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Viimsi korvpallurite edukas
suvi rahvusvahelisel tasandil.
Loe lk 13
Teavitus!
01.09.2015 toimus Viimsi valla siseliinidel üleminek sügistalvisele töökorraldusele ja seoses sellega muutusid ka
busside sõiduplaanid.
Uued sõiduplaanid leiab veebilehelt
www.peatus.ee.

Kommunaalamet

Metsakasti küla
koosolek
Meie küla koosolek toimub 17. septembril algusega kell 18 Randvere koolis
(Schüdlöffeli tee 4).
Päevakorras on:
1. Naabrivalve sektorite moodustamine
Metsakasti külas. Naabrivalve tegevusest
räägib Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek
Väljari.
2. Külavanem annab ülevaate Metsakasti
küla küsitluse tulemustest. Vastused külaelanike esitatud küsimustele ja küsitlustes
toodud ettepanekutele/kommentaaridele.
3. Tulevikutegevused ja külaelanike kaasamine.

Kaia-Leena Pino

Metsakasti küla külavanem
tel 5661 9649, facebook.com/metsakasti

Edukat kooliaastat ning põnevat kooliteed kõikidele õpilastele! Foto Liina Rüütel

Tähtis päev: 1. september 2015
Minu koolielu esimese päeva
hommik oli tavapärasest
varajasem, nii vist nüüd
jääbki…

Kui enne kooliaega ärkasin tavaliselt kell 7.30, siis nüüd, esimesel
koolipäeval tirises äratuskell juba
kell 7. Kuigi aktus hakkas alles
kell 9, olid mul tähtsad toimetused
juba hommikuks planeeritud.
Pool tundi peale ärkamist pidin
olema juba kilomeetreid kodust eemal, istuma ühe koha peal, sest minule hakati soengut tegema, minu
päris esimese koolipäeva soengut.
Taustaks kostub Terevisioon, kus
räägitakse kaudselt isegi minust.
Esimesse klassi läheb päris palju
lapsi. Tean, olen alati teadnud, et
täna on tähtis päev, aga iga minutiga
muutub see teadmine reaalsuseks.
Eriti, kui mulle kooki pakutakse – söön ampsu ja samal ajal sirgendatakse juukseid ja patsid tehakse pähe.
Juuksed sirgendatud, punutised
peas, lähen tagasi koju. Mõtlen autos, kas ja kui palju saab koolis
veel mängida? Millal on minu esimene kehalise kasvatuse tund? Kes
on minu pinginaaber ja millised on
minu klassikaaslased? Mis on esimese klassijuhataja nimi?
Samal ajal, kui minule soengut
tehti, oli issi kodus.

Jäänud on veel loetud tunnid.
Kas mängida või mitte? Olen ma
mängimiseks liiga vana? Ei ole.
Saan natuke aega nukkudega mängida. Ja mängin natuke klaveril ka.
Kell on jooksnud kaugele ehk
käes on aeg kooli poole minema
hakata. Kodu ei ole minu koolimajast kaugel, aga kas lähme autoga?
Autoga. Seljas rahvuslike motiividega spetsiaalselt 1. septembriks tehtud kleit, jalas väikese kontsaga kingad, peas soeng. Olen suureks saanud. Olen koolilaps.
Minu kool! Astume koos perega uksest sisse, meid juhatatakse
klassiruumi. Minu esimene tund
koos uute sõpradega. Ma hetkel veel
ei tunne kedagi, aga minu pinginaabriks on tüdruk. Valisin koha ja
pinginaaber valis mind. Klassikaaslased tunduvad minuga sarnased,
veidi ehmunud, aga muidu toredad. Klassijuhataja on noorem kui
õpetaja, kes meid uksel tervitas.
Meie esimene ühine liikumine
suures koolimajas, läheme aulasse aktusele. See on põnev – minu
esimene aktus. Üks suur poiss tuli
minu juurde ja ütles: “Mina viiksin Teid aktusel teiste ette!”. Ei
keeldu, mul on päris huvitav olla!
Aktus on alanud ja juba saan
tõdeda, et ma ei ole kunagi vist nii
palju plaksutanud. Suured õpilased laulavad, loevad luuletusi. Kas

järgmisel aastal laulame ja loeme
luuletusi meie? Mina olen ühest
luuletuselugejast kindlasti pikem!
Pärast aktuse lõppemist algab
klassijuhataja tund – saame endale
aabitsa, töövihikud, tunniplaani, tutvume uute sõpradega. Ja siis kohe
pildistama – minu esimene pilt koos
klassikaaslastega!
Minu esimene koolipäev on läbi. Tähistame seda, sest varsti saab
alguse tõsine töö, kuuldavasti järgnevad 12 aastat pluss veel mõned.
Läheme issiga Tallinna Botaanikaaeda, mulle meeldib siin. Olen
siin varem ka käinud, aga täna ei
ole siin kedagi. Kõik on vist koolis, aga meil on vahva. Taimed, loodus ja meie. Huvitav, kui palju
klassiga väljas käiakse?
Tee on viinud meid Tallinna vanalinna, siin esineb üks minu lemmikutest – Karl-Erik Taukar. Olen
Karl-Eriku kontserdil käinud ka
varem, aga sel korral oli nii mõnigi
laul tehtud teistmoodi, tümpsumaks.
Lisaks temale on Vabaduse väljakul
veel mitmed põnevad meisterdamise töötoad ja tegemised.
Koju jõudes olen väsinud, aga
elevil, sest paari tunni pärast tulevad meile külalised – vanaisa,
tädid, peretuttavad. See on minu
päev ja need on minu külalised.
Mängin nukkudega, aitan mööbeldada, katan lauda, sirvin õpi-

kuid ja… uksekell!
Esimesed on kohal. Kollakaspunased lilled on minu pikkused.
Iga kingitust saada on põnev, seekord on eriti põnev!
Mobiiltelefon on helistamisest
punane, kõik soovivad õnne esimese koolipäeva puhul, edu kooliteele, korralikku käitumist, häid
nalju, põnevaid teadmisi ning küsivad alati ühe ja sama küsimuse:
“Kuidas Sinu esimene koolipäev
läks?”
Külaline number kaks – tädi.
Mõne aja möödudes tulevad kolmandad ja neljandad külalised.
Pidulik õhtusöök kooliaasta auks.
Mõtlen hetkeks, kas nii jääbki olema?
Räägin veel korra kõigile oma
tänasest päevast, sest kõik koos korraga ei ole mu lugu veel ju kuulnud…
Kook, kooliteklikujuline kook,
teine kook, kolmas kook ja laste
vahujook.
Minu kooliaasta on nüüdseks
alanud!
Oma päeva võtaksin kokku vanaisa sõnadega: “Edukat ja naljade rohket kooliaastat mulle ja mu
klassikaaslastele ning kõikidele teistele!”
I klassi õpilase muljeid
esimesest koolipäevast kogus

Liina Rüütel
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ABIVALLAVANEMA VEERG

Vallavolikogus otsustati
Viimsi Vallavolikogu poolt 25.08.2015 vastu
võetud otsused:
Viimsi Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega
nr 72 otsustati välja astuda MTÜ-st Harjumaa
Ühisteenuste Keskus.
Viimsi Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr
73 otsustati välja astuda Eesti Maaomavalitsuste Liidust.
Viimsi Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr
75 algatati detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne Viimsi alevikus,
kinnistutel Aiandi tee 30 ja Pihelga ning sellega piirneval reformimata riigimaal, kaksik- ja
ridaelamukruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kaksikelamute ja kuni nelja sektsiooniga ridaelamute ehitamiseks kinnistule Pihelga ja kinnistu Aiandi tee 30 krundi
kasutamise sihtotstarbe määramiseks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maaks (ärimaaks) ning ehitusõiguse ja rekonstrueerimistingimuste määramiseks krundil paiknevale hoonele (endine mõisa ait-kuivati) ja ühele uuele
ärihoonele, planeerimisseaduse § 126 lõike 1
punktides 1–9, 11, 12, 15 ja 17 määratud ülesannete lahendamiseks, sh maa-ala haljastuspõhimõtete kujundamiseks ning teedevõrgu
ja tehnovõrkude asukoha määramiseks. Planeeringuala suurus on ca 5,3 ha ja see piirneb
kinnistutega Aiandi tee, Vikerkaare tee 20, Vikerkaare tee 22, Vikerkaare tee 24, Suur-Kaare
tee 15, Vehema tee, Vehema tee 5, Aiandi tee
26, Aiandi tee 28, lisaks reformimata riigimaaga. Detailplaneeringu koostamisel on esialgse
hinnangu kohaselt vajalik teostada maapinna
radoonisisalduse uuring ning mürauuring.
Planeeringukohased avalikuks kasutamiseks
ettenähtud teed, sh sõidutee ja kergliiklustee,
tänavavalgustuse, sadevee kanalisatsiooni ja haljastuse ehitab arendaja omal kulul ja annab teemaa kinnistu koos sellel asuvate ehitiste ja rajatistega tasuta valla omandisse hiljemalt 5
aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest
arvates, vastavalt Tallinna notari Lee Mõttuse
büroos 2.07.2015 sõlmitud lepingule nr 2806.
Sama volikogu otsusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist
nimetatud detailplaneeringu alale.

kinnistute Tominga IV ja Sääre tee 7a detailplaneering, millega planeeritakse kaks üksikelamukrunti, suurustega 3400 m2 ja 10 049 m2,
ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks.
Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on
600 m2, elamute suurim lubatud kõrgus on 8,5
meetrit, abihoonetel kuni 5 meetrit. Detailplaneeringus tähistatud muulidele määratakse katastriüksuse piirid ja liidetakse krundiga pos 2
(Tominga IV/Sääre tee 5a).
Viimsi Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega
nr 79 otsustati sõlmida MTÜ-ga Püünsi Külaselts leping Viimsi vallale kuuluva Püünsi külas
asuva Kooli tee 33 kinnistu osa (katastritunnus
89001:003:3670, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) tasuta kasutusse andmiseks
kuni 10 aastaks. Maa-ala antakse kasutusse
mänguväljakute renoveerimise, mänguväljakute laiendamise ja atribuutika tänapäevastamise
eesmärgil tingimusel, et MTÜ Püünsi Külaselts
kasutab kinnistut heaperemehelikult ning selle seisukorda halvendamata, kannab kõik oma
tegevusega kaasnevad kinnistu kasutamisega,
seal eksisteerivate ning rajatavate ehitistega
seotud hoolduse ja muud kulud ning tagab kinnistu avaliku kasutamise.
Viimsi Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr
70 otsustati kinnitada täiendavaks vallavalitsuse liikmeks Randar Lohu.
Viimsi Vallavolikogu poolt 25.08.2015 vastu
võetud määrus: 25.08.2015 määrus nr 12 –
Palgakorraldust reguleerivate Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine.
Nimetatud määrusega muudeti alljärgnevaid vallavolikogu määruseid:
Viimsi Vallavolikogu 19. veebruari 2013 määrus nr 4 “Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend”;
Viimsi Vallavolikogu 12. märtsi 2013 määrus nr
7 “Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“.

Head tarkusekuud!
Märkamatult jõudis lõpule koolivaheaeg ja
alanud on järjekordne kooliaasta.
Kalendrilehe pööramine septembrikuuks
on oluline tähis meie kõigi jaoks. Ametlikult veel suveaeg omandab paljude jaoks
juba sügisele omase tõsiduse ja sügavuse,
mil suvepuhkustest kosutust saanuna taas
tegutsema hakatakse. Kõige suurema muutuse toovad aga koolilapsed, kes esimestel
septembripäevadel asjalikul sammul täiskasvanuile eeskuju annavad, tõtates hommikuti
kooli, sealt edasi trenni, muusikakooli, kunstikooli, huviringi.
Septembri algusega muutub ka tänavapilt – inimesed on suvekodust ja puhkuselt
tagasi ning liiguvad ja toimetavad. Seoses
laste kooliskäimisega muutuvad ka vanemate harjumused, vabadused ja kohustused.
Nad viivad lapsi kooli, seisavad hea nende
õppetööga tegelemise ja igakülgse arengu
eest.
Nii et septembri algus on meie kõigi
jaoks märgilise tähendusega. Ükskõik, kas
kuulume kooliminejate hulka, oleme seotud
algava õppeaastaga, õpime ise või seostame
algavat sügisperioodi asjalikuma ja tõsisema
ajaga.
Kokkuvõtete tegemine möödunud õppeaastast ja uute sihtide seadmine on juba tehtud. Suvel on toimunud õpilaste liikumisi ja
nädal enne koolitöö algust on Viimsi koolide
nimekirjades ligikaudu 2300 õpilast, neist
esimeses klassis 277 õpilast.
1. septembri tarkusepäev ja 8. märtsi naistepäev on vähesed nõukogude ajast pärit pidupäevad, mis on täie õigusega elu ja tervise
juures.
Kenasti on esimese septembri kohta Õpetajate Lehes kirjutanud Anu Mõttus: “Konkurentsitult kõige ilusamad inimesed esimesel
koolipäeval on esimese klassi laste emad.
Vahel ka isad, aga neid on linnapildis pisut
vähem – tööaeg ju ikkagi –, pealegi ei pööra
meesterahvad sellisel puhul oma välimusele
ehk nii palju tähelepanu.

Abivallavanem Margus Talsi.

Aga emad – nemad on valdavalt noored, varjamatult sätitud, varjamatult uhked
ja varjatult pisut pabinas. Ilusad mis ilusad.
Muidugi on ilusad ka õpetajad – eriti need,
kes oma lillesülemit häbenedes kotinurka ei
suru – ja õpilased.”
Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased juba
räägivad ootusärevuses, et ilmad on külmemad, sügis hakkab saabuma, koolimineku
lilled hakkavad õitsema ja tuleb taas mõelda
pingelisele kooliaastale.
Nagu igal eelneval aastal on jällegi tekkinud sügise lähenedes väike ärevus uue algava kooliaasta ees.
Soovin teile kõigile kaunist alanud tarkusekuud, võtke päikesest ja soojadest ilmadest veel kõik, mis võtta annab, et minna
energiliselt ning positiivselt vastu edukale
uuele õppeaastale! Head pealehakkamist,
uusi teadmisi, algatusi ja suuri kordaminekuid!

Margus Talsi
abivallavanem

NB! Otsuste ja määruste terviktekstidega on
võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla
veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega
täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2015 otsusega nr
76 kehtestati Viimsi vallas, Rohuneeme külas,

Viimsi Vallavalitsus otsib erivajadustega lastele
2015/2016 õppeaastaks Viimsi lasteaeda ja kooli

TUGIISIKUID

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 18. septembril.

Töö kirjeldus
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendatud tegevuste läbiviimisel lasteaiapäeva jooksul. Lapse abistamine liikumisel, riietumisel, söömisel ja hügieeniprotseduuridel.
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendamisel tegevuste läbiviimisel koolipäeva jooksul. Lapse sotsiaalsete oskuste arendamine ja toetamine peale koolipäeva.
Nõuded kandidaadile:
• Sõbralik
• Kohusetundlik
• Füüsiliselt aktiivne
Kasuks tuleb varasem kogemus erivajadustega lastega töötamisel.
Kandideerimiseks palume esitada vabas vormis avaldus ja elulookirjeldus 8. septembriks 2015 aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile info@viimsivv.ee.
Lisateave: Margit Stern, tel 6028 857 või margit@viimsivv.ee
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Koalitsioonileping ühiseks
tegutsemiseks Viimsis aastatel
2015–2017

11.4. peame oluliseks rannakalandust ja lautrite võrgustiku teket;
11.5. hoiame Viimsi rannad avatuna ja korras;
11.6. toetame Haabneeme rannahoone kavandamist.

