine reaktsioon stressirikkasse olukorda sattumisel.
See on keha loomulik väljendusviis vabanemaks üleliigsest
koormusest. Oma kasvatuse ja
ühiskonnareeglitega oleme aga
oma loomuomase värisemisoskuse alla surunud, kuna värisemine on eeldatavalt nõrkuse märk. TRE-kehateraapia abil
saame oma instinktipõhise reageeringu taastada.
TRE-lõdvestustehnikat tehes hakkab keha värisema ja vibreerima ning see saadab ajusse märguande, et stress, pinge,
ohuolukord vms on möödas.
Seetõttu lõpeb kehas stressihormoonide tootmine ja keha

väljub seni suletuna toiminud
ringist.
Peale TRE-seanssi võid tunda mõttevoo rahunemist, soojust, mõnusat rammestust, unekvaliteedi ja söögiisu paranemist, ärevusseisundi rahunemist
kehas. TRE-tehnika taastab organismi varusid ja tasakaalu.
Kui keha on rahunenud, on sul
seal lihtsalt mõnusam olla.
TRE-lõdvestustehnika õppimist on vajalik alustada juhendaja käe all, kes toetab ja
vajadusel reguleerib protsessi
intensiivsust. Kui korduvate sessioonidega on harjutused omandatud ning on tekkinud teadlikkus ja toimetulek oma keha
reageerimisviisidega, muutub
TRE lihtsaks, ent mõjuvaks eneseabivahendiks igapäevaelus.
Loe pikemalt www.sirendus.
blogspot.ee.

Ene Hindpere

TRE-lõdvestustehnika tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuses
20. oktooberist 22. novembrini teisipäeviti kell 13.15–14.45 ja
pühapäeviti kell 18.00–19.30.
l Tunnid viib läbi Ene Hindpere, kes on TRE 2. taseme sertifitseeritud juhendaja.
l Vajalik on eelregistreerimine: sirendus@gmail.com. Rohkem
infot: www.huvikeskus.ee.
l

Mindfulnessi ehk teadveloleku kursus Viimsis
Tänapäeva kiire ja närvilise elutempo tõttu oleme üha sagedamini rahulolematumad
ja stressis. Kui oled märganud, et tormad
päevadest närviliselt läbi ja oled pidevalt
väsinud, siis on see 8-nädalane programm
mõeldud just Sulle.
Paljud teadusuuringud on tõendanud, et mindf-ulnessi regulaarne praktiseerimine suurendab
keskendumisvõimet, parandab mälu, vähendab stressi ja pidevat muretsemist, tõstab kognitiivset paindlikkust jpm.
Mis on mindfulness? Mindfulness ehk teadvelolek on tähelepanu suunamine erilisel viisil,
eesmärgipäraselt, praeguses hetkes, ilma hinnanguid andmata (Kabat-Zinn, 1994). Selle kursuse raames käsitleme mindfulnessi kui täielikku
tähelepanu suunamist läbi kindlate harjutuste kogumi. Tunnustatumad mindfulness-programmid
maailmas on MBCT (Mindfulness Based Cognitive Terapy) ja MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction), mistõttu ongi käesolev kursus kombineeritud kahest eeltoodust ning selle eesmärk
on õppida uusi viise tulemaks toime keeruliste
emotsioonide, mõtete või kehaliste aistingutega.
Kellele on kursus mõeldud? Kursus on mõeldud kõigile ja igast eluvaldkonnast inimestele,
alates 14. eluaastast.
Õppimine toimub läbi:
• juhendatud mindfulness-meditatsioonide;
• grupi arutelude ja individuaalsete ülesannete;
• kergete venituste ja mindful Yoga;
• igapäevaste koduste ülesannete, kasutades helisalvestisi ja töölehti.

29. septembril, kell 18.30–19.30 toimub
huvikeskuses tasuta sissejuhatav loeng
“Kuidas tulla toime alanenud meeleolu ja
teiste stressiga seotud sümptomitega?“.
Kui oled kursusest huvitatud, tule kindlasti kuulama!
Kui palju aega tuleks planeerida? Kursus
kestab 8 nädalat, iga nädala esmaspäeva õhtul toimub 2-tunnine kohtumine. Olulisel kohal programmis on kodused ülesanded, millele
peaks planeerima igapäevaselt 45–60 minutit.
Kes kursust läbi viib? Kursuse läbiviijaks
on kliiniline psühholoog Kärt Lust-Paal. Ta on
lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe ja teeb igapäevaselt individuaalseid vastuvõtte, grupitöid ja koolitusi Noviti koolitus- ja
nõustamiskeskuses. Mindfulnessiga puutus Kärt
esmakordselt kokku läbides Eesti Kognitiivse ja
Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kaheaastase
väljaõppe, hiljem on ta osalenud mitmetes mindfulnessi alastes töötubades Eestis ja välismaal,
2015. aastast käib ta samas valdkonnas end regulaarselt täiendamas Oxfordi ülikoolis.
Kus? Viimsi Huvikeskuses, 2. korruse koolitusruumis.
Millal? Esmaspäeviti kell 18–20, 19. oktoobrist 7. detsemberini (8 nädalat).
Hind? Kursuse hind on 125 eurot, tasuda on
võimalik ka mitmes osas.
Lisainfo ja registreerimine: kart@noviti.ee või
tel 5830 8322, vaata lisa www.noviti.ee.

Viimsi Huvikeskus

Eesti Sõjamuuseumi rasketehnika angaar
on avatud ka oktoobris!
Seoses suure publikuhuvi ja ilusate ilmadega otsustasime pikendada Vehema tee 1
asuvat rasketehnika ekspositsiooni lahtiolekut.
Seega on võimalik veel oktoobri kahe esimese nädala jooksul lähedalt uurida suurtükke,
miinipildujaid, tankitõrjekahureid, liikursuurtük-

ke ja väiksemaid soomukeid. Angaaris on Eesti
kaitseväe 11 aasta pikkusele missioonile Afganistanis pühendatud näitus.
Rasketehnika angaar on sel aastal veel avatud 2.–4. ja 9.–11. oktoobril k 11-–18. Külastus
on tasuta.

Eesti Sõjamuuseum
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Olümpiateatejooks
mõisapargis

Pirita sügisjooks
27. septembril toimunud Pirita sügisjooks 2015
purustas osavõtjate rekordi.

Kohtumiseni 2016. aasta Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksu stardis! Fotod Liina Rüütel

Eesti Spordiselts Kalev,
Eesti Kaitsevägi ja Kindral
Johan Laidoneri Selts koostöös Kaitseliidu, Viimsi
valla ja Eesti Olümpiakomiteega korraldasid
24. septembril Viimsi
mõisapargis XVI kindral
Johan Laidoneri olümpiateatejooksu.
Kohaletulnuid tervitasid EOK
kommunikatsioonijuht Aivo
Normak, Viimsi abivallavanem
Margus Talsi ja Kaitseliidu ülem,
brigaadikindral Meelis Kiili,
kes kuulutas võistlused avatuks. Võistkondadele andis stardipaugu kettaheitja Martin Kupper. Osalejatele ja pealtvaatajatele oli avatud Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri
Muuseum ning mõisa õuel mängis Kaitseväe orkester.
Teatejooksul osales 43 võistkonda, kokku üle 300 jooksja. Omavahel võtsid mõõtu 9
põhikooliealist võistkonda, 3
gümnaasiumi tüdrukute võistkonda, 5 gümnaasiumi poiste
võistkonda, 6 sõpruskonda/kor-

Aitäh kõikidele osalejatele!

poratsiooni/spordiklubi, 10 üldja 10 segavõistkonda Kaitseväest/Kaitseliidust. Võistkonnad
olid 6–8-liikmelised ning iga
jooksja läbis mõisapargis ligi
750 m pikkuse distantsi.
Võitjaid autasustasid EOK
kommunikatsioonijuht Aivo
Normak, Viimsi abivallavanem
Margus Talsi, Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert ja Kindral Johan
Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste.
Kiireima ringi aja (2x750 m)
tegid Staabi- ja Sidepataljoni
võistkonna koosseisus kpt Siim
Hannus ja rms Rein Link ajaga
4:03.1. Tänavuse kindral Johan
Laidoneri olümpiateatejooksu
võitis Staabi- ja Sidepataljoni
võistkond ajaga 16:49,3.