27. mail valis Viimsi Vallavolikogu korralisel istungil vallavanemaks Alvar Ildi,
volikogu esimeheks Mailis Alti, volikogu
aseesimeheks Kristina Kamsi ning kinnitas valitsuse koosseisus Oliver Liidemann, Mati Mätlik, Margus Kruusmägi ja
Margus Talsi.

Uue koalitsioonilepingu prioriteetideks on riigigümnaasiumi projekti elluviimine, Viimsi Kooli
staadioni valmisehitamine, lasteaia- ja koolikohtade defitsiidi lõpetamine, Viimsi haridussüsteemi jõuline tugevdamine sh õpetajate palgasüsteem, tugiteenused, õpilaste tunnustamine jpm.

Viimsi Vallavolikogus esindatud
Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna
ning valimisliitude Parteivaba
Viimsi ning Rannarahvas vaheline
koalitsioonileping ühiseks tegutsemiseks Viimsis aastatel 2015–2017
Viimsi, 21. mai 2015
20. oktoobril 2013 aastal Viimsi vallas toimunud kohalike omavalitsuste volikogu valimistelkogus Reformierakond 6 mandaati, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3 mandaati, Keskerakond
2 mandaati ning valimisliit Parteivaba Viimsi 3
mandaati ja valimisliit Rannarahvas 1 mandaadi.
Osapooled on kokku leppinud koalitsiooni
moodustamises valimisperioodiks 2015–2017,
ühistegevuseks Viimsi Vallavolikogus ning Viimsi Vallavalitsuse ühises moodustamises.
Koalitsioonipartnerid on võtnud nõuks järgneval valitsemisperioodil valitseda Viimsi valda
üksmeeles ja võtta oma tegevuse peaeesmärgiks
kodukoha valitsemiskultuuri muutmise ausaks,
läbipaistvaks ja heaperemehelikuks.
Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud alljärgnevates poliitilistes ja Viimsi valla elu edendavates ülesannetes ning põhimõtetes ja kohustuvad neid koostöös ellu viima.
I VALLA JUHTIMINE
Valla juhtimine on eetiline, professionaalne,
avalik ja elanikusõbralik. Info liigub vallas kiiresti ja mööda kaasaegseid infokanaleid ning
kogukond on ühtne.
1. Viimsi valla juhtimine on aus ja heaperemehelik
1.1. Muudame vallavalitsuse ja valla asutuste töökorralduse ning klienditeeninduse professionaalseks ja avatuks;
1.2. kõik sõlmitud ja tulevikus sõlmitavad
varalised lepingud ning vallavalitsuse protokollid on elanikele valla kodulehe kaudu igal hetkel
kättesaadavad;
1.3. viime läbi vallavalitsuse ja valla allasutuste poolt sõlmitud varaliste kohustustega seotud lepingute osas revisjoni. Võimalusel lõpetame vallale kahjulikud lepingud;
1.4. uute lepingute sõlmimine hankijate ja
teenusepakkujatega toimub läbipaistva ja avaliku konkursi alusel.
2. Viimsi valla koduleht ja ajaleht on
kaasaegsed ja sisukad
2.1. Muudame Viimsi valla kodulehe ajakohaseks informatsiooni ja uudiste edastajaks ning
tööpakkumiste vahendajaks;
2.2. loome kodulehe kaudu töötava e-vallavalitsuse keskkonna;
2.3. loome teavitussüsteemi uudiste, teenuste ja operatiivinfo edastamiseks;
2.4. muudame vallavalitsuse teenused elani-

Esireas Enn Sau, Kristina Kams, Mailis Alt, Alvar Ild, Oksana Šelenjova. Teises reas Jüri Kruusvee, Ain
Pinnonen, Raimo Tann, Märt Vooglaid, Atso Matsalu, Oliver Liidemann, Sten Sarap (Kristjan Jõekalda
asendusliige), Aarne Jõgimaa, Jaak Salumets, Andrei Lepihhin.

kele kättesaadavamaks, sh informeerime sihtrühma personaalselt valla võimalikest toetustest;
2.5. muudame Viimsi Teataja erapooletuks
uudiste kandjaks.
3. Viimsi kogukond on tugev ja ühine kultuuripärand hoitud
3.1. Tugevdame viimsilaste kui rannarahva
identiteeti;
3.2. peame tähtsaks kogukonna ühtsustunnet.
Selle tugevdamiseks toetame ühisürituste korraldamist ja kõikvõimalikke vallaelanike koostööprojekte – heakorratalguid, taaskasutusprojekte,
külaliikumist jne;
3.3. hoiame Viimsi kultuuripärandit.
II HARIDUS
Valla haridusvõrgustik toetub ühtsetele alustele,
on kvaliteetne ja kättesaadav kõigile ning personaalse lähenemisega.
4. Viimsis väärtustatakse kvaliteetset haridust lasteaiast gümnaasiumini
4.1. Maksame Viimsi koolide ja lasteaedade õpetajatele väärilist tasu ja toetame õpetajate
erialast täienduskoolitust. Võimaldame õpetajatele tasuta bussisõidu tööletulekuks ning töökohustuste täitmiseks;
4.2. tagame Viimsi lastele lasteaiakohad munitsipaallasteaia kohatasu hinnaga Viimsi vallas;
4.3. loome kõik eeldused riigigümnaasiumi
ehitamiseks. Arvestame lasteaia kohatasu suuruse määramisel lasteaias käivate laste arvuga
leibkonnas;
4.4. võtame eesmärgiks, et kõik ühe pere lapsed saaksid soovi korral käia samas lasteaias;
4.5. tunnustame kõikide vanusegruppide hästi
õppivaid noori;
4.6. tugevdame Viimsi lasteaedades ja koolides tugiteenuste süsteemi (logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja).
III SOTSIAALSED TAGATISED
Vald hoolib oma elanikest ja tagab kvaliteetsed
sotsiaalteenused.
5. Viimsis hoolitakse lastega peredest
5.1. Vähekindlustatud perede lastele võimaldame tasuta lasteaiakohad ning ühe tasuta huviringi aastas;
5.2. korraldame heategevuslikke üritusi, mis
on suunatud abivajajatele.
6. Viimsis väärtustatakse aktiivset ja mitmekülgsete võimalustega pensionipõlve
6.1. Tõstame pensionäride iga-aastase ühekordse toetuse 60 euroni ja jätkame selle tõstmist aasta-aastalt;
6.2. loome Rannapere Pansionaadi baasil
laiemaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid pakkuva keskuse;
6.3. jätkame pensionäride huvitegevuse toetamist.

IV KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
Vallal on aktiivne kultuuri- ja spordielu ning
mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.
7. Viimsi toetab tervisesõbralikku elukeskkonda
7.1. Rajame koos külaelanikega igasse külasse mänguväljakud;
7.2. loome Lubja-Klindiastangust pere- ja tervisesõbraliku keskkonna;
7.3. rajame valgustatud tervise- ja suusarajad Randverre, Haabneeme ja Rohuneeme;
7.4. ehitame Haabneeme staadioni;
7.5. loome Viimsisse vähemalt kaks koerte
jalutusparki.
8. Viimsis luuakse täiendavaid võimalusi
kultuuriürituste korraldamiseks:
8.1. Toetame kultuuriürituste läbiviimist vallas;
8.2. ehitame Viimsisse laululava ja loome
eeldused valla avaliku väljaku rajamiseks rahvaürituste korraldamiseks sinna juurde kuuluva
infrastruktuuriga;
8.3. toetame jätkuvalt valla traditsioonilisi
rahvaüritusi (külade jaanipeod, laadad, Rannarahva Festival jne);
8.4. tugevdame noortekeskuse tööd, algatame programmi “Noortelt vanadele ja vanadelt
noortele”;
8.5. loome Viimsi noortele koostöövõrgustiku ettevõtjate, kooli ja omavalitsusega (õpilasmalev, praktika kohad).
V VALLARUUMI PLANEERIMINE
Viimsis planeeritakse ja ehitatakse jätkusuutlikult ning avalikke huve silmas pidades ja kaasaegseid ruumi planeerimise võtteid kasutades.
9. Viimsis planeeritakse ja ehitatakse tasakaalustatult
9.1. Valla ehituslik planeerimine lähtub tingimusest, et paralleelselt uusehitistega tagatakse
samaaegselt piirkonna infrastruktuuri ja avaliku
ruumi väljaehitus ning lahendatakse elanike arvu kasvust tulenevad sotsiaalsed vajadused;
9.2. planeerimisel lähtume eelkõige olemasolevate Viimsi elanike heaolust.
10. Viimsis kaasajastatakse endised aiandusühistud ning vanad asumipiirkonnad
10.1. Tegeleme endiste aiandusühistute ja
vanade asumipiirkondade teede, tänavavalgustuse ja tehnovõrkude uuendamisega;
10.2. seisame selle eest, et räämas, pooleliolevate ja lagunenud ehitiste ja rajatiste omanikud hoiaksid korras oma kinnistut ja seda ümbritsevat ala.
11. Viimsi hoolib merest ja oma saartest
11.1. Väärtustame elu väikesaartel;
11.2. hoiame korras väikesadamad, et soodustada mereturismi;
11.3. ehitame tolmuvaba tee Prangli sadamast
kirikuni;

VI KESKKOND
Vald hoolib oma loodus- ja elukeskkonnast.
12. Viimsi väärtustab looduskeskkonda
12.1. Säilitame Rohuneeme metsa vallarahvale puhkealana vastavalt kaitsekorralduskavale;
12.2. korrastame koostöös RMK-ga metsarajad;
12.3. teeme Viimsi mõisapargist miljööväärtusliku ja looduskauni perepargi;
12.4. kaunistame valla avaliku ruumi ja väärtustame valla kauneid kodusid;
12.5. väärtustame elurikkust (bioloogilist mitmekesisust), sh planeerimis- ja ehitusmenetluses.
13. Viimsi sadamate riskid minimaalseks!
13.1. Nõuame kõrgendatud tegevusriskiga sadamaoperaatoritelt (suurõnnetuse ohuga ettevõtetelt) täiskindlustust;
13.2. pöörame suuremat tähelepanu olemasolevatele ohtlikele ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetele.
14. Viimsis on turvaline
14.1. Aitame tagada turvalisust koduvallas,
arendades ja täiustades olemasolevate turvakaamerate võrku;
14.2. soodustame kogukonna turvalisust tõstvate naabrivalvepiirkondade loomist;
14.3. tõhustame ehitusjärelevalvet;
14.4. tugevdame korrakaitset Viimsi saartel.
VII TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUSE ELAVDAMINE
Vald aitab kaasa ettevõtlussõbraliku keskkonna
ja kodulähedaste töökohtade tekkele.
15. Viimsi on ettevõtlik piirkond
15.1. Toetame turismi ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut, sealhulgas elu- ja looduskeskkonda sobivate kontori- ja äripindade
ehitamist Viimsisse;
15.2. täiendame vallavalitsuse struktuuri ettevõtlus- ja arendusvaldkonna funktsiooniga;
15.3. soodustame tarkade töökohtade teket
pendelrände vähendamiseks.
VIII TEED JA LIIKLUS
Vald hoolitseb teede ja liikluskultuuri eest, jätkates valgustatud sõiduteede ja kergliiklusteede
ehitamist.
16. Viimsis on kiire ja mugav ühistransport
16.1. Loome koostöös Tallinna linnaga viimsilastele tasuta ühistranspordi valla ja Tallinna vahel;
16.2. jätkame Viimsi koolilastele tasuta ühistranspordi tagamist valla siseliinidel.
17. Teeme teed korda ja turvalisemaks
17.1. Rekonstrueerime Reinu ja Vehema teed
koos kergliiklusteedega, ehitame Pargi tee äärde
kergliiklustee;
17.2. varustame kergliiklusteed puhkepinkidega;
17.3. paigaldame tolmuvaba katte valla siseteedele;
17.4. alandame piirkiirusi lasteasutuste lähedustes;
17.5. ehitame pargi tee kõnnitee.
Käesoleva koalitsioonilepingu on allkirjastanud:
Märt Vooglaid, Oliver Liidemann, Enn Sau, Oksana Šelenjova, Jaak Salumets, Andrei Lepihhin,
Kristjan Jõekalda, Aarne Jõgimaa, Atso Matsalu,
Kristina Kams, Mailis Alt, Madis Saretok, Ain
Pinnonen, Jüri Kruusvee, Raimo Tann, Alvar Ild.
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Koostööleping korvpalli
edendamiseks Viimsis
Toyota Nelja Rahvuse
Karikaturniiri viimase
kohtumise Eesti-Holland
poolajal kirjutasid abivallavanem Mati Mätlik,
Korvpalliklubi Viimsi
tegevjuht Tanel Einaste
ning Eesti Korvpalliliidu
president Jüri Ratas alla
koostöölepingule korvpalli ja korvpallitaristu
arendamiseks Viimsi
vallas.

Suve lõpp toob
palju hüljatud
lemmikloomi
Lemmikloomade suvilapiirkondadesse mahajätmise jätkuva ja laialdase probleemi tõttu
korraldab Eesti Loomakaitse Selts viiendat aastat
kampaaniat “Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“.
Selle raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ja märkama hüljatud lemmikloomi.
“Tegelikult tuleb mõelda
juba enne lemmiklooma võtmist, kas tema eest ollakse
valmis hoolitsema ka siis, kui
ta on kasvanud suureks ja
aeg on kolida suvekodust tagasi linnakorterisse. Kui loom
on aga endale võetud, on tema saatuse hooleks jätmine väga
vastutustundetu tegu. Kahest hüljatud koduloomast kasvab
vaid loetud aastatega paarisajapealine metsik loomakoloonia, mis vaevleb haiguste, külma ja nälja käes,“ selgitab
Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll.
Eesti Loomakaitse Selts, lisaks mitmed teised loomakaitseorganisatsioonid ja aktiivsemad omavalitsused võitlevad igal aastal loomakolooniate likvideerimisega – ühed
leebemal, teised julmemal moel. Kulub palju ressursse
vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade
päästmiseks ja abistamiseks. Ehkki Eestis on loomade hülgamine seadusega keelatud ja kriminaalkorras karistatav,
on hülgajaid keeruline tabada ja vastutusele võtta, kuni
Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja loomaomanike andmete registrisse kandmiseks.
Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille
missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja
parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine.
l Hulkuvast

kassist
teavita: MTÜ Kasside
turvakodu telefonil
5805 8585.
l Hulkuvast koerast
teavita: MTÜ Loomade
Hoiupaiga telefonil
6314 747.

Liisi Moosaar

Teavitus!

Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi vallas, Rohuneeme külas, Rohuneeme tee 148 kehtestatud detailplaneeringu alusel moodustatavale teele nime määramisest. Tee on planeeritud 11251
Viimsi-Rohuneeme teelt kuni Vana-Oti maaüksuseni.
Ettepanek on määrata tee nimeks MADRUSE TEE.
Täiendavat informatsioon ja ettepanekuid saab esitada
kuni 14.09.2015 e-posti aadressil info@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, märgusõnaga “Rohuneeme tee 148“.

Viimsi Vallavalitsus

Hea tahte ja koostöölepingu eesmärk on noortekorvpalli ning
vajaliku taristu arendamine
Viimsi vallas. Peamisteks koostööpunktideks on korvpallisaali rajamine Haabneeme, korvpalli välisväljakute rajamine ja
korrastamine, interaktiivseid meetodeid kasutavate lisategevuste
korraldamine, üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteaedade
kaasamine korvpalli edendamisse Viimsi vallas ning infovahetuse tugevdamine.
Viimsi abivallavanema Mati
Mätliku sõnul on tähtajatu koostöölepingu sõlmimine oluline
samm valla spordivaldkonna
arengus. “Meie soov on tõsta elanike huvi pallimängude
vastu ja toetada olemasolevate
ning tulevaste klubide kasvamist meistriliiga tasemele,”
sõnas Mätlik.
“Meie visioon on vallas lähiaastatel arendada mitmeid
funktsionaalseid spordisaale ning
luua täiendavaid sportimisvõimalusi. Lepingu prioriteetseks
tegevuseks on kindlasti spordihoone, sealhulgas korvpallisaali rajamine Haabneeme alevikku ning spetsiaalkattega kõigile kasutamiseks mõeldud välikorvpalliväljak Viimsi Kooli
kompleksi.
Tänaste huviliste kõrvale on
meil kindel soov kasvatada ka
tulevasi põlvkondi, mistõttu soovime koostöös partneritega luua
minikorvpalliplatsid lasteaedadesse,” täiendas abivallavanem.

Koostöölepingu allkirjastasid Eesti Korvpalliliidu president Jüri Ratas, Korvpalliklubi Viimsi tegevjuht
Tanel Einaste ja Viimsi abivallavanem Mati Mätlik. Foto Liina Rüütel

Täna ei ole suuremate plaanide realiseerimisajad veel paigas. “Lepingu sõlmimisest on
möödas vaid loetud päevad,
seega täna oleme astumas planeerimisprotsessidesse. Lähitulevikus on plaanis kindlasti rekonstrueerida olemasolevad väljakud ning tulevikus püüame
partneritega külades renoveerida olemasolevaid või luua uusi
korvpalliplatse,“ lisas Mätlik.
Korvpalliklubi Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste sõnul on
noorte huvi korvpalli vastu suur,
treeningutel osaleb aktiivselt ligi
350 last ja noort, ent peamised
takistused klubi kasvamisel ning
treenitavate arengus on ammendunud saaliressurss.
“Korvpalliklubi jaoks on lepingu sõlmimine kindlasti märgilise tähendusega. Oleme aastatega jõuliselt arenenud ning
ühiste eesmärkide ja sihtide paberile panemine aitab ühiselt
kõigil sihid silme ees hoida,“
sõnas Einaste.
“Nüüd tuleb paberile kantut asuda samm-sammult realiseerima ning hinnates kõigi

kolme osapoole võimekust, ei
kahtle, et see ka teoks saab.
Seega lähiajal ootame kindlasti Viimsisse korvpallisaali teket ehk nii treening- kui ka
võistluskompleksi ja Haabneemes korvpalli välisväljaku kaasajastamist,“ sõnas Einaste.
Tanel Einaste sõnul muudab taristu arendamine treeningu kvaliteeti ja annab võimaluse klubi suurendamiseks.
“Korraliku treening- ja võistluskompleksi loomisega saaksime klubi tegevusse haarata
veelgi enam lapsi, sh tüdrukuid,
kellele me täna saaliaegade
puudusel treeninguid pakkuda
ei suuda. Samuti soovime oma
tegevusse senisest enam kaasata koole ja lasteaedu, et suurendada noorte huvi korvpalli
vastu juba varasest east. Sama
oluline on meie jaoks kindlasti ka võimalus korraldada rahvusvahelisi turniire ja laagreid
Viimsis,“ lisas ta.
Tanel Einaste sõnul vaatab
kogu korvpalliklubi lepingu allkirjastamise järgselt lootusrikkalt tulevikku, sest klubi vii-

maste aastate järjepidev töö ehk
laste kaasamine on olnud edukas ning treeningtingimuste paranedes julgetakse kaasamist
veelgi hoogustada.
Korvpalliliidu president Jüri Ratase sõnul on Korvpalliklubi Viimsi edukas korvpallikool Eestis. “Viimsi Korvpalliklubi jõuline tulemine Tallinna
ja Eesti korvpallimaastikule on
ainult tervitatav ning andnud
ka juba magusaid vilju. Nauding on näha, millise pühendumuse, kvaliteedipürgimuse ja
läbimõtlemisega Viimsis asju tehakse. See on mudel, mis võiks
olla eeskujuks mujalgi.”
Korvpalliklubi Viimsi koos
Kesklinna Korvpalliklubiga on
Tallinna kesklinnas, Pirital ja
kõikjal Viimsis tegutsev korvpallikool, moodustades ühtse ligi 400 lapsega klubipüramiidi.
Koostöölepingu allkirjastamisega kinnitasid kõik osapooled, et soovivad alates 2015.
aastast ühiselt edendada Viimsi vallas korvpalli atraktiivseks
muutmist.

Liina Rüütel

Liikluskorralduse muudatused
Augusti lõpp ja septembri algus tõid kaasa liikluskorralduse muudatusi.
Lageda teel (lõigul Aiandi tee
kuni Vehema tee) paigaldati liikluse ohutumaks ning sujuvamaks muutmiseks 26. augustil
ristmikele liiklusmärgid Anna
teed.
Liikluskorralduse muudatusega kadusid teelõigul samaliigiliste teede ristmikud.
Käesolev nädal toob kaasa
liikluskorralduse muudatused Pärnamäe teel. 2015. aasta kevadel edastas Maanteeamet Viimsi vallavalitsusele ettepaneku
piirkiiruse tõstmiseks Pärnamäe teel. Vastavalt ettepanekule
muudame liikluskorraldust, tõstes Pärnamäe teel, lõigul Aiandi tee kuni Pärnamäe tee raudtee ülesõiduni lubatud liikumiskiirust senise 50 km/h asemel 70 km/h.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

AS Viimsi Vesi palub kõikidel oma klientidel, kelle veearvesti on vahetatud/taadeldud enne 2013. aastat, võtta ühendust veemõõdusõlme inspektoritega telefonil 5077 271 või 5056 326, et leppida
kokku Teile sobiv aeg veearvesti vahetamiseks. Veearvesti vahetamise nõue ja
kliendi kohustus tagada juurdepääs veearvesti kontrollimiseks ning teenindamiseks tuleneb seadusest.
AS Viimsi Vesi
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Kolm soovitust pakendiprügi
vähendamiseks
ringleb 50–60, plastpudel 25–
30 korda.

Teadlikult ostes ja tarbides saame kõik vähendada prügi tekkimist isegi
kuni kaks korda.

Ärge unustage suvel
sorteerimist

Kuna ligi pool kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest
on erinevad pakendid, aitavad
Eesti Pakendiringluse soovitused oluliselt vähendada prügi
teket ja hakata keskkonnasõbralikumaks tarbijaks.

Vältige ülepakendamist!

Ostke korraga suuremas koguses ja loobuge tarbetust pakkimispaberist või mõttetust
väikesest kilekotist. Mitmeid
tooteid saab eraldi kaaludes
pakkida ka ühte kilekotti. Kui
olete aga kilekoti juba võtnud,
siis kasutage seda võimalusel
mitu korda, ärge visake seda
poest koju saabudes kohe prügikasti. Ka suuremad kilekotid
tasub asendada hoopis tekstiilist poekottidega. Paljudes
kauplustes on müügil ka puuetega inimeste valmistatud tekstiilijäätmetest poekotid, neid
ostes teete lausa kahekordse
heateo. Hoidke alati mõnd korduvkasutatavat kotti kas autos
või käekotis, et see poodi minnes ei ununeks.
Eelistage keskkonnasõbralikke pakkematerjale – paberit,
pappi, klaasi – või valige taaskasutatav pakend. Mõnda kau-

Jäätmeid tasub sorteerida. Foto Matton

pa saab osta ka kodust kaasavõetud nõusse. Näiteks on osadesse jaekauplustesse ilmunud
piimaautomaadid, kus saab taaskasutada varem ostetud piimapudelit. Paljud kohvikud valmistavad kliendi soovil kohvi
pabertopsi asemel kaasavõetud
termoskruusi. Maailmas on kohvikuettides levinud praktika, et
klientidele müüakse või kingitakse korduvkasutatavaid kruuse ning tehakse soodustusi keskkonnasõbralikele klientidele. Positiivsest turundusest võidavad
nii ettevõte, keskkond kui ka
tarbija.
Oma keskkonnateadlikkust
saate näidata, eelistades taaskasutatud materjalidest toodetud pakendiga tooteid, mis on

omakorda 100% taaskasutatavad.
Suviti tekib tihti kiusatus
kasutada ühekordseid nõusid.
Kuigi piknikul või koduõuel
grillides tundub ühekordsete
nõude kasutamine mugavaim
variant, koormavad lühikese
elueaga tooted keskkonda. Korduvkasutatavaid nõusid tasub
näiteks eelistada ka tööl, kus
sageli on plastmasstopsid näiteks veeautomaatide juures.
Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune pürgilas, põletades aga eritavad need väga
mürgiseid ühendeid. Eelistage
tooteid, mida saab korduvkasutada ning mis ka pärast prügiks saamist uuesti ringlusesse
lähevad. Näiteks klaaspudel

Kuigi oma käitumisharjumusi
muutes saab jäätmete hulka
oluliselt vähendada, tekib jäätmeid ikka. Jäätmed tuleb hoolikalt sorteerida, sest vaid sel
moel jõuavad need tagasi ringlusesse. Kuigi aasta-aastalt suureneb jäätmeid sorteerivate inimeste hulk, kiputakse sellest
heast harjumusest näiteks suvekodus viibides võõranduma.
Olmeprügi hulka sattunud pakendid ei jõua kunagi uuesti
ringlusesse: parimal juhul toodetakse neist Irus energiat, ent
halvemal juhul lõppeb nende
eluring prügimäel.
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon, mis kogub pakendeid
kõigis kohalikes omavalitsustes kokku 1384 kogumiskohas.
Kogutud jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas saab
pakenditest tooraine uute toodete valmistamiseks. Osa toormest kasutatakse ära Eestis,
ent kõigi jäätmete taaskasutamise võimekust siin paraku ei
ole, osa pakenditest läheb ümbertöötluseks välismaale.

Aivo Kangus

UUS!
Riidekonteiner
Maxima juures
Tallinna Jäätmekeskus paigaldas augusti lõpus
Viimsi Maxima ette riidekonteineri eesmärgiga
koguda inimestelt kokku ülearuseks muutunud
tekstiili, riideid, jalanõusid ja mänguasju ning
suunata need uuesti kasutusse.
Konteineritesse võib panna
rõivaid (kulumisaste pole oluline, aga soovitavalt puhtad
ja kuivad), jalatseid, rihmasid, nahast kotte, kodutekstiile (kardinad, voodipesu, käterätikud, laudlinad jms) ja
mänguasju (nii pehmed kui
ka plastmassist).
Konteineritesse ei tohi
panna koduelektroonikat, valgusteid ja muid elektrikaupu, köögitarbeid ja nõusid,
Uus riidekonteiner asub
õli- ja värviplekkidega või
Viimsi Maxima ees, Pargi
hallitanud tekstiilesemeid, kattee 22. Foto Henry Edward
kiseid jalatseid, katkiseid mänAimre
guasju, raamatuid ja muud
paberit, biojäätmeid, pakendeid.
Konteinereid tühjendatakse vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvem kui kord 7 päeva jooksul Humana töötaja
poolt, sh ületäitumise korral teostatakse graafikuväline
tühjendamine reageerimisajaga 24 h.
Tallinna Jäätmekeskus on valinud riidekonteinerite
lepingupartneriks Humana Sorteerimiskeskuse, kuna tegemist on ainukese ettevõttega Eestis, kes omab tekstiilijäätmete pikaajalist ja terviklikku käitluslahendust.
Möödunud aastal kogus Humana üle Eesti 512 tonni
riideesemeid. Konteineritesse kogutu moodustas sellest
umbes kolmandiku.
Kokkuvõtvalt eesmärk on vähendada jäätmeteket ja
suurendada korduskasutust ning taaskasutust.

Kommunaalamet

MTÜ Eesti Pakendiringlus
juhatuse esimees

Sigade Aafrika katku ei ole Harjumaalt leitud
Harju maakonnas ei ole
1. septembri seisuga
ametlikult seakatku
diagnoositud, küll aga
soovime kõigile elanikele
anda esialgsed teadmised
Aafrika seakatkust.

Sigade Aafrika katk on väga
nakkav ning ägedalt kulgev
kodu- ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised
muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest).
Taudi leviala maailmas on aastatega nihkunud Eestile järjest lähemale ja seda eelkõige
metssigade populatsioonis.
Sigade Aafrika katku levik
on tekitanud küsimusi ka neis,
kes ei ole igapäevaselt seapidamisega kuidagi seotud ja seafarmi ei külasta. Sellised inimesed tõenäoliselt taudi edasi ei kanna. Sellest hoolimata
soovitame kõigil järgida lihtsaid käitumisreegleid, mis aitavad takistada viiruse levikut.
On teada juhtumeid, kus suured loomataudid on saanud alguse inimeste mõtlematust käitumisest. Näiteks võib tuua Belgia, kuhu sigade Aafrika katk
jõudis 1985. aastal eraisiku pagasis. Vastutustundliku käitu-

misega saame vähendada riske
Eesti seakasvatusele.
Kuidas käituda, et takistada seakatku levikut?

Ära karda – seakatk ei
ohusta inimesi. Sigade Aafrika
katk on loomataud, mis ohustab vaid kodu- ja metssigu.

Samas võivad kõik inimesed
sattuda viiruse edasikandjaks.
Sealiha võib süüa, see on
ohutu. Ametlikult turul olev
liha on kontrollitud. Sigade Aafrika katkuga piirkondadest ei
saa teistesse Euroopa Liidu
liikmesriikidesse vedada elussigu, sealiha ja sealihatooteid.
Väldi teadmata päritolu
sealiha ostmist juhuslikelt pakkujatelt-müüjatelt.
Ära jäta toidujäätmeid loodusesse. Ka lahtine kompostihunnik metsatalus või suvilas
võib osutuda nakkuse allikaks
metssigadele, kui neil on sellele ligipääs. Ka matmine ei aita,
sest sigadel on hea nina.
Ära too reisilt ega võta reisile kaasa loomseid saadusi.
Viiruse levikul kujutavad endast suurt ohtu inimesed, kes
toovad teisest riigist kaasa sealiha või sealihatooteid. Kui sellise toidu jäägid satuvad loodusesse või seafarmi, tekib otsene oht seakatku viiruse levikuks. Viirus on väga vastupidav ka külmutatud, soolatud,
vinnutatud lihas ning toorsuitsulihas ja vorstides, kuid talub
ka mõõdukat liha kuumutamist
(60–70°C). Seega on kõik nakatunud sealihatooted sigadele
potentsiaalselt ohtlikud.

Hoia seafarmidest eemale!
Kui oled viibinud riigis, kus sigade Aafrika katku on diagnoositud, siis hoia eemale seafarmidest ja loomasööta käitlevatest ettevõtetest, kuna võid
olla viiruse edasikandjaks. Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav, säilides külmutatud lihas mitu aastat, soolatud lihas kuni 310 päeva, suitsutatud lihas kuni kuus
kuud, mullas ja pinnases kauem
kui 6 kuud, loomakorjustel kuni 2 kuud, looma väljaheidetes
kuni 11 päeva.
Surnud või haiged loomad
metsas. Kui leiad metsast surnud metssea, helista Harjumaa
Veterinaarkeskuse telefoninumbrile 6580 420 (info.harju@vet.

agri.ee) või Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonile 6054 750
(vet@vet.agri.ee).
Pärast looduses ja metsas
viibimist puhasta oma riided
ja jalanõud (kui kahtlustad, et
oled olnud kontaktis nakatunud sea korjuse või väljaheidetega). Tutvu täiendavalt informatsiooniga www.seakatk.ee
NB! Hoia eemale taudipunktidest ja sigade matmispaikadest! Mõtlematud inimesed, kes
lähevad taudipunktide või matmispaiga juurde uudishimust olukorda uurima või pildistama,
võivad sattuda ise taudi edasikandjaks.