XVI kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksu
tulemused
l Kaitseväe üldteatejooks: 1. Staabi- ja sidepataljon 16:49,3;
2. Sõjaväepolitsei Vahipataljon 16:57,5; 3. Toetuse Väejuhatus
17:26,5.
l Kaitseväe segateatejooks: 1. Kaitseliidu Tartu Malev 14:39,0;
2. 2. jalaväebrigaad 14:49,8; 3. KVÜÕA 14:58,5.
l Sõpruskonnad / korporatsioonid / spordiklubid: 1. Tallinna
Kalevi Kergejõustikukool 18:32,2; 2. Sisekaitseakadeemia meeskond 18:38,0; 3. Eesti Energia 18:57,7.
l Gümnaasiumiealised tüdrukud: 1. Jakob Westholmi Gümnaasium 22:00,3; 2. Tallinna Reaalkool 22:25,5; 3. Viimsi Kool
25:30,3.
l Gümnaasiumiealised poisid: 1. Tallinna Reaalkool 17:13,0;
2. Jakob Westholmi; Gümnaasium 17:52,8; 3. Kuristiku Gümnaasium 18:04,2.
l Põhikooliealised: 1. Tallinna Reaalkool 19:37,7; 2. Püünsi Põhikool 21:37,5; 3. Kaitseliidu Harju Maleva Loksa rühm 21:57,0.
Võistluse protokolli leiate veebiaadressilt http://bit.ly/1KK76g1.

Puhkus pärast jooksmist, et
minna jälle edasi.

Teatejooks toimus Viimsi
mõisapargis – kindral Laidoneri kunagises kodus.
Kindrali mälestusele ja olümpia-aatele pühendatud teatejooks
on kutsutud looma vaimset sidet
kunagiste ja tänaste põlvede vahel.

Fantastiliselt ilus ilm, sügisvärvides Kloostrimets ja soov
ennast enne suurt talvepuhkust veel jooksurajal proovile
panna meelitas Pirita sügisjooksu starti ligi 800 erinevas
vanuses spordisõpru nii Piritalt kui ka Viimsist, aga ka
Kohtla-Järvelt ja Saaremaalt.
Tallinna Teletorni maskott ETI nimelisel lastejooksul
osales kokku 335 last vanuses 1–10 aastat. Erinevates vanuseklassides osutusid parimateks Krõõt Kudeviita, Liise
Lillelaid, Hannes Erik Plado ja Timo Mandel.
Igale lastejooksul osalejale pani üllatusterohke kinkekoti välja RIMI. Lisaks jooksmisele oli lastel võimalus
veeta põnevalt aega MTÜ Loovustuba meisterdamistelgis,
kus sagimist oli nii palju, et kohati jäi isegi ruumist puudu.
Pärast meeleolukat ühisvõimlemist Kuninganna Stuudio treeneri Katrin Väli eesvõimlemisel anti start Pirita
sügisjooksu 6 km pikkusele põhidistantsile.
Jooksu võitjaks tuli Tõnu Lillelaid, kelle lõpuajaks märgiti protokolli 20.03,1. Teisena lõpetas ajaga 21.36,4 Frank
Abner ja kolmandana ajaga 21.38,4 Margus Heintalu. Naiste arvestuses kaitses oma mullust esikohta piritalanna Kaisa
Kukk, kes ajaga 22.11,4 oli ka üldarvestuses väga kõrgel
viiendal kohal. Teisena lõpetas naistest ajaga 22.58,1 Elery
Zadonski ning kolmandana ajaga 23.43,8 Kristel Metsla.
Sügisjooksu parimaid autasustati keraamik Aigi Orava poolt valmistatud eksklusiivsete sügisjooksu taiestega
ning parim mees ja parim naine said Briketipoisid OÜ
poolt välja pandud 1 tonni puitbriketi omanikeks.
Kokku lõpetas Pirita sügisjooksu põhidistantsi 445
jooksjat, neist 221 meest ja 224 naist.
Iga lõpetaja sai kaela unikaalse Pirita sügisjooksu mälestusmedali, millel seekord oli kujutatud aastakümnete
jooksul piritalaste mällu talletunud Regati maja.
Sügisjooksu parimatele panid auhinnad välja Nike,
RIMI ja Sportland. Kõikide sügisjooksu põhidistantsil
osalenute vahel loositi välja hulgaliselt perepääsmeid nii
Atlantis H2O Aquaparki, Viimsi Kinno, Eesti Tervishoiumuuseumi kui ka Pirita Seiklusparki, aga samuti ka kvaliteetseid spordikotte Sportlandilt. Karastava allikaveega
kostitas kõiki lõpetajaid AS LTT.
Suurim tänu kõikidele osalejatele, toetajatele, kaasaelajatele ja korraldajatele!
Täname teid: RIMI, Sportland, AS LTT, NIKE, Briketipoisid, Moqyi Eesti, Tallinna Teletorn, Viimsi Kino,
Pirita Kiropraktikakliinik, Atlantis H2O Aquapark, Pirita
Seikluspark, Eesti Õdede Liit, MTÜ Loovustuba, Pirita
Spordikeskus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet, Viimsi Vallavalitsus ning Pirita
LOV! Tänu teile viies Pirita sügisjooks võimalikuks saigi!