Vladimir Vahesaar

VTA Harjumaa
Veterinaarkeskuse juhataja

Viimsi vallavalitsuse andmetel on vallas kolm perekonda,
kus peetakse sigu. Augustis on kõik sead veterinaararsti
poolt kontrollitud.
27. augustil kohtus Harju maavalitsuses kohaliku loomatauditõrje töörühm ehk siis tulevane seakatkuga tegelev komisjon.
Töörühma roll on ennetavate läbirääkimiste pidamine, et vajadusel seakatku ilmnemiseks valmis olla. Töörühma on kaasatud
kaks Viimsi vallavalitsuse esindajat.
Harju maakonnas koondatakse sigade Aafrika katku kohta
informatsioon veebiaadressile harju.maavalitsus.ee/aafrika-seakatk. Kodulehel olev tekst on koostatud koostöös veterinaarkeskusega.
Informatsioon on leitav ka veebiaadressilt www.seakatk.ee.
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Uued kogemused,
meenutatud
tarkused
Täna liikluses kasutatavad sõidukid on kõik varustatud turvavööde ja peatugedega, et minimaliseerida liiklusõnnetuse toimumise korral selles
viibivate inimeste vigastusi. Samas peame aru
andma, et sõiduki turvavarustusest on abi ainult
sellisel juhul, kui neid õigesti kasutada.
Lisaks sellele peame teadma, et üksi turvaseade ei taga
meie täielikku ohutust, vaid on ainult üks abinõu. Kõige
olulisem roll on selles meie sõidukijuhtidel, kes peavad
jälgima meie teedel kehtivat liiklusseadust ning olema
tähelepanelikud ja viisakad teiste liiklejate suhtes. Seega
kõigil meil on võimalus anda oma panus liiklusturvalisuse
kasvule ning õnnetuste vähenemisele – selles on ka tänavusel turvalisusepäeval osalemise mõte!
Kui sõidukijuhte on õpetatud autokoolis passiivset
turvavarustust kasutama, siis kaasreisijad üldjuhul sellist
koolitust saanud ei ole. Selleks, et õpetada kõigile liikluses osalejatele turvavöö ja peatoe õigesti kasutamist, on
autokool Autosõit valmistanud neli liiklusohutust propageerivat simulaatorit ja toonud need välja tänavusele turvalisusepäevale. On ju vana tõde see, et ise järgi proovitud
ja nähtud jääb palju paremini meelde kui koolitaja jutt.
Osaühing Autosõit kutsub teid osalema, tarkusi koguma ja katsetama turvavöötooli, kokkupõrkekaalu, peatoestendi ja “pööravat autot”.

OÜ Autosõit

Sõduriloos ja ellujäämisteadmised
Traditsiooniliselt on ka sel aastal kohal Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond koos Männiku malevkonnaga.

Kas oled mõelnud, kuidas panna kokku automaati AK-4?
Foto Liina Rüütel

Igale perepäevale ja laadale on omane loosimine, nii tuleb
ka Kaitseliit välja sõduriloosiga, kus iga loos võidab midagi rohkem või vähem militaarset.
Malevkondade koostöös tutvustame sõidukit, tehnikat
ja relvi. Lisaks jagame töötubades ellujäämistarkusi, kus
nii praktiliselt kui ka teoreetiliselt leiate vastused küsimustele, kuidas metsas tuld süüdata, kuidas valmistada veefiltrit ja taskulampi ning millised on vajalikud teadmised
metsas ellujäämiseks.
Kõigil soovijatel on võimalus harjutada kaitseliitlaste
juhendamisel automaati AK-4 lahti võtmist ja kokkupanemist.

Kaitseliidu Rävala malevkond

Turvalisusepäev tuleb taas
Mati Mätlik
abivallavanem

Mul on hea meel, et
aasta-aastalt huvi turvalisusepäeva vastu suureneb ning juba 9. aastat
toimuv traditsiooniline
turvalisusepäev ja huviringide infolaat leiab aset
12. septembril.
Viimsi turvalisusepäeva korraldamise jätkuv ja üllas eesmärk
on anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas tagada enda
ja oma lähedaste turvalisus ning
kaitsta oma vara. Turvalisusepäeval antakse vallaelanikele asjalikke nõuandeid turvalisuse,
tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse, vältimatu abi ja muude turvalisusega seotud probleemide
valdkonnas.
Turvalisusepäeval tutvustatakse ka turvalisuse tagamisega seotud riiklikke asutusi ja
nende tegevuse eesmärke. Viimsi turvalisusepäeval osalevad
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Politseiprefektuuri erinevad
osakonnad, Põhja- Eesti Päästekeskus, Tallinna Kiirabi, MTÜ
Eesti Naabrivalve, turvaettevõte G4S, GSM valve, Kaitseliit,
MTÜ Ohvriabi, Naiskodukaitse ning vabatahtlikud merepäästjad. Samuti osaleb päeval
Viimsi vallavalitsuse esindus,
kuhu võib kõikide muret tekitavate küsimustega pöörduda.
Turvalisusepäeva tegevused
on kõik seotud turvalisusega
– sisejulgeoleku asutuste spetsialistid õpetavad inimestele,
kuidas ennetada õnnetusi ja
kaitsta oma lähedasi. Kõigil on
võimalik proovida tulekustutiga
kustutamist, tutvuda suitsuanduri tööpõhimõtetega, proovida
pöörlevat autot ning veenduda turvavöö vajalikkuses ning
omandada teadmisi inimese elustamisest. Võimalik on lähemalt
tutvuda operatiivtehnikaga ning
merepatrullkaatriga, millega
tagatakse korda merel ja Viimsi väikesaartel. Vabatahtlikud
merepäästjad jagavad näpunäiteid ohutust suplemisest ning

Viimsi turvalisusepäeva raames korraldab Tallinna Sadam
tasuta bussiekskursioone Muuga Sadamasse.
Ekskursioonid toimuvad 12. septembril väljumisega Viimsi Kooli eest kell 12.30 ja 14.15. Ekskursioon kestab 1 h ja 20
min.
Tule kogu perega ja saa teada, kuidas Eesti suurimas kaubasadamas töö käib!

Tallinna Sadam

MTÜ Eesti Naabrivalve tutvustab oma organisatsiooni tegevusi ning eesmärke vallas – so
tõsta elanike turvalisust kodudes, samuti lähemas ümbruskonnas elavate inimeste endi
aktiivse kogukonnakeskse koostegutsemise kaudu.
Turvaettevõte G4S tutvustab kaasaegseid koduvalvesüsteeme, nende kasutamise võimalusi ning annab ülevaate oma
tegevusest avaliku korra tagamise abistamisel vallas. GSM
valve tutvustab oma juhtmevaba koduvalvesüsteemi, mis on
ainus omasugune koduvalvesüsteem Eestis.
Lisaks osaleb ka turvaettevõte Securitas Eesti AS, kes
kuulub 100-protsendiliselt maailma suurimale turvakontsernile Securitas AB. Turvalisusepäeval tutvustab ettevõtte Viimsi piirkonna kliendihaldur ning
arenduste projektijuht kaasaegseid turvateenuse lahendusi.
MTÜ Ohvriabi annab asjalikku nõu, kuidas tegutseda
ennetavalt, et mitte sattuda kuriteo ohvriks.
Uue tulijana osaleb sellel
aastal Eesti NATO Ühing, mille eesmärkideks on aidata kaa-

Esimest korda turvalisusepäeval!
Tänavu on end esmakordselt turvalisusepäeval üles seadnud ka Eesti
NATO Ühingu infotelk.

Tallinna Sadam kutsub
ekskursioonile

tutvustavad päästevarustust, veesporti ja sukeldumist.
Põhja-Eesti Päästekeskus
annab algteadmisi tuleohutusest. Tuletõrjujad näitavad, mis
võib juhtuda koduses majapidamises, kui ei järgita elementaarseid tuleohutusnõudeid. OÜ
Autosõit toob kaasa atraktsiooni “pöörlev auto”, millel sõites
saab igaüks veenduda turvavöö kasutamise vajalikkuses.
Instruktori juhendamisel saab
proovida, kuidas väljuda katuse peal seisvast autost. Täiendava atraktsioonina on “turvavöötool”, kus iga osaleja saab
proovida, millised jõud mõjuvad inimesele 7 km/h juures,
ning “kaalustend”, mis näitab,
milliseks kujuneb inimese kaal
sõltuvalt kiirusest, kui sõiduk
sõidab vastuseina lauskokkupõrke korral.
Kaitseliit tutvustab oma tehnikat, relvi ning püstitab ellujäämisetöötoad, kus huvilised
saavad teada, kuidas metsas
tuld süüdata, veefiltrit ja taskulampi valmistada ja õppida muid
elulisi tarkusi. Olenemata vanusest on kindlasti huvilistele
üheks huvipakkuvaks võimaluseks harjutada automaadi AK-4
lahtivõtmist ja kokkupanemist.

sa NATO ja selle eesmärkide
ning tegevuse tutvustamisele läbi seminaride, õppematerjalide,
haridusprogrammide ja muude
projektide. Igapäevaselt toetab
ühing Eesti Vabariigi NATO
liikmelisust ning arendab kontakte nii NATO liikmesriikide
kui ka teiste riikidega. Lisaks
on fookuses liikmete ja avalikkuse kaasamine välis- ja julgeolekualase debati arendamisse
ning selle läbi avalikkuse teavitamine riigi välis- ja julgeolekupoliitikast.
Algusega kell 12 korraldavad noortekeskused Viimsi Kooli kõrval asuvas skatepargis rula võistluspäeva, kus selguvad
kolm parimat ja samuti parim
trikitaja!
Kui kooliõue on vallutanud
mitmed riiklikud asutused ja
turvalisusega seotud organisatsioonid, siis siseruumides toimub infolaat, mille eesmärk on
tutvustada vaba aja veetmise
võimalusi Viimsis ning antakse ülevaade Viimsi Koolis toimuvatest huviringidest ja trennidest ning teistest noorte vaba
aja sisustamise võimalustest.
Infolaadast võtab infopunktina osa ka Viimsi vallavalitsuse kõik ametit, kes vastavad
kohapeal kõikidele küsimustele.
Randvere ja Viimsi noortekeskused tutvustavad infolaadal oma igapäevategevusi ning
noortekeskustes sügishooajal algavaid projekte. Samuti on infolaadal võimalik tutvuda noorsootöötajatega ning uurida ja
küsida kõike, mis noortekeskuste kohta huvi pakub.
Vaadates hetkeks tagasi möödunud aastasse, siis mul on
heameel näha, et huvi infolaada vastu aina kasvab. Nii nagu
varasematel aastatel on ka tänavu võimalus laadal tellida
koolivormi. Samuti toimub juba mitmendat korda Viimsi Kooli koolivormi taaskasutuslaat.
Viimsi turvalisusepäeval ja
kooli infolaadal astuvad oma
etteastetega üles paljud Viimsi
huvialaringid.
Viimsi turvalisusepäev ja
kooli infolaat toimub 12. septembril kell 11–14 Viimsi Kooli siseruumides ja parklas (Randvere tee 8).
Üritus on kõigile tasuta!

Eesti NATO Ühing on 2011.
aastal asutatud kodanikuühendus, mis liidab üle kahesaja
inimese erinevatelt elualalt,
kelle ühiseks eesmärgiks on
tugevdada kodaniku sidet riigiga sh aidata kaasa rahva
kaitsetahte kasvatamisele ning
seeläbi riigi toimimispõhimõ-

tete ja suveräänsuse tugevdamisele.
Ühingu eesmärkideks on
aidata kaasa NATO ja selle
eesmärkide ning tegevuse tutvustamisele läbi seminaride,
õppematerjalide, haridusprogrammide ja muude projektide.
Eesmärkide saavutamiseks korraldab ühing mitmesuguseid
nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke projekte. Sinna hulka
kuuluvad näiteks iga-aastane
Balti-Vene Noortefoorum, mis

toimub selle aasta novembris
ka Tallinnas, ning NATO ja
Euroopa Liidu ümarlaud. Regionaalsel tasemel on ühing
korraldanud mitmeid konverentse, filmiõhtuid ning õpetajate kevad-, sügis- ja suvekoole, millest viimase teemaks oli
“Inimõigused ja julgeolek”.
Lisaks korraldab Eesti
NATO Ühing koostöös teiste
asutustega üritustesarja “Naised ja julgeolek” ning on pälvinud ka 2015. aastal kõige

sooteadlikuma MTÜ tiitli.
Samuti on ühingul au toetada kahe heategevuskampaania tegevust: Carolin Illenzeeri
Fondiga toetatakse hukkunud
või viga saanud sõdurite lapsi
ning “Anname Au!” kampaaniaga tunnustatakse kõiki välismissioonil käinud Eesti veterane ja nende perekondi.
Täpsemalt saab ühingu tegemistest teada juba infotelgist!

Eesti NATO Ühing
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Meeldetuletusi turvaliseks
kooliteeks
Enam kui 2300-le õppurile on alanud õppeaasta
üks möödunute reas, ent
277 last astus sel nädalal
esimest korda koolipinki
ning seetõttu on alates
31. augustist politsei
erilise kontrolli all kõik
kooliteed, ristmikud ja
koolide ümbruskond.
Et koolitee oleks ohutu, tuletab
politsei meelde mõned reeglid
ja juhib tähelepanu olulisematele liiklusseaduse sätetele ja
tähtsamatele probleemidele Viimsi vallas.
Üldise liiklusturvalisuse kohaselt peab last autoga kooli
viies lapsevanem jälgima liiklusmärke, peatuma ettenähtud
kohtades ning tähtsaim – arvestama kaasliiklejatega.
Möödunud õppeaastal tekitasid Haabneeme kooli juures
probleeme lapsevanemad, kes
peatusid mitte parklas vaid tõkkepuu ees, millega takistasid
kooli töötajate sissesõitu. Samuti oli probleeme Püünsi kooli juures liiklusmärke ning Randvere kooli juures piirkiirust eiravate autojuhtidega.
Kuna ka Viimsi Kooli juures ei ole peatumiseks piisavalt ruumi, palume seal autoga seista võimalikult lühikest
aega, et ei tekiks ummikuid ja
kõik jõuaksid õigeks ajaks koolitundi.
Loomulikult palume kõigil
jälgida, et lapsed oleksid autos
nõuetekohaselt kinnitatud.
Paneme kõikidele juhtidele
siinkohal südamele, et seoses
kooliaasta algusega viibib teedel palju lapsi, kellel on veel
suvi südames, seega on tähtis
jälgida lubatud sõidukiirust
ning olla valmis ettearvamatusteks.
Kooli jalgrattaga tulles peab
nii laps kui ka lapsevanem:
• kontrollima jalgratta kor-

Turvalist kooliteed! Foto Liina Rüütel

rasolekut, pidureid ja signaalikella;
• kontrollima jalgratta turvavarustust – vajalike helkurite ja tulede olemasolu ning
meelde tuletada jalgrattaluku
kasutamise vajadust ja oskust;
• läbi mõtlema, kuhu ja kuidas jätta jalgratas kooli jõudes
(kõige õigem oleks varguste
vältimiseks lukustada see selleks ettenähtud kohas ja registreerida Bike-ID registris www.
bike-id.eu);
• meelde tuletama tähtsamad jalgrattaga liiklemise reeglid:
- teel jalgrattaga sõitmisel
peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit;
- tuleb meeles pidada, et
jalgrattaga liigeldakse jalgrat-

tarajal, jalgrattateel, ka jalgteel,
ohustama jalakäijat, samuti sõidutee parema ääre lähedal;
- sõiduteel tohib iseseisvalt juhtida jalgratast vähemalt
10-aastane isik, kellel peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgratta juhtimisõigus (jalgratturiluba);
- ülekäigurada võib ületada
jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil sõidukijuhi
suhtes eesõigust, välja arvatud
juhul, kui jalgrattur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.
Kooli tulles tõukeratta, rula
ja rulluiskudega:
• ei tohi unustada, et neid
vahendeid kasutav jalakäija ei
tohi ohustada kõnni-, jalgratta- ja jalgteel liikuvat jalakäijat

ning peab sõiduteed ületama
jalakäija tavakiirusega;
• tõukeratta, rula või rulluiskudega liiklemiseks ei ole
kiivri kandmine kohustuslik,
kuid enda ohutuse mõttes võiks
see peas olla.
Kooli tulles jalgsi, tuleb
meeles pidada, et:
• jalakäija peab liikuma
temale ettenähtud teel või teeosal. Sõiduteed ületatakse lubatud ja ohutus kohas;
• kahesuunalisel eraldusribata asulavälisel teel peab
jalakäija liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral;
• pimedamate aegade saabumisega või halva nähtavuse
korral peab teel liikudes jalakäija kasutama helkurit või
valgusallikat (nt taskulampi);
• vanemad peaksid oma
lastele meelde tuletama, et liigeldes ei mängita telefonimänge ega kuulata muusikat kõrvaklappidega.
Kooli tulles autoga, peab
autojuht:
• veenduma, et laps on autos turvaliselt kinnitatud;
• veenduma, et sõiduteel
liigeldes ei ohusta ta teisi liiklejaid;
• olema eriti ettevaatlik
kooli parklas manööverdades
ning arvestama teiste liiklejatega;
• märkama alati jalgratta,
rulluiskude, tõukerattaga liikuvat isikut.
Kui kõik oleme viisakad
liiklejad, märkame teineteist
ja arvestame üksteisega, algab
uus õppeaasta ohutult.
Turvalist kooliteed!

Jelena Polkopa
komissar
noorsoopolitseinik

Eret-Elen Vildakas
piirkonnapolitseinik

Tähestiku kõrval
on tähtis ka
ohutuse tundmine
Kooliteed alustanud laps on saanud tublisti
iseseisvamaks ning hindab, kui vanemad teda
usaldavad. Päästeamet tuletab meelde, et siiski
tuleb tal veel silma peal hoida ning ennetada
tema kogenematusest või teadmatusest juhtuvaid õnnetusi.
Koolis käies hakkavad lapsed ka kodus iseseisvalt aega
veetma. Lapsele tuleb meelde tuletada mõned ettevaatusabinõud, et kodus tuleõnnetust ei juhtuks.
Esimese klassi lapsele peab selgeks õpetama oma koduse aadressi, et vajaduse korral saaks ta abi kutsuda hädaabinumbril 112.
Vaadake koos lapsega üle võimalikud väljapääsud kodus, veenduge, et need oleks seestpoolt hõlpsasti avatavad
ning kasutamiseks piisavalt turvalised. Leppige koos perega kokku kogunemiskoht õues, kuhu kõik pereliikmed
õnnetuse korral suunduvad.
Algklasside lapsed tohivad lahtist tuld (küünal, gaasipliit, küttekolded) kasutada vaid täiskasvanu juuresolekul.
Tikud ja tulemasinad pole mänguasjad, need tuleb paigutada lastele kättesaamatusse kohta.
Vanemad lapsed, kes kasutavad iseseisvalt toidu valmistamiseks pliiti, peavad jälgima, et nad toitu tulisele
pliidile ei unustaks ning pärast kasutamist pliidi kindlasti
välja lülitaksid.
Päästeamet soovib kõigile turvalist kooliaasta algust!

Päästeamet

Päästekomandod ootavad külla!
11. ja 12. septembril tutvustavad päästjad oma igapäevaelu komandos, räägivad oma tööst ning näitavad päästetehnikat- ja varustust.
Tallinnas ja Harjumaal ootavad huvilisi külla 13 riiklikku
päästekomandot, millest Viimsi lähikonnas asuvad neli: Kesklinna päästekomando (Raua 2,
Tallinn), Lasnamäe päästekomando (Osmussaare tee 2, Tallinn),
Päästekomando külastaPirita päästekomando (Kloostrimine on väärt kogemus.
metsa tee 22, Tallinn), Muuga
Foto Liina Rüütel
päästekomando (Veose 1, Maardu).
Ekskursioonid toimuvad reedel, 11. septembril algusega kell
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Laupäeval, 12.
septembril algusega kell 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00. Külastuse kestvus on 45 minutit.
Eelregistreerimine ekskursioonidele kestab kuni 8. septembrini telefonidel 5244 580 või 6678 214.

Indrek Hirs

Irina Tsugart

Päästeamet

noorsoopolitseinik

“Turvalised külad – Turvaline Eesti!”
15. augustil toimunud
Randlaste kohvikutepäeva raames viidi esmakordselt läbi Eesti Politsei- ja Piirivalveameti
Viimsi piirkonnapolitseinike ning Viimsi Naabrivalve koostööprojekt
turvalisuse hindamiseks
Viimsi vallas.
Koostööprojekti “Turvalised külad – Turvaline Eesti!“ raames
väisasid Viimsi piirkonnapolitseinikud koos Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaatori
Inga Kuusega Randlaste kohvikutepäeval mitmeid kohvikuid ning kohvi ja koogitükikese kõrval kutsuti vallaelanike kaasa mõtlema ja arvamusi
avaldama seoses turvalisusega
Viimsi vallas.

Muuga küla kohvikus oli hea võimalus koguda tagasisidet
turvalisuse kohta koduvallas. Foto Inga Kuus

Kohvikukülastajatega vesteldes pöörati peamiselt tähelepanu valdkonna kitsaskohti
puudutavatele teemadele ning
soovijatel oli võimalus täita

anonüümne küsitlus kas individuaalselt või rühmatööna. Üheskoos arutleti liiklusturvalisuse
ja politsei nähtavuse üle ning
lisaks käsitleti turvalisust ka

laiemalt, arvestades naabrivalve rolli.
Viimsi noorsoopolitseiniku
Jelena Polkopa ja piirkonnapolitseiniku Eret Elen Viidakase sõnul oli elanike vastukaja rõõmustav. “Politseil on
ääretult hea meel, et inimeste
vastukaja oli positiivne ja kohalikud olid valmis rääkima
kaasa valla turvalisuse teemadel. Meeldiv oli täheldada, et
suuresti peavad viimsilased koduvalda turvalise elukeskkonnaga elukohaks. Politsei tänab
omalt poolt kõiki kaasamõtlejaid ning loodab, et järgmisel
korral jõuame veel rohkematesse kohvikutesse ning veel
rohkemate inimesteni,” sõnasid politseinikud.
Küsimustik hõlmas mitmeid
valdkondi: politseinikega suht-

lemine ja politsei kohalolu (nähtavus), liiklusturvalisus, avalik
kord ja heakord, heanaaberlik
käitumine ja lastega seonduvad probleemid, tsiviilkaitse,
kriisiolukorras käitumine.

Küsitluse tulemused

Paljud inimesed toetasid mõtet, et Viimsis oleks vaja läbi
viia huvilistele tasuta kriisiõppusi, loenguid ja esmaabikursusi. Märgiti ära infovõrgustiku loomise vajadus (või
olemasoleva täiendamine), mille kaudu saaks kriisiolukordades kiiremini levitada infot üle
valla, et ennetada ohte ja tagada elanikele operatiivne abi.
Elanikud olid teadlikud ohtlike kemikaalide ladudest Viimsi valla territooriumil ning arvasid, et need võivad endast ku-

jutada suurt riski turvalisusele
(konkreetselt mainiti ära Muuga sadam). Muudes küsimustes täheldati, et kuigi Viimsi
valla kodulehel on politsei info
ja kontaktid olemas, võiks politsei/korrakaitse link valla kodulehel olla nähtavamal kohal,
et kiiremini jõuda infoni.
Küsitlus näitas, et erinevates piirkondades ja külades,
isegi külatänavatel, võivad arvamused ja vastused olla seotud kohalike eripäradega. Näiteks sellega, kas on tegemist
uute või vanade küladega jms.
Kokkuvõtvalt saame öelda,
et turvalisust puudutava küsitluse vastu oli suur huvi.

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve
sektorite koordinaator
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Eriline tänuhetk Eesti
taasiseseisvumispäeval
Naiskodukaitse Viimsi
jaoskonna naiskodukaitsjad otsustasid Eesti
taasiseseisvumise päeva
tähistada 20. augustil
tavapärasest erilisemal
viisil.
Koostöös Viimsi Püha Jaakobi
kiriku vaimulik Mikk Leedjärvega sündis idee tähistata Eesti
taasiseseisvumispäeva esmakordselt sündmusega “TÄNUHETK”, mis tõi Viimsi Püha
Jaakobi kirikusse kokku rohkelt rahvast, kes heldimusega
meenutasid neid, kes on olnud
vaba Eesti jaoks olulised.
Pidulikul kokkusaamisel ütles avasõnad Viimsi Naiskodukaitse aseesinaine Anu Piht.
Sõnavõtuga külalisi tervitanud abivallavanem Margus
Talsi vaatas oma kõnes ajas tagasi. “Tänasel taasiseseisvuspäeval täname eelkõige neid julgeid naisi ja mehi, kes 24 aastat tagasi rahva tahet arvestades julge otsuse Eesti riigi iseseisvusest vastu võtsid. Meenutage, see aeg oli keeruline ja
täis tõsiseid ohte – idapiiri tagant lähenesid meile vaenlase
sõdurid soomukitega, täies relvastuses. Iga otsuse langetamine nõudis julgust ja tarkust,”
sõnas Talsi.
Peetud kõnes pidas Talsi
oluliseks tänada ja pidada
meeles Eesti rahvast selle
vapruse ja ustavuse eest, tänu

Külalisi tervitasid Viimsi Naiskodukaitse aseesinaine Anu Piht,
Viimsi abivallavanem Margus Talsi ja Viimsi Püha Jaakobi kiriku
õpetaja Mikk Leedjärv.

millele Eesti omariiklus taastati. “Tahan loota, et ka nüüd
ja tulevikus, kui vajame üksmeelt ja koostegutsemist Eesti
riigi ja rahva heaks jätub meil
tahet ja meelekindlust,“ täiendas Talsi.
Kõikide külaliste südameid puudutas oma kõnes
vaimulik Mikk Leedjärv, kes
meenutas Lennart Meri panust nii taasiseseisvumisel kui

ka Viimsi Püha Jaakobi kiriku
tegevuses.
Tänuhetkel esinesid viiulil
Liis-Helena Väljamäe ja klaveril Triin Kasemaa.
Sündmuse õnnestumisse panustasid tublid valla kogukonna liikmed ja organisatsioonid
nagu Viimsi Naabrivalve ja
Eesti Naisjuristide Liit.
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator Inga Kuus kutsus esinejad ning Eesti Naisjuristide Liit panustas vabatahtliku tegevusena kohvilaua katmisega. Naiskodukaitse Viimsi
jsk naised katsid uhke kohvilaua Maria Laidoneri originaalretsepti järgi küpsetatud
kohupiimakoogi ning Inglise
kreemiga vahvlitega.
Pühalik, pidulik, õnnis tänuhetk jääb kohalolijatele veel
ilmselt pikaks ajaks meelde.
Tore on elada vabas Eestis.
On, mille pärast tänulik olla.

Maarika Pähklemäe
Naiskodukaitse Viimsi jsk

Maria Kruszewska-Laidoneri kohupiimakook*
Eesti taasiseseisvumispäeva tänuhetkel ning Randlaste kohvikutepäeval pakkusid Naiskodukaitse Viimsi jsk naised Maria Kruszewska-Laidoneri kohupiimakooki.
Retsept on mõeldud 22 cm läbimõõduga koogialusega küpsetamiseks.
Koostis: Koogipõhi: 8 supilusikatäit võid, 1 pakk kuivi vahvlilehti. Kohupiimamass: 350 g kohupiima, 2 muna, 130 g suhkrut, mõni tilk vanilliessentsi, 1 teelusikatäis värske sidruni mahla.
Kaunistuseks: 1 klaas paksu hapukoort, 4 teelusikatäit suhkrut,
1 teelusikatäis värske sidruni mahla, 1/2 teelusikatäit vanilliessentsi, kompotikirsse.
Valmistamine: Vahvlilehed sulatada ning segada vahvlipuru
hulka, seejärel vooderdada selle massiga tordivorm. Siis panna
vorm 30 minutiks külmkappi seisma, et või tahkuks. Praeahi eelsoojendada 180ºC-ni. Kohupiim, munad, suhkur, vanilliessents ja
sidrunimahl segada mikseriga hoolikalt ühtlaseks massiks ning
kallata see vahvlitest aluspõhjale. Panna kook praeahju ja küpsetada 30 minutit. Koogipind peab olema kuldpruun, kohupiim aga
suurendab mõnevõrra oma mahtu, nii et täidab täielikult vahvlitest “vormi“. Nüüd jahutada kook toatemperatuurini. Koor, suhkur, sidrunimahl ja vanilliessents segada. Saadud võõp valada
koogile ja tasandada. Panna kook veel 5 minutiks praeahju. Võtta
kook ahjust välja, jahutada maha, kaunistada kompotikirssidega
ning panna veel lühikeseks ajaks külmkappi. Kook on valmis siis,
kui võõp on muutunud kõvaks ja läikivaks.
*Allikas: “Maria Laidoneri kokaraamat“

Viimsi Püha Jaakobi kirik.

September on traditsiooniliselt
keskkonnasõbraliku liikumise kuu
September on juba neljandat aastat Tallinnas
keskkonnasõbraliku liikumise kuu, mille eesmärk
on suurendada elanike
keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust koostöös
eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul propageeritakse
keskkonnasõbraliku liikumise
kuu vältel linna ühissõidukite
kasutamist ja auto kasutamise
vähendamist ning keskkonnasõbralike liikumisviiside, nagu
jalgsi käimine, jalgrattasõit jms
väärtustamist.
“Sellel aastal on kuu läbivaks teemaks “Tee liikudes
targad valikud”. Meie eesmärk
on näidata, kuidas võib linnas
kasutada erinevaid ühistranspordi liike ja keskkonnasõbralikke liikumisviise,” sõnas abilinnapea.
Keskkonnasõbraliku liikumise kuu ametlik avamine toimub 5. septembril kell 12 Uue
Maailma tänavafestival, mille

autovaba päev
Autovaba päev on iga aasta rahvusvaheline tähtpäev, millega autovaba liikumine suunab ühiskonna tähelepanu autostumise probleemidele.
Autovabadel päevadel püütakse vähendada liiklust linnas
või kindlas piirkonnas terve või osa päeva jooksul. See annab
kohalikele elanikele võimaluse näha, kuidas nende linn näeks
välja tunduvalt väiksema arvu autodega. Samuti propageeritakse jalakäimist ja jalgrattasõitu.
Ehkki sedalaadi algatusi tekkis juba 1973. aasta naftakriisi
aegu, korraldati esimesed autovaba päeva üritused alles 1995.
aastal Islandi pealinnas Reykjavikis, Suurbritannias Bathis ja
Prantsusmaal La Rochelle’is. Üleeuroopaliseks tähtpäevaks nimetas Euroopa Komisjon autovaba päeva 2000. aastal. Samast
ajast on autovaba päev seotud Euroopa liikumisnädalaga.

käigus tänavad hõivatakse jalakäijate poolt. Tänu koostööle
Tallinna Keskkonnaametiga on
tänavafestivali kavva lisatud
keskkonnaalased tegevused –
teavitatakse inimesi keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärkidest ja tegevustest; esmakordselt töötab jäätmelava,
kus tegutseb oma programmiga Prügihunt; lastealal tegeleb
liikumise kuu maskott Snupsi.
Koostöös Tallinna Transpordiameti ja Viimsi vallavalitsusega viiakse läbi teavituskam-

paania Pargi ja Reisi süsteemi
kuuluvate parklate kasutamise
suurendamiseks. Kampaania lõpus toimub auhindade loosimine Pirita P&R parkla kasutajate vahel.
Kuu tippsündmuseks on autovaba päev, mis tänavu toimub
20. septembril Euroopa liikuvusnädala raames algusega kell
10 Põhja-Tallinnas Telliskivi
Loomelinnakus. Sel päeval piiratakse kella 09.30-st 16.00-ni
sõidukite sissesõit Telliskivi tänaval raudteede vahelisel lõi-

gul. Kõigil on võimalus võtta
osa Telliskivi Loomelinnakus
keskkonnasõbraliku liikumisega seotud tegevustest ja nautida kontserti. Lastele ja täiskasvanutele pakutakse meelelahutust, avatakse targa liikuja
väljak, toimub maakauba turg.
Lastega mängib ja jagab teavet
keskkonnasõbralikust liikumisest maskott Snupsi.