Erik Vest
Pirita sügisjooks 2015 peakorraldaja
MTÜ Mähe Selts

Eesti Spordiselts Kalev

Viimsis algavad inspiratsiooniõhtud
Me kõik oleme teel, kas
teadlikult või mitte. Oma
teadlikku rännakut võid
Sa alustada kust iganes
ja millal iganes soovid. Ja
esimene samm võib olla
niisama lihtne, kui mõtte
“ma ei suuda” muutmine
mõtteks “ma suudan”.
Sa saad sellega hakkama,
kui taipad, et Sul on oma
elu üle hoopis rohkem
võimu, kui Sa arvasid!
12. oktoobris alustab Viimsis
tegevust Klubi Inspiratsioon,
mille eesmärk on inspiratsiooniõhtute osalejaid inspireerida
mõistma ja korrastada oma sisemaailma ning avardada maailmapilti. Teadvustada, et üheskoos algmustrite muutmisega
saab iga inimene ise muuta oma
elu.
Alateadlikud meisse sal-

vestunud algmustrid kokku
moodustavad meie tervikkujundi – meie elu ehk kokkuvõtvalt saame öelda, et inimene
“heegeldab” oma elus pidevalt
sarnaseid mustreid, me kordame mõtteid, millele järgnevad
teod ja tagajärjed.
Inspiratsiooniõhtute raames
liigutakse küpsuse ehk elust arusaamise suunas, täiustatakse oskust märgata ja mõista oma elu
– mis minu elus toimub, millised minus olevad mõtted ja
emotsioonid põhjustavad negatiivseid tagajärgi ning millised
viivad soovitud tagajärgedeni.
Tavaliselt alustame liikumist sel küpsuse teel siis, kui
miski meie elus meid ei rahulda, on tekkinud probleemid
ja hakatakse otsima vastuseid
küsimusele, miks “asjad” meie
elus on nii nagu nad on.
Õhtuid korraldavad sõbran-

Esimene inspiratsiooniõhtu toimub Lavendel SPA-s 12. oktoobril kell 19.00–21.30 ning sel
korral on vestlusõhtu koos inspireeriva Louise L. Hay filmiga “Sina oled oma elu tervendaja“.
Vestlusõhtu koos filmiga viib läbi kogemuskoolitaja ja litsentseeritud Louise L. Hay õpetuste treener-koolitaja, EFT-terapeut ja metameditsiinipraktik Merike Kütt.
Vestlusõhtul saad teada: kuidas muuta oma negatiivseid mõttemustreid, tuginedes Louise L. Hay
õpetustele; kuidas praktilised harjutused kohe ellu rakendada ja enda kasuks tööle panna; kuidas
oma kogemuste jagamine sarnaselt mõtlevate inimeste keskel inspireerib ja toetab.
Film põhineb samanimelisel menukal raamatul, kus peategelaseks on kirjanik, tervendaja ja õpetaja Louise L. Hay. Ta on saavutanud rahvusvahelise kuulsuse, inspireerides miljoneid inimesi. Selle filmi vahendusel saame osa tema kütkestavast eluteest ning maailmavaatest teemadele nagu
eneseväärtustamine, küllus ja metafüüsilised tagajärjed, mis põhjustavad füüsilisi vaevusi-hädasid.
Hay tähtsaimaks sõnumiks on: “Kui oleme valmis muutma oma mõtlemist, siis on võimalik ennast
terveks ravida peaaegu mis tahes tõvest.”
Tal on rikkalik kogemus neist mõttemallidest ja hoiakutest, mis kehalisi vaevusi põhjustavad. Ise
tervenes ta sama meetodi abil vähihaigusest. Tema elutööks on aidata inimestel leida ja rakendada
kõiki oma elu loovaid jõude.
Klubi Inspiratsioon avamise puhul on osalustasu 10 €, mille palume kanda enne 11. oktoobrit Remission OÜ a/a-le EE802200221024635447. Selgitusse palun märkida: 12. okt + osaleja nimi. Kohapeal tasudes on osalustasu 15 €.
Lisainfo: klubi.inspiratsioon@gmail.com, tel 5018 036 või Facebookis “Klubi Inspiratsioon“.