Samuti on huvilistel võimalus osaleda jalgsimatkal “Telliskivi Loomelinnaku minevikust”, mis viib osavõtjad tutvuma endise tööstusalaga või
jalgrattamatkal “Sada aastat Põhja-Tallinna arhitektuuris”, kus
kogenud giidi saatel saab avastada viimase saja aasta erinevate arhitektuuristiilide ehitisi
ja hooneid Põhja-Tallinna lin-

naosas. Samal päeval toimub
orienteerumismäng ühistranspordiga, mille start ja finiš on
Telliskivi tänaval.
Täpsema teabe keskonnasõbraliku kuu ürituste kohta
leiate internetist veebilehel
www.tallinn.ee/liikumiskuu.

Kerda Kaur
Tallinna Keskkonnaamet

Parkimiskoht Pirital, tasuta linna
Tallinna linn ja Viimsi vallvalitsus kutsuvad üles kasutama Pirita Pargi ja Reisi parklat ning
loobuma autosõidust Tallinna kesklinna ehk jätma auto Pirita Pargi ja Reisi parklasse ja liikuma kesklinna suunas tasuta ühistranspordiga.
Alates aasta algusest on Tallinna Pargi ja Reisi (P&R) parklates uudne elektrooniline P&R piletimüügisüsteem, mis võimaldab autojuhtidel, kes ei ole Tallinna elanikud, kuid kasutavad P&R parklateenust, ühistranspordis tasuta sõita.
Parkla kasutamiseks avab juht isikustatud ühiskaardiga tõkkepuu, millele peab olema kantud
vähemalt 3 eurot tagatisraha. Juhul, kui juht valideerib päeva jooksul oma sõidud ühissõidukis ja
hiljemalt kell 03:59 parklast välja sõidab, jääb tagatisraha 3 eurot alles ning parkimine ja ühistransport on tasuta.
Parklast väljasõidul avaneb tõkkepuu ühiskaardiga ja ühissõidukis tasuta sõidu õigus katkestatakse kuni järgmise parkimiseni P&R parklas. Kui parklasse sõites peaks selguma, et ühtegi vaba
kohta ei ole, siis on aega 15 minuti jooksul tasuta ja ilma probleemideta parklast lahkuda.
Lisainfo: www.tallinn.ee/est/Pargi-ja-Reisi või telefonil 6404 700
Head P&R teenuse kasutamist!

Liivar Luts
Tallinna Transpordiamet
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Lihapäev Viimsi
taluturul
5. septembril on Viimsi taluturul Lihapäev.
- Kell 10.00 Turupäeva avamine
Eesti meistrivõistlused veisegrillimises – avamine!
- Kell 11.00 Eesti toidu kuu avab maaeluminister Urmas Kruuse
Tutvustatakse toidukuu üritusi, turulistele pakutakse pirukaid.
- Päeva jooksul Liivimaa Lihevaise rahvakoolitus
• Tutvustatakse lihaveise rümba lõikamist, saab osta ja saab maitsta!
• Lettidel ka palju muid lihatooteid ja lihakõrvast.
Kes Viimsi taluturul käib, see asjatult ei longi!

Rannarahva muuseum

Ubinapäev Viimsi
taluturul
26.–27. september suured mahlapressimise talgud!
Traditsiooniliselt on ubinapäeva keskmeks SUURED MAHLATALGUD,
mis toimuvad nii laupäeval kui ka pühapäeval. Kõigi soovijate õunad pressib
kohapeal tervislikuks mahlaks Hiiumaalt kohale vurav suur mahlapress. Teil
jääb üle ainult õunad kotiga kohale tuua ja kaasa võtta ka mõni suuremat sorti nõu, millega mahl kenasti koju transportida. Kes soovib, siis sellel aastal
on võimalik lasta ka oma õuntest pressitud mahl kohapeal ära kuumutada ja
3-liitristesse pakkidesse pakendada.
Registreerimine on alanud! Palun registreeri KINDLASTI oma mahlapressimise soov taluturu perenaise Heleni juures telefonil 5620 1417 või
e-posti aadressil helen@rannarahvamuuseum.ee. Kohapeal elavat järjekorda
ei ole.

Rannarahva muuseum
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Jüri Martin: “Kõik algab arusaamisest”
Rohuneeme küla tähistas
hiljuti esmamainimise
640. aastapäeva. Sel
puhul arutasime akadeemikust külavanema Jüri
Martiniga, miks on Rohuneemes hea elada ja
kuidas külarahvas saab
hoida oma elukeskkonda.
Eelkõige kodukoha looduse kaitsmise eest sai Jüri
Martin mullu Viimsi valla
aukodanikuks.
Umbes 450 elanikuga Rohuneeme pole ammu enam väike kaluriküla. Paljud on siia
kolinud seetõttu, et tahavad
elada ilusas kohas, tööst puhata ja kõigest rahu saada.
Miks on praegusaja inimestel üldse vaja küla ühisüritusi ja seltsitegevust?
Jüri Martin: “Kogukond
on ühiskondliku elumüüri üks
telliskivi. Vundament tegelikult. Valglinnastumisega tükib
kaasnema see, et naaber ei tunne ka maal naabrit. Võõrandumisest algavad paljud hädad.
Kuid me ei ole õnneks radikaalsed individualistid. Tahame teist
inimest näha ja kuulda, vajame
suhtlemist. Põliselanikud tunnevad üksteist elupõlved ja
suhtlevad isekeskis – või ei,
siis ei suhtle – nagunii. Mina
olen linnapoiss, aga saan aru,
et naabriteta oleks külas raske.
Kui oma naabreid tunned, saad
nad alati appi kutsuda või neid
aidata. Naaber aitab rasket asja
tõsta, laenab tööriista, soovitab
töömehe, pakub teistele oma
remondimaterjali ülejääke jne.
Head naabrid hoiavad silma
peal üsksikul vanainimesel. Sellised loomulikud asjad. Aga
hoopis teine asi on abi või nõu
küsida siis, kui sa inimesi tunned. Ka see on suhtlemisviis.
Kogukonnatunne aitab luua
mõistvat suhtumist. Kui leiame ühise keele, siis hoiab see
kõigi kodurahu. Siis on lihtsalt
hea olla. Veel parem on siis,
kui oled heaolu jaoks ka ise
midagi teinud.
Külaselts on juriidiline isik
ja tegutseb vabatahtlikult külarahva ühishuvides, kui teeme
midagi suuremat. Pakkusin külaseltsi idee välja ja mul on
väga hea meel, et rahvas sellega kaasa tuli. Külaselts tegutseb meil innukalt teist aastat.”
Millised on külaseltsi järgmised ettevõtmised ja kui palju on osalejaid?
“Viimane ühisüritus oli muinastulede öö. Koos tähistame
ka jaanipäeva ja küla aastapäeva. Jaanituled on viimastel aasaastatel hästi õnnestunud. Muinastulede ööl tegime rannas tuld
ja rääkisime asjade algusest.
Kü-la üldkoosolek toob tavaliselt kokku 50-60 inimest. Külaseltsi esimees Mairi Lembinen ja juhatus on väga tublid.
Ja mitte ainult juhatus. Alati
on abivalmid Ott Sillaots,
Jaan Kurm, Lembo Võõsa,
Ago Asuküla, Kalmude pere.

Jüri Martin Rohuneeme esmamainimise 640. aastapäeval. Foto Aime Estna

Kui kutsuda, ei ütle tegelikult
keegi ära. Külaseltsi juhatus
oli alles (12. augustil) koos.
Külaväljak on meil munitsipaalomandis ja meile kasutada
antud maa. Seal õnnistasime
hiljuti rändrahnust mälestuskivi
ja püstitasime lipumasti. Sama
väljaku teises otsas on laste
mängukoht ja taastamist vajav tenniseplats. Tahame need
korda teha ja lastele mänguvõimalusi juurde luua. Praegu
koostame projekte.
Tahame istutada ka külale
elusa jõulukuuse, näiteks bussi lõpp-peatuse juurde. Enne
peab uurima, kas see sobib teemaa ja kommunikatsioonidega
ning kas kuusk sealses pinnases ikka kasvaks. Põlises rannakülas on imelik, et meil pole vaba pääsu merele, meie randa palistavad eramaad. Nii muinastulede ööks kui ka jaanituleks lepime rannakasutuse
alati ilusti kokku. Pole kohta,
kus saaks paati hoida ja paadiga merele minna. Merelepääs
on terves Tallinna piirkonnas
tülikas ja kallis. Mereriik, merelinn, rannaküla – see võikski
tegelikult nii olla.
Talvist kooskäimist pärsib
pisut see, et meil pole oma katusealust. Mõtteid on, aga kui
midagi ehitada, siis tekivad kohe suured kulud. Avalikke asutusi peale Rohuneeme kabeli ja
Eesti Lootsi hoone meie külas
polegi. Kabelis koosolekuid
pidada ei sobi. Loots on aegajalt vastu tulnud – tänu neile!
Üldkoosolekuid oleme pidanud naaberküla Püünsi koolis.
Püünsi ja Rohuneeme majad
jooksevad Annuse teel kokku,
osa meie küla rahvast on sündinud Püünsis ja vastupidi.
Võib-olla oleks õige ehitada
kahe küla seltsimaja. Aga teeme reaalsemad asjad enne ära.
Ideid meil jätkub.”

Olete kolmandat aastat külavanem. Mis ajast Te Rohuneemes elate ja miks just siia
kolisite?
“Elan Rohuneemes 2001.
aastast. Olen üles kasvanud Kadriorus, sealne miljöö määras
mu elu ja tuleviku. Kadrioruga
on palju seotud – nii kooliaja
sport jooksust ja suusatamisest kuni kaljuronimiseni. Hilisemad uurimistööd on kaasa
aidanud pargi säilitamisele ja
arengule. Elukutse tõttu olime abikaasaga sageli pikkadel
ekspeditsioonidel. Meil on neli
last. Et nad saaksid kasvades
vabalt ja looduses olla, soetasime Vormsile suvekodu. Küllap
see mõjus, kaks poega õppisid
samuti bioloogiat. Saared ja
rannikud on alati huvi pakkunud. See huvi aitas aastaid
tagasi luua UNESCO sertifikaadiga Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala. Hiljem
elasime Nõmme ja Mustamäe
piiril Teaduste Akadeemia kortermajas. Loodust oli sealgi,
kuid inimene on kord selline, et ikka jääb väheks. Mere
maitse oli Vormsilt ja teiste
saarte uuringutelt suus. Otsisime kohta, mis oleks mere
lähedal, aga mitte lausa mere
kaldal. Tütar leidis kuulutuse,
kus pakuti 1980ndatel ehitatud
maja Rohuneemes Liiva teel,
mõnisada meetrit merest. Tuttav hoiatas, et tuulte käes on
külm elada. Oleme abikaasaga
mõlemad mägedes ja Arktikas
töötanud, see meid ei kohutanud. Oleme väga rahul ja saame hästi aru kõigist, kes siin
elavad ja on siia tulnud hea
keskkonna pärast – oleme ise
samasugused. See keskkond ei
kesta aga iseenesest – elanikel
tuleb seda hoida.”
Kui kõigile juba menetletud
detailplaneeringutega loodud

elamukruntidele majad kerkivad, siis võiks Viimsis hinnanguliselt elada kuni 35 000
elanikku. Kuidas Rohuneeme
ja kogu poolsaare loodus kasvavale inimmõjule vastu peab?
“Viimsi loodus on väga rikas. Siin on rannavallid, moreeenid, metsad, klint. Elupaikade mitmekesisus võimaldab
liigirikkust. Viimsi mandriosas
kasvab üle 400 taimeliigi, saartega kokku ilmselt üle 600.
Kaitsealuseid liike on vähemalt
26. Olen kolleegidega uurinud
Naissaare loodust ja kirjutanud
sellest kaks raamatut, kaasa aidanud saare kaitse korraldusele, uuringuid on teinud ka meie
tudengid. Naissaar on väga hea
praktikakoht. Looduse mitmekesisuselt on Naissaar ja Viimsi poolsaar sarnased. Naissaarel pole arendamist toimunud,
vaatamata oma ajaloole on sealne loodus suurepäraselt säilinud. Viimsi poolsaarel on aga
ärevust tekitavaid märke, et
looduse taluvus on kohati jõudnud kriitilise piirini. Looduskeskkonna muutudes kaovad
liikide elupaigad ja muidugi liigid. Näiteks kraavikaldaid niidetakse ka seal, kus pole vaja.
Kahjustuvad kahepaiksete elupaigad. Kui pargist “võsaks”
peetav põõsarinne maha võtta,
pole lindudel, kus pesitseda.
Metsa lageraie muudab elutingimusi lausa katastroofiliselt.
Rohuneemes ei ole arendustega veel suuri probleeme
olnud, üks krunt on praegu kavandatud kaitsealuste käpaliste kasvualale. Arendusi oleks
rumal ära keelata, aga loodan,
et valglinnastumine ei muutu
Viimsis tervikuna stiihiliseks
äärelinnastumiseks. Looduse säilitamine suures linnas või selle
vahetus läheduses ei ole kusagil lihtne ega odav. Viimsi vald
ei ole nii suur, et siin ei jõuaks

teha vajalikke uuringuid ja
määrata väärtused, mida tahame kaitsta ja hoida. Vaja on
teadmistel põhinevaid tarku
otsuseid. Seegi on kulukas, aga
teist teed ei ole. Selle poolest
ei erine me muust maailmast.”
Mida saavad poolsaare elanikud ise teha, et see elukeskkond, mille pärast siia on kolitud, ei häviks?
“Mina sattusin siin ühiskondlikku ellu seoses Rohuneeme metsa kaitsega. Oleme
uurinud sealseid samblikke,
neid on ligi 100 liiki, kirjeldanud taimestikku. On esmaleide
ja liike, mida Eestis pole aastaid mujal nähtud.
Rohuneeme mets on kohaliku tähtsusega maastikukaitseala. Selle sünd oli keeruline.
Kõige tähtsam on, et see mets
on siiani alles. Mets paikneb
Rohuneeme ja Kelvingi küla
vahel. Kui sinna hakati golfiväljakut kavandama, siis seisime koos selle vastu. Metsa ei
või selleks maha võtta, et sinna
golfimuru teha. Põlismetsa ei
pea ka elamukruntidele ohverdama.
Mul ei ole golfi vastu midagi, olen maailmas näinud
paljusid golfiväljakuid. Tänu
kauasele tööle Tallinna Botaanikaaia direktorina tean ühtteist
murudestki, minus ei tekita
metsa golfimuruga asendamise
mõte küll tunnet: oi, kui vahva.
Golfiväljakuile on Harjumaal
leitud sobivamad paigad.
Rohuneeme mets on meie
kõigi puhkekoht, paraku on inimese mõju seal olnud kahjustavalt korraldamata. Suusamäe
ehitusega rikuti kuivenduskraavide süsteem, sedasi uppus ja
hukkus mitu hektarit metsa.
Rohuneeme metsal on kaitse-eeskiri, kuid seni ei ole veel
kaitsekorralduskava. Loodeta-

vasti see metsa saatust määrav
kava saab lähiajal koostatud.
Võib aga ette näha, et metsakeskkonna säilitamine ei lahene lihtsalt, selleks on vaja mõistlikke kokkuleppeid ja seadusandluse muudatusi. Suur osa
Viimsi poolsaare metsadest on
riigi omad, kuid tulundusmetsad. Meie kõigi puhkekohtade
ja elukeskkonna säilimise pärast peaks metsale andma teise
staatuse, et metsa ei raiutakas
puidu pärast, et metsa nähtaks
mitmekesiste hüvede allikana,
et metsa ökosüsteem elaks looduslikku elu.
Rohuneeme mets ei pea olema karmi keeluga reservaat,
tingimused, kuidas metsas võib
liikuda ja toimetada, peaks juriidilise dokumendina andma
kaitsekorralduskava.
1297. aastal keelas Taani kuningas Erik VI metsa raiumise
Tallinna ümbruse saartel. Sedasi hoiti sajandite jooksul ära
ka Naissaare metsa ülekasutus.
Me ei tohi olla rumalamad kui
Taani kuningas.
Teine suur mure on Muuga tööstuspiirkonna ulatuslik
keskkonnamõju. Riigile on sadam ja tööstuspiirkond selgelt
vajalik, kuid kõik asjad ei toimu seal mõistlikult. Viimsi külavanemad esitasid seoses Muuga sadama arenduse ja piiratud
kättesaadavusega riskianalüüsiga juba juunis (vt 19. juuni
Viimsi Teataja) pöördumise
peaministrile, riigikogu esimehele, TA presidendile, keskkonna- ja majandusministeeriumile. Vastust ei tulnud. Saatsin
selle nüüd uuesti. Ootame siiani vastust. Me ei pea haisus ja
ohtlikult saastatud keskkonnas
elama. Hais on ainult ebameeldiv indikaator, mis näitab, et
midagi on korrast ära. On asju,
mida iga silm ei näe ja iga nina
ei tunne. Rohustud on näiteks
sammalt täis, kuigi ei peaks
olema. See omakorda näitab,
et keskkonna keemiline kliima
on muutunud.
Kõige tähtsam on elanike
arusaamine, et hea elukeskkond
ei kesta iseenesest. Kui me selle
nüüd kaotame, ei saa seda kunagi tagasi. Elukeskkonna hoidmiseks ei pea alati raha kulutama,
vaja on ka hingelist jõudu ja kas
või julgust ühiste väärtuste kaitseks oma allkiri anda.”
Mis Teile Rohuneemes kõige
rohkem meeldib ja mis ei meeldi?
“Mulle meeldib Rohuneeme rahu ja vaikus. Meeldivad
inimesed. Meeldib mere ja metsa lähedus. Meri on iga päev isesugune. Meeldivad rändrahnud.
Mis ei meeldi, seda on õnneks vähe. Ei meeldi, kui mõni
inimene ei saa aru, et siinne
rahu on omaette väärtus ja kallis asi, mida ei tohiks niisama
raisata. Lastetuba on siis kehv
olnud, kui ei saada aru, et natuke tuleb ka teiste peale mõelda.
Arusaamisest algab kõik muu!”

Meeli Müüripeal
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Meelte aed pakub elamusi
Tallinna Botaanikaaias
avati 12. augustil väga
hästi õnnestunud Meelte
aed. Sealt saavad elamusi
nii terved kui ka erivajadustega inimesed.

“Tahame kogu elu tunda, rõõmustada, maitsta, armastada.
Kuid keegi ei tea, millal kõik
äkki võib muutuda ja kuidas
saame oma elus siis edasi liikuda. Iga valmiv rajatis näitab
sedagi, kus on oma arengus
meie riik või linn. Selle aia
mõtet toetasid kohe paljud.
Areng on jõudnud nii kaugele,
et mõistame: iga inimene on
tähtis,” ütles aia avamisel Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. Abilinnapea Merike Martinson kinnitas, et Tallinnal on
puuetega inimeste aastaga seoses käsil mitu projekti, kuid
Meelte aed on kindlasti selle
aasta õis.
Riigikogu liige ja Eesti
Puuetega Inimeste Koja esimees
Monika Haukanõmm nägi esimest erivajadustega inimestele
tehtud aeda u 10 aastat tagasi Norras. Nüüd on selliseid
väiksemaid paiku Eestiski, kuid
need pole nii hästi teostatud
kui botaanikaaia oma. “Meelte
aia loomisel on kogu aeg arvestatud puuetega inimeste näpunäidete ja soovidega. Pime
ajakirjandustudeng Jakob Rosin kirjutas aias kogetust just
reportaaži ajakirjas Sinule. Loodan, et see paik saab sama armsaks kõigile, kes siia satuvad.”
Priit Kasepalu Eesti Pimedate Ühingust rääkis, et aia rajajaile jagas soovitusi mitu pimedat ja kindlasti on Meelte
aed üks nominent aasta teo tiitlile, mida ühing annab välja 15.
oktoobril valge kepi päeval.
MTÜ Ligipääsetavuse Foorumi esindajad on aeda ratastoolides testinud ja väga rahul,

Kerajad valgustid ravimtaimeaasal.

nemad pakkusid näiteks välja
invaparkla lahenduse ja ka kollased käsipuud. Nad kiitsid: botaanikaaia suur töö sobib kõigile eeskujuks.
3500 m2 Meelte aed jääb
palmimaja tagaküljele, sellel aiasopil polnudki enne rakendust.
Aia idee hakkas küpsema neli
aastat tagasi ja sellega on kõige tihedamalt olnud seotud Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Ave Visnapuu ning maastikuarhitektid Kersti Kuus, Kaija Arroval ja Erge Sonn. Ehitas
OÜ Maatriks-RP.
Botaanikaia tarbetaimede kogu oli seni surutud u 5x5 m
suurusel maalapile. Nüüd saab
igasuguseid tarbetaimi viljapuudest köögivilja ja ravimtaimedeni Meelte aias tunnetada
kõigi meeltega: näha või hoopis
kompida, silitada, nuusutada,
kuulata ja maitsta. Avamisel
tutvustas oma hoolealuseid e
aeda valitud taimi Ave Visnapuu. Maastikuarhitekt Erge Sonn

kõneles kujunduspõhimõtteist
ja näitas aia kogemist hõlbustavaid detaile, mida kohe ei
märkagi. Aia peateemaks on
elu. Aia alguses kõrgub kolmemeetrine Elupuu, mille toonased EKA keraamikatudengid
tegid 2010. aastal Tallinna Lillefestivaliks (siis oli töö nimi
“Küsimuste ja vastuste puu”).
Aia südameks on Elu ring: kolme ringina paiknevad söödavate
taimedega kõrgpeenrad ja nende
keskel vuliseb purskkaev. 1 m
laiuses peenras 66 cm kõrgusel
kasvavaid taimi on ratastoolis
istudes mõlemalt peenra küljelt
mugav kompida ja nuusutada
või ka kummardamata uurida.
Aiale kõrgusmõõdet andvat
Elu teed ääristavad elulõngapergolad kolme kiigega. Keskmine on invakiik. Elu ringis on
30 ja 45 cm kõrgused harjatud
betoonist ja puidust istmeosaga pingid. Jalad ei jää õhku ka
väikesel inimesel ja pingilt on
kerge tõusta. Pingi kõrval on

ruumi ratastoolile või lapsevankrile, iga pingi jala sees on
pistikupesa.
Vaegnägijate ja pimedate
jaoks on aias kasutada kirjeldustõlkega audiogiid ja taktiilsed kaardid, punktkirjas taimenimed lisanduvad varsti. Suured kaardid paiknevad 80 cm
kõrgusel ja 60-kraadise nurga
all, et nendega oleks mugav tutvuda ratastoolist. Väikese kaardi saab kassast kaasa. Liikumisel on abiks ka sillutis. Kepiga
kompides tunneb ära aiaala piiravad täringukivid, mummudega sillutiskivid hoiatavad, et
oled aiast väljumas, triipudega
kivid annavad aga kätte õige
liikumissuuna ja juhatavad
aias edasi. Ravimtaimede aasal ümbritsevad istutusalasid
madalad puitpiirded, tänu murukärjega tugevdatud teekohtadele saab taimede juurde ka
ratastooliga. Puudega inimene
saab oma võimeid aias tasapisi proovida ja kui sillutiselt
murule minna ei tihka, siis on
kõrvitsad jm köögivilju justkui
rändava aiana sillutatud platsil
suurtes ratastega kastides.
Aia õhtuse meeleolu eest
hoolitsevad pollar-, süvis- jt valgustid. Osa neist on suurte valgete keradena ravitaimede aasal.
Väikesed siidipöörised veel
ei kahise ja paradiisiaia viljapuid pole veel palmetiks kujundatud. Arenevat Meelte aeda
tasub endal vaatama minna, suve lõpp on külluseaeg ning tarbetaimed muutuvad iga päevaga ilusamaks. Botaanikaaeda
võiks minna 21.–23. augustini
kestvale elulõngade ja püsilillede näitusele või tutvuda seal
11.–13. septembrini kodumaiste viinamarjade väljapanekuga.
Avastusretk Meelte aeda täiendab näitusi suurepäraselt.

Prangli kiriku
tornikiiver uues
kuues
1848. aastal ehitatud Prangli Laurentsiuse kirik
on viimaste aastate jooksul saanud uue kirikusaali katuse ning värske välisvärvi. Sel suvel
restaureeriti ka torni kiivriosa.
Katuseosa sai rootsipunase
kimmkatuse ning värske ilme
said tornitipu metallrist, tuulelipp ja munaosa.
Suurimad tänud kõigile,
kes ilusale tulemusele kaasa
aitasid: tornikiivri metallosad
tegi kiriku heaks tasuta korda Kuusalu mees Priit Rink,
katuseosa restaureerimistööd
teostas Puitkatused OÜ eesotsas juhataja Janek Käärdiga, logistikat aitasid korraldada koguduse õpetaja Kalle
Värske välisilme saanud
Rebane ja koguduse juhatuse
Prangli kirik.
liige Taavi Linholm!
Tornikiivri restaureerimistööd rahastas kiriku kogudus
ja Viimsi vallavalitsus.

Ott Kask

kultuuri- ja spordiameti juhataja

Bowlinguklubi
kutsub
Viimsi Pensionäride Ühenduse Bowlinguklubi
alustab 9. hooaega, nüüd juba kodulähedases
uues ja avaras Viimsi Kuulsaalis.
Kutsume kõiki Viimsi eakaid võtma osa meie 9. hooajast.
Esimene kokkusaamine on Viimsi Keskuse Kuulsaalis 21.
septembril algusega kell 11. Edasisteks harjutuspäevadeks
jääb iga esmaspäev ja reede kell 11. Kel vähegi huvi, tulge
proovima või uudistama! Tegevus on igati sobilik eakatele,
pakkudes nii mõõdukat füüsilist koormust kui ka emotsioone.
Kutsume Viimsi Kuulsaali kaasa elama ka 2. oktoobril
kell 11 ülemaailmset eakate päeva tähistavale igaaastasele
bowlinguturniirile “Viimsi kuul”, kus osalevad lisaks võistlejad Tallinnast ja Tartust. Kas jätame meie klubile võidetud
selle võistluse rändauhinna?

Edmundas Radvilavicius
Bowlinguklubi juhatuse liige

Meeli Müüripeal

Läänemaad avastamas
1. juulil käisid Viimsi
Pensionäride Ühenduse
juhatuse ja volikogu
liikmed ning aktiivsed
pensionärid Lääne- ja
Pärnumaal, marsruudi
pani kokku Volli Kallion.
Kõigepealt külastasime Matsalu rahvuspargi keskust Penijõel, kus vaatasime loodusfilmi “Elu Matsalus jääst jääni”.
Keskuse perenaiselt kuulsime,
et neil on seitse aastaaega: luigeaeg, lagleaeg, pillirooaeg, kureaeg, lauguaeg, kitseaeg. Oli
ka kormoraniaeg. Need linnud,
kes olid kaluritele nuhtluseks,
on Matsalu linnuriigist ära lennanud. Arvatakse, et merikotkad on selle põhjuseks. Kuna
loodus tühja kohta ei salli, asusid rahvusparki elama šaakalid,
kes on kohalikele talupidajatele nuhtluseks, sest šaakalitele
maitsevad lambad. Looduskeskuses uurisime loomade ja lindude topiseid. Matkaradu me

Grupipildi tegime enne kojusõitu Lembitu linnuses. Foto VPÜ

seekord ei tallanud, aga film
lummas meid tõeliselt. Loodus,
linnu- ja loomariik on imeline.
Aitäh inimestele, kes oskasid
neid looduses tabada ja filmida!
Meie õppeekskursioonidel
on saanud tavaks, et sõidu ajal
laiendatakse meie silmaringi ja
teadmisi. VPÜ juhatuse esimees
Lembit Allingu rääkis seekord
viudest. Saime teada, et emaslinnud on isaslindudest suuremad. Söövad peamiselt pisiloo-

mi, toiduotsinguil, rändel ja pulmalennul tiirlevad õhus, sobivas kohas kasutavad üht pesitsemiskohta aastaid. Viud saabuvad meile märtsi lõpus, enamik lahkub oktoobris, mõned
jäävad talvituma. Viu on tänavu valitud aasta linnuks.
Sääsk ei lase mõelda, sääsk
ei lase öelda... Volli Kallion
rääkis selle tüütu putuka meile
väga huvitavaks. Pistesääsklaste
sugukonda kuulub u 3500 liiki.

Sääsk teeb elu jooksul neli korda läbi täieliku muundumise: on
muna, vastne, nukk ja valmik.
Uskumatu, aga sääselugu võlus
täiega.
Arvo Kundla rääkis meie
rammumehe Kristjan Palusalu
(1935. aastani Kristjan Trossmann) elust ja saavutustest lustakaid lugusid, sest sõitsime läbi
ka tema kodukandist Varblast.
Lõunatasime Maria turismitalus Tõstamaa vallas, kus tub-

lid kokad olid valmistanud toekad söögid. Talu asub looduskaunis kohas, seal tegutseb
ratsakeskus, Jõuluvana Korstna
talus elab aga jõuluvana koos
oma memme, päkapikkude ja
väikeste sõpradega, on head ööbimis- ja sportimisvõimalused.
Audru vallas Tamme talu ürdiaias avastasime imepäraseid
maitseid ja lõhnu. Talu perenaine Heli rääkis iga taime (muidugi sellise, mis ei tapa) söödavaks
ning õpetas neid kasutama toitude maitsestamiseks ja raviks.
Talu poest sai kaasa osta ürdisegusid, moose, õlisid ja istikuid.
1874. aastal kirjutas Carl
Robert Jakobson oma pruudile
Julie Thalile: “Nii ilusat kohta,
kui Kurgja on, olen ma harva
näinud”. Seal on praegugi tõesti ilus majapidamine. C. R. Jakobsoni talumuuseumis kuulsime Jakobsoni perekonna elust.
Nägime eesti maatõugu lehmasid, valgepealisi lambaid, eesti
hobuseid, jahu- ja saeveskit,

rehehoonet, mis on ehitatud peremehe plaani järgi. Talu saadustest valmistatakse ehedaid
talutoite. Maiustasime kohupiima-purukoogiga ja maitsesime
karaskit. Õhtul nägime, kuidas
karjak lehmakarja õhtuseks lüpsiks lauta ajas. See pilt oli paljudele tuttav lapsepõlvest.
Lõpuks põikasime veel muinasaegade Lehola-Lembitu linnamäele, sealne linnus oli 13.
sajandil orduvastases võitluses
eestlaste tugevaim ja seal elas
Sakala vanem Lembitu. 1215.
aasta piiramiste peale andisid
linnuse kaitsjad alla ja lasid end
ristida. Väga tore, et see koht
on korras hoitud ja tekitab erilise tunde. 1969. aasta madisepäeval avati linnamäel muistse
vabadusvõitluse monument.
Oli tõesti vahva ja elamusterikas päev. Suur tänu Viimsi
Pensionäride Ühendusele, bussijuhile, reisiseltskonnale ja ilmataadile! Kõik oli super!