nad ja peresõbrad, kelle üheks
elumotoks on: “Ära kunagi
oota, et keegi teine sind terveks

teeks!”. Nad on paarikümne
aasta jooksul lasknud end inspireerida erinevatel raamatutel,

filmidel ja persoonidel. Nad on
kogenud seda, kuidas inspiratsiooni mõjul ärkab sisemine

loovus, genereerides uusi toetavaid ja enese olemusega kooskõlas olevaid mustreid. Nad
on oma elus õppinud mõistma,
kuidas ise end tervendada. Ja
nüüd on neil suur soov jagada
seda kõike ka teistega!
Inspiratsiooniõhtud loengute, filmi- ja vestlusõhtute vormis on mõeldud kõigile, kes
soovivad luua ise muutusi oma
elus. Igal inspiratsiooniõhtul jagab oma teadmisi kogenud lektorid, koolitajaid, huvitavad persoonid, kel on huvitavad mõtted ja põnevaid kogemused.
Kui Sulle meeldib mõte inspireeriva klubi tegevusest siinsamas Viimsis ja soovid olla
ka ise inspiratsiooni allikaks,
siis kirjuta neile (klubi.inspiratsioon@gmail.com), millised
teemad ja inimesed Sind huvitavad.

Viimsi Teataja
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Viimsi valla kultuurikalender

2.–16. oktoober
Kuni 15. oktoober
Piret Kõo näitus “Maalid!”
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 31. oktoober
Tiina Tammemetsa kunstinäitus “Pliiatsifantaasiad“
Harmoonikumis

Kuni 31. oktoober
Mari Roosvalti isikunäitus
“Tõmme“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek “Muusika
raamatus“
Lastele “Mina ja muusika“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. oktoober
Eesti Genealoogia Seltsi
25. aastapäevale pühendatud
sugupuude näitus “Suure
südame ja ärksa vaimuga“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek lastele
“Ette lugeda on mõnus!“
Täiskasvanutele “Raamatuid
sügisõhtuteks“
Viimsi Raamatukogu Randvere
harukogus
Kuni 10. november
Silvia Nittim “Tikitud tekid“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
2. oktoober k 11
Viimsi Kuul 2015
Rahvusvahelisele eakate päevale
pühendatud bowlinguturniir
Viimsi Keskuse Kuulsaalis

3. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Elav muusika: Duo Catarsis
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis

4. oktoober k 11–14
Tasuta pühapäevahommik
muuseumis
Kingu talu perenaine ja peremees ootavad külalisi, et üheskoos köögis midagi põnevat
teha. Astu julgelt pererahva
juurest läbi!
Avatud on ka väärt eestimaise
toiduraamiga Viimsi taluturg
Viimsi vabaõhumuuseumis

7. oktoober k 18.30
Toidutalumatuste loeng
Hind 10/12 € (soodushind
eelregistreerumisel)
Info ja registreerimine:
tel 5667 9228 või kadripo@
hotmail.com
Viimsi Huvikeskuses

4. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
4. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
4. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
4. oktoober k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
5.–30. oktoober
Raamatuväljapanek muusikaaastal “Eesti muusikuid“
Prangli Raamatukogus
5. oktoober
Eakate huviringid ja klubid
alustavad tööd
Viimsi Päevakeskuses

2. oktoober k 12
Kinopäev eakatele:
“Irratsionaalne mees“
Korraldaja: Viimsi Päevakeskus
Viimsi Kinos

6. oktoober k 15
Kaunistuste tegemine noortekeskuse sünnipäevaks
Randvere Noortekeskuses

2. oktoober k 16
Kokanduse töötuba
Viimsi Noortekeskuses

5. oktoober k 16
Noortekeskuse sünnipäev
Viimsi Noortekeskuses

2. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Elav muusika: Endri ja Restart
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

5. oktoober k 18
Õpetajate päeva tähistamine
Tallinna Lauluväljaku klaassaalis
6. oktoober k 18.30
Õpituba – Leivaküpsetamine
Registreerimine: info@

7. oktoober k 15
Sünnipäevamütside valmistamise töötuba
Randvere Noortekeskuses

8. oktoober k 13
Noortekeskuse sünnipäev
Randvere Noortekeskuses
8. oktoober k 15
Õigusnõustamine
Jurist Lembit Allingu
8. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. oktoober k 18.30
Õpituba – Trühvlite valmistamine
Registreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis
9. oktoober k 18.30
Tsirkuseetendus kogu perele
“Uus Programm“
Korraldaja: Nikulin Circus OÜ
Randvere tee 6 parklas
9. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Elav muusika: Presi Dent
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
10. oktoober k 17
Tsirkuseetendus kogu perele
“Uus Programm“
Korraldaja: Nikulin Circus OÜ
Randvere tee 6 parklas
10. oktoober k 17
Tsirkuseetendus “Mir on Show“
Pileti hind eelmüügis 4.50 €/
5 € kohapeal
Piletid müügil Piletimaailmas ja
enne etenduse algust kohapeal
Tsirkuseperekond Läänemaalt –
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10. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Karl-Erik Taukar ja Eric
Kammiste akustiline kontsert
DJ Rivo Tettermann
Info ja laudade broneerimine
telefonil 5628 2261
Black Rose Pubis
11. oktoober k 10–15
Portselanilaat
Antiigi- ja disainilaat – pühendatud lauakatmisele ja roogade serveerimisele
Avatud on romantiline kohvik
Rannarahva muuseumis
11. oktoober k 11.15
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
k 10.53 buss V3 väljub haigla
juurest
Tutvume Vardi metsa asukatega
ja Krillimäe külaga
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus, tel 6012 354 (Volli
Kallion)
Kogunemine Kelvingi külakeskuse juures
11. oktoober k 11–14
Tasuta pühapäevahommik
muuseumis
Kingu talu perenaine ja peremees ootavad külalisi, et üheskoos köögis midagi põnevat
teha. Astu julgelt pererahva
juurest läbi!
Avatud on ka väärt eestimaise
toiduraamiga Viimsi taluturg!
Viimsi vabaõhumuuseumis
11. oktoober k 11
Uuenduskuur kinnastele,
mütsile ja sallile
Hind 15 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
11. oktoober k 11
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter

Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
11. oktoober k 15
Tsirkuseetendus kogu perele
“Uus Programm“
Korraldaja: Nikulin Circus OÜ
Randvere tee 6 parklas
12. oktoober
Folkmuusika päev
Viimsi Noortekeskuses
12. oktoober k 19
Inspireeriv õhtu Louise L. Hay
filmiga “Sina oled oma elu
tervendaja“
Vestlusõhtut juhib Merike Kütt
Pileti hind eelmüügist 10 €,
kohapeal 15 €
Info: klubi.inspiratsioon@
gmail.com või tel 5018 036
Spa Hotel Lavendel seminariruumis
13. oktoober k 14
Vestlusklubi “A. Pärt – isegi kui
ma kaotan kõik“
Viimsi Päevakeskuses
13. oktoober k 16
Folkmuusika nädal – Käepaelte
meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
13. oktoobril k 18
Looduse ja loovuse ring täiskasvanutele
Teeme seentest paberit
Osalustasu 7 €
Registreerimine: viimsi.looduskeskus@rmk.ee, tel 5029 757
RMK Viimsi looduskeskuses
13. oktoober k 18.30
Õpituba – Jäätise valmistamine
Registreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis
13. oktoober k 19
MTÜ Kell10 J. Patricku koomiline
triller “Skandaalisalu“
Lavastaja: Roman Baskin
Osades: Marta Laan, Roman
Baskin, Alo Kõrve, Mart Toome
Piletid: 12/15 €
Piletid müügil Viimsi Huvikes-