Elfriide Ojase
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Viimsi Huvikeskuse huviringid 2015/2016 hooajal
LASTELE JA NOORTELE

ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
lauluklassis II korrusel
6. elukuust – 1-aastased N 9.00–9.50
1–2-aastased I rühm T 9.00–10.00
1–2-aastased II rühm T 10.15–11.15
2–3-aastased I rühm K 9.00–10.00
2–3-aastased II rühm K 10.15–11.15
3–4-aastased N 17.30–18.15
4–5-aastased N 18.30–19.15
5–6-aastased E 18.00–18.45
6–7-aastased T 17.30–18.15
6–7-aastased T 18.30–19.15
7–9-aastased N 16.30–17.15
al 10. eluaastast T 16.15–17.00
Juhendajad Ita-Riina Pedanik ja MariLiis Rahumets
Info: itariinapedanik@gmail.com
LAULUSTUUDIO INDIVIDUAALÕPE
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad pühapäeviti
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
Beebivõimlemine 3-kuustele –
1-aastastele lastele 9.30
Väikelaste võimlemine 1–3-aastastele
lastele 10.30
Edasijõudnud 3–5-aastased lapsed
11.30
Treener Vello Vaher
Info ja registreerimine: vello.vaher@
gmail.com
BEEBIVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad esmaspäeviti
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
9–12 kuu vanused beebid 10.00
6–9 kuu vanused beebid 11.00
4–5 kuu vanused beebid 12.00
2–3 kuu vanused beebid 13.00
Treener Evelin Talvar
Info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee
VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE
TANTSUKLUBI
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
3–4-aastased K 17.00–17.45
4–5-aastased K 17.45–18.30
6–8-aastased K 18.30–19.15
1.–4. klass T ja N 15.00–16.00
(2 korda nädalas)
Treener Piret Kõõra
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee
KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
5-aastased lapsed E 16.30–17.25 ja
N 17.00–17.55
6–9-aastased lapsed T ja N 16.00–
16.55
8–10-aastased lapsed T 17.00–17.55
ja N 15.00–15.55
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee
JJ-STREET HIP-HOP
Treeningud toimuvad neljapäeviti
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 16.00–
17.00 ja P 14.00–15.00
Treener Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
JJ-STREET HOUSE
Treeningud toimuvad neljapäeviti
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 17.00–
18.00 ja P 15.00–16.00
Treener Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
CONTEMPORARY JAZZ TANTSUTREENING
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis ja suures saalis
I korrusel

Algajad (suur saal) N 18.00–19.00
Edasijõudnud (treeningsaal) E 17.45–
18.45 ja K 19.30–20.30
Treener Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson@gmail.com
IIRI TANTS
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
Koolinoortele R 17.45–18.45
Treener Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@
gmail.com
KÕHUTANTS
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
Noortele al. 12. eluaastast ja
täiskasvanutele E 14.40–15.40
Noortele al. 12. eluaastast ja
täiskasvanutele T 20.40–21.40
Treener Lizi Taniroo
Registreerimine: lizi.art.edu@
gmail.com
MUSTLASTANTS
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
Noortele al. 12. eluaastast ja täiskasvanutele K 14.40–15.40
Noortele al. 12. eluaastast ja täiskasvanutele R 20.40–21.40
Treener Lizi Taniroo
Registreerimine: lizi.art.edu@
gmail.com
ISEMOODI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
3–6-aastastele lastele koos vanematega T 18.00–19.00
Juhendaja Airi Voitk
Registreerumine: Loovustuba@
gmail.com
LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
3.–6. klass E 16.00–17.00
1.–3. klass N 15.00–16.00 ja 16.00–
17.00
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com
MOEKUNSTI- JA DISAINIRING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
K 15.00–16.30
Juhendaja Luule Pakkas
Registreerumine: luulepakkas@
hotmail.com
KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Koolilastele E 17.00-18.00
Juhendaja Kristiina NemirovitšDantšenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Lastele ja täiskasvanutele E 19.15
Juhendaja Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
KERGEJÕUSTIK
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
7–9-aastastele lastele K 16.00–17.00
ja R 16.30–17.30
Treener Kristiina Sõrmus
Registreerimine: kristiina@tervisementor.ee
BOOTCAMP
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
14–17-aastastele noortele R 15.30–
16.30
Treener Kristiina Sõrmus
Registreerimine: kristiina@tervisementor.ee

BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
4–6-aastased lapsed I rühm T 17.30–
18.10
4–6-aastased lapsed II rühm T 16.30–
17.10
Õpetaja Gerda Peets
Registreerimine: gerda@bumble.ee
SUHTLEMISRING
Tunnid toimuvad esmaspäeviti Viimsi
Huvikeskuse õppeklassis II korrusel
1.–4. klass 14.30–15.30
5.–7. klass 15.30–16.30
5–7-aastased lapsed 16.30–17.30
Juhendaja Kärt Lust-Paal
Registreerimine: kart@noviti.ee
TÜDRUKUTE ILURING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
8–14-aastastele tüdrukutele T 15.00–
17.00
Juhendaja Kaie Palumets
Registreerimine: kaie.palumets@
gmail.com
MULTIMEEDIARING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
kohvitoas II korrusel
13–18-aastastele noortele T 16.30–
18.00
Juhendaja Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com

TÄISKASVANUTELE

KUNDALINI JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 19.00–20.30
N 19.45–21.15
Treener Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@joogaklubi.ee

Info ja registreerimine: juta.rahkema@
gmail.com
RINGTREENING
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 20.40–21.40
Treener Angelika Roos
Info ja registreerimine: angelikaroos84@hotmail.com
TRE
Õpitoad toimuvad Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel
T 13.15–14.45
P 18.00–19.30
Juhendaja Ene Hindpere
Info ja registreerimine: sirendus@
gmail.com
SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
suures saalis I korrusel
Algajad N 19.00
Edasijõudnud N 20.00
Treener Alar Kaasik
Info ja registreerimine: heatujustuudio@gmail.com
NAISTE BALLETT
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
Edasijõudnud T ja N 11.30–13.00
Edasijõudnud R 19.00–20.30
Algajad L 12.00–13.30
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com
FOTOGRAAFIA ALGAJATELE
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
T 19.00-20.30
Juhendaja Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com

ŚIVANANDA JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
L 10.30-12.00
Treenerid Pille Tali ja Grete Saks
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com

FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad 1 kord kuus
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas II korrusel
N 19.00–20.30
Juhendaja Peep Kirbits
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com

EAKATE JOOGA
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
R 13.15–14.15
Treener Avely Ahtma
Info ja registreerimine: avely@terveeluviis.com

INGLISE KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
Algajad, taasalustajad, keskaste,
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: reelisalu@hot.ee

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

HISPAANIA KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
Edasijõudnud N 18.00–19.30
Algajad N 19.30–21.00
Õpetaja Carmen Kõrvek
Info ja registreerimine: carmen.
korvek@mail.ee

PILATES
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 8.30–9.45 (Terje Vaino)
K ja R 12.00–13.00 (Aive Märtson või
Evelin Märtson)
N 18.15–19.30 (Terje Vaino)
Treenerid Aive Märtson ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com ja terje@pilatespluss.ee
PILATES BEEBIDEGA EMADELE
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 10.30-11.30
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: terje@pilatespluss.ee
LIHASTREENING
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 18.15–19.15
P 12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks

KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Lastele ja täiskasvanutele E 19.15
Juhendaja Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
EAKATE KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad 2 korda kuus Viimsi
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
I korrusel
K 11.00–13.00
Juhendaja Ljuba Keskküla
Registreerimine: tel 5816 7516
ÕMBLUSRING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
N 18.00–19.30
Juhendaja Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee
KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel

E 18.00–19.00
Juhendaja Kristiina Nemirovitš-Dantšenko
Registreerimine: loovustuba@gmail.com
KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Kohtumised toimuvad Viimsi Huvikeskuse suures saalis I korrusel
E 18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Eddy Kont
Info ja registreerimine: eddykont@
gmail.com
VIIMSI HARRASTUSTEATER
Tegutseb Viimsi Huvikeskuse suures
saalis I korrusel
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR

Segarahvatantsurühm
Valla-Alune
Treeningud toimuvad Viimsi Päevakeskuse saalis (Kesk tee 1, Haabneeme
alevik)
E ja K 19.30–21.30
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee
Viimsi Huvikeskuse Noortekapell
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee
Rahvamuusikaansambel Pirita
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644
Segakoor Viimsi
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
saalis I korrusel
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Sven Simson
Info: tel 5038 612

PILLIÕPE

KITARRIÕPPE INDIVIDUAALTUNNID
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel ja Randvere
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
Koolilastele ja täiskasvanutele. Ajad
kokkuleppel.
Õpetaja Madis Kreevan
Info: madis393@gmail.com

Huviringid RANDVERE
NOORTEKESKUSES

PILATES
Treeningud toimuvad Randvere Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
E 19.15–20.30 (Terje Vaino)
K 19.00–20.00 (Madli Toots)
Treenerid Madli Toots ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: madli.toots@
gmail.com ja terje@pilatespluss.ee
TREENING KÕHT/SELG/TUHAR
Treeningud toimuvad Randvere Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
T 19.30–20.30
Treener Angelika Roos
Info ja registreerimine: angelikaroos84@hotmail.com

Viimsi Huvikeskuse PRANGLI
RAHVAMAJA
Loovusring
Käsitööring
Kokandusring
Info: carmen@huvikeskus.ee

RENDIME RUUME ERINEVATEKS
SÜNDMUSTEKS
Info: viimsi@huvikeskus.ee ja
tel 6028 838
www.huvikeskus.ee
facebook.com/ViimsiHuvikeskus
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Viimsi korvpallurite edukas
suvi rahvusvahelisel tasemel
Korvpalliklubi Viimsi kasvandikud Sander Raieste
ja Henri Sten Vainola
esindasid edukalt Eestit,
olles oluliseks jõuks Eesti
kuni 16-aastaste koondises, kes võitis Euroopa
meistrivõistluste B-divisjoni turniiril kuldmedali.
Seejuures valiti Raieste
kogu turniiri parimaks
mängijaks.
Eesti koondis võitis pikal ja
raskel, pea kaks nädalat väldanud turniiril kõik üheksa mängu. Poolfinaalis alistati Slovakkia eakaaslased tulemusega 68:46 ning finaalis võideti
Poola poisse 64:56. Finaali resultatiivsem mängija oli KK
Viimsi õpilane Sander Raieste
21 punktiga, kes valiti turniiri
kõige paremaks mängijaks.
Sander on esimene Eesti noorkorvpallur, kes Euroopa meistrivõistlustel on sellise tunnustuse saanud. Eriti muljetavaldav oli kogu turniiri väitel Sanderi visketabavus. Statisikast
nähtub, et Sander tabas turniiril väljakult viskeid 62,9% täpsusega (2 punkti visked 69,6%
ja 3 punkti visked 43,8%).
Keskmiselt viskas Sander igas
mängus 11,9 punkti, olles selle
näitajaga Eesti koondise resultatiivseim.
Eesti koondise edule andis
olulise osa Henri Sten Vainola, kes viskas turniiri jooksul
keskmiselt mängus 7,7 punkti
ja võttis maha 5,3 lauapalli.
Sander ja Henri Sten alustasid oma korvpalluri teed Viimsis treener Sulev Särekanno
käe all. Alates 2012. aastast on
Sanderi ja Henri Steni peamiseks treeneriks Korvpalliklubis
Viimsi olnud Valdo Lips.
KK Viimsi tegevjuht Tanel
Einaste sõnul näitavad noormeeste tulemused treeningukvaliteeti. “Sandri ja Henri Steni
saavutused koos koondisega
näitavad, et oleme oma treeningtöös õigel teel. Meie üks
eesmärk treeningplaanide koostamisel ja elluviimisel ning kogu oma tegevuse arendamisel
on aidata poistel, kellel on eeldused ja tahtmine, jõuda rahvusvahelisel tipptasemel korv-

Enam kui 300 linnas üle Euroopa toimuva festivali üks osa – “Teadlaste Öö Viimsi Koolis –
teadus ja meditsiin haigestunud inimese teenistuses“ – toimub juba 23. septembril kell 19–21.

Võidukas Eesti U16 koondis. Nr 10 Henri-Sten Vainola ja nr 8 Sander Raieste on KK Viimsi noored.
Fotod erakogu

Turniiri parim mängija Sander
Raieste.

palluriteks. Klubi senise, 13-aastase tegevuse käigus oleme järjepidevalt kasvanud nii kvaliteedilt kui ka laste arvu poolest. Loodetavasti saame lähemal ajal koostöös Viimsi vallavalitsusega oma kvaliteeti
veelgi tõsta, kui plaanid uue
spordihoone ehitamisega täituvad. Viimane aitaks omakorda
alustada tööd tüdrukute korvpalli arendamisega Viimsis.
Kuigi tüdrukute soov korvpallitrenni tulla on suur, pole seni
baaside puudumise tõttu olnud
võimalust seda tüdrukutele pakkuda,“ võttis Einaste klubi arengud kokku.
Lisaks Sanderile ja Henri
Stenile osales KK Viimsi õpilastest möödunud suvel Eesti
noortekoondise ridades Euroopa meistrivõistlustel ka 17-aastane Karl-Joosep Lüüs. KarlJoosep ei saanud märkimisväär-

selt koondist aidata, juba esimeses mängus saadud vigastuse tõttu. Olles n-ö aasta noorem, on Karl-Joosepil võimalus samas vanusegrupis osaleda Euroopa noorte meistrivõistlustel ka järgmisel aastal.
Loodetavasti kuluvad siis sellel aastal saadud kogemused
marjaks ära.
Selleks, et treenerid saaks
aidata õpilasi jõuda rahvusvahelisel tasemel tippu, on klubi järjepidevalt investeerinud
treenerite täiendõppesse ja eriti rahvusvaheliste kogemuste
hankimisse. Sarnaselt juba mitmele eelnevale aastale osalesid ka sel suvel KK Viimsi
treenerid sellistel koolitustel.
Tanel Einaste, Märt Rohlin ja
Peep Pelbaum osalesid tõelise
korvpallimaa Leedu korvpallitreenerite liidu poolt korraldatud iga-aastasel koolitusel
Kaunases.
Valdo Lips osutus üheks väljavalituks, osalemaks rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA)
poolt korraldataval koolitusel,
et taotleda rahvusvaheliselt hinnatud kvalifikatsiooni treenerina (Fiba Europe Coaching
Certificate). Et seda saavutada,
peavad treenerid osalema kolm
suve järjest ühenädalasel kooHoia end korvpalliklubi
tegemistega kursis:
www.kkviimsi.ee
www.facebook.com/
kkviimsi

lituse programmis, täitma koolituse ajal nõutavad ülesanded (nt
ettekanne, näidistreening jms),
esitama kodu- ja programmi
lõputöö ning sooritama edukalt
lõpueksami. Koolitusele saavad
kutse maksimaalselt kaks treenerit igast Euroopa riigist, kelle
osalemise peab heaks kiitma nii
rahvuslik kui ka rahvusvaheline
alaliit.
Valdo Lips hindab toimunud
koolitust kõrgelt. “Olid pingelised ja rasked seitse päeva. Treenerite päevad algasid kell 8.30
loengu või praktilise treeninguga ning lõppesid 23.30 pärast
Euroopa noorte meistrivõistluste viimast mängu. Seejuures ei
vaadatud lihtsalt mänge, vaid
igaühele oli antud kindel ülesanne, mille kohta pidi koostama
ettekande. Koolituse tasemega
jäin väga rahule ning sain palju
ideid, kuidas oma klubi ja õpilasi aidata, õpetada ja arendada.
Koolitusel olid lektoriteks Euroopa tipptreenerid ning vähem