kuses, Viimsi Päevakeskuses,
Piletilevis ja Piletimaailmas
Broneerimine: viimsi@huvikeskus.ee, tel 6028 838
Viimsi Huvikeskuses
14. oktoober k 16
Kohtumine Rajaleidja keskuse
karjäärispetsialistidega
Viimsi Noortekeskuses
14. oktoober k 18.30
Sügiseste smuutide töötuba
Hind 15 €
Info ja registreerimine:
kadripo@hotmail.com,
tel 5667 9228
Viimsi Huvikeskuses
15. oktoober k 15
Töötuba – Fotograafia põhitõed
Randvere Noortekeskuses
k 18
Folkmuusika nädal – Esineb ja
noortega vestleb folkmuusik
Mari Kalkun
Viimsi Noortekeskuses
15. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. oktoober – 30. november
Juhan Rodriku maalinäitus
“Kitsal teel“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
16. oktoober k 12
Kinopäev eakatele: “Eakas
algaja“
Viimsi Kinos
16. oktoober k 18.30
Marika Blossfeldti raamatu esitlus
ja loeng “Sa ei ole see, mida
sööd, vaid see, mida omastad“
Tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
16. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Raul Kivi & DJ Marko Pille
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued
naiste- ja lasteriided,
ehted – USAst.
Poes

Tere tulemast!

l Selma Floride Aasma .......... 95

.................... 92

Aleksandr ja Katerina Mironova
Laval on klounid, võlurid, kassid
ja koerad
Viimsi Huvikeskuses

Eltmaa ........................ 70
Vaino .................. 70

l Rutt Allam ............................ 70
l Virve Peremees ................... 70

Golbergil ja Grete Strandbergil sündis 3. augustil tütar Kirke.
Tomskil ja Valeria Tomskajal sündis 17. augustil poeg Timur.
l Mihkel Nirgil ja Liisa Reesalul sündis 21. augustil tütar Elizabeth
Amelie.
l Kuldar Arrol ja Laura Tammeorgil sündis 23. augustil tütar Marie.
l Anders Niimeisteril ja Liina Rohtlal sündis 25. augustil tütar Melissa.
l Marko Atsol ja Hele-Riin Saalil sündis 27. augustil tütar Annabel.
l Vadim ja Nadežda Tervol sündis 1. septembril poeg Jüri.
l Lauri ja Relika Rohtojal sündis 7. septembril poeg Hugo-Laur.
l Juuljus Jõgaril ja Andra Arulal sündis 12. septembril tütar Margreth.
l Peeter Pruudenil ja Riina Tõnismägil sündis 14. septembril poeg Hugo Patrik.
l Mario Lehisel ja Nele Kööpil sündis 15. septembril tütar Säde.
l Veiko ja Pirjo Ornil sündis 15. septembril tütar Lisandra.
l Erkki Naabelil ja Kati Tomingasel sündis 18. septembril poeg Kaspar.
l Mihkel Reimandil ja Merit Kuuskil sündis 23. septembril poeg
Marcel.

l Karel

l Pavel

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

Müüa mesi
Viimsis
Tel 5068 326
www.meemees.ee
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Kunstikorter
Haabneemes ootab
joonistama ja
maalima
20 tundi joonistamiskursust B. Edwards’i
metoodika järgi: realistlik joonistamine
14–18 aastastele. Viimast korda tasuta!
- Maalikursus täiskasvanutele ja noortele.
- Avatud stuudio igal nädalavahetusel
täiskasvanutele ja noortele.
- Mudilaste (4–6 a.) kunstiring.
Vaata lisainfot www.kunstikorter.ee
Info ja registreerimine: liinaponetajev@gmail.com,
tel 5564 2851

l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid,
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.
l Väikese kopa tööd. Teave priveroy@hotmail.com
või tel 5202 915.
l Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb
teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole
vaja kuhugi kiirustada ja nii on lõõgastav toime
maksimaalne! Vastavalt teie vajadusele ja parima
mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid
massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 €.
Massööri tellimine reedu48@hotmail.com või
tel 5092 550, Reet.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
l Teen pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln
Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel,
täpsem info telefonil 5373 7710.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

l Pikaajalise kogemusega meistrid pakuvad Sulle
kvaliteetset köösneriteenust. Valikus on kõik, mida
karusnahast toota saab: kasukad, vestid, mütsid
jne. Samuti korrastame ja teeme parajaks vanu
või lihtsalt moest läinud esemeid. Telli täitsa uus
või lase vana uueks teha! Praegu on õige hetk
tellimus sisse anda, et külmade tulekuks valmis
olla. Asume Tallinna kesklinnas, helista ja küsi lisa
tel 5645 2623.

Vee ja kanalisatsiooni paigaldus Teie kinnistul
ja liitumine ühisveevärgiga. Kaevetööd, suur ja
väike traktor (Roxsoni võimalus). Majasisesed
santehnilised tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine,
survestus. Aiateede ehitamine ja kivitamine,
keevitustööd. Mahutite paigaldus. Kontakt:
tel 5656 7690 (Enno), wwbuilding.eu.
l

l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja
5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite,
müüte maja või korterit, siis helistage. Tel 5399
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. 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 Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Terviseuuring bioresonantsi meetodil. Toimub
Harmoonikumis (Pargi tee 8). Info ja registreerimine www.bio-re.eu, telefoni 5559 1533 või info@
bio-re.ee.
l Tore ja loominguline pakkumine pensionärile.
Kui sulle meeldib aiatöö, siis pakun sulle võimalust
kujundada veel sel sügisel üht väikest lillepeenart
Viimsis. Endal napib selleks oskusi ja aega. Saan
aidata transpordi ja töövahenditega. Hind kokkuleppel. Helista palun tel 5204 630.
l Õmblusteenus – Mustamäe tee 5, IV korrus-413.
Ülerõivad ja kodutekstiilid (tellimine, parandus).
Info tel 5561 8147.
l Otsin 7. klassi tüdrukule üks kord nädalas arvutiõpetajat. Sobib hästi ka gümnaasiumi õpilane.
Tel 5082 774.
l Müüa väga hea kvaliteediga ja heas korras õueriideid ja jalanõusid(poisile ja tüdrukule) vanuses
1–2,5 a. Tel 5556 1527, Natali.

Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 210 €, mulda 15 t 130 €, killustikku, freesasfalti ja liiva. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee.

l

Ostan Teie seisva või mitte töötava auto, võib
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, Renno.
l

puitbrikett 1,5 €/10 kg,
pellet 3 €/15 kg,
turbabrikett, kaminapuud kotis,
kütteklotsid.

Transport alates ühest alusest Viimsis

tasuta.

Laost saab osta ka paki kaupa.
Vana-Narva mnt 9a, tel 5692 4924
www.leilibrikett.ee

l

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad. Tel 5220 321.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust.Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija
materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsenseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686.

Müüme sõelutud
turbamulda.
Kohaleveo võimalus.
www.mustmuld.ee,
tel 5861 7118.

Annan prantsuse keele eratunde. Tel 5344 4808.

l

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

Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK
liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatorija transporditeenused. Tel 5850 4300.
l

l 8. klassi poiss soovib leida abiõpetaja vene keeles. Elame Haabneemes. Lisainfo tel 5186 225.
l Professionaalne massaaž: ravi-, klassikaline,
spordi-, laste-, on-site (massaaž istudes) massaaž.
Väsinud jalgade lõõgastav massaaž raviva jalavanniga. Jõhvikateraapia kehahooldus. Massaaž
kabinetis kesklinnas. Tasuta parkimine. Viimsi piirkonnas võimalus tulla Teie juurde enda massaažilauaga ja nende juurde, kellel halb endal liikuda
ise. Teenindus korrektne, privaatne. Lisainfo
tel 5260 275 ja Facebookis Tiina M. Massaažikoda
sõnumiga.
l

Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

l Viimsis elav 3-aastane erivajadusega tüdruk
otsib endale tugiisikut. Ta loodab leida sõbra, kes
käib temaga esialgu 3 korda nädalas lasteaias,
füsioteraapias ning mõnikord mängib temaga ka
kodus. Tugiisikult eeldame üldisi teadmisi meditsiini valdkonnas ning soovitavalt autojuhilubade
olemasolu. Lisainfo tel 5209 193.
l Viimsis elav ingliskeelne paar otsib vastutustundlikku ja kogemustega lapsehoidjat oma
18-kuusele pojale ühel või kahel hommikupoolikul
nädalas. Vajalik elementaarne inglise keele oskus.
Huvi korral võtke palun ühendust tel 5189 144,
romascuffham@gmail.com, Shuroma.
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23. oktoobril
kell 19.00
Viimsi Huvikeskuses
l tavapilet 17 €
pensionärid 15 €
l laps 8–14 a (k.a) 10 €
l kuni 7a lapsed (k.a)
saavad kontserdile
tasuta
l
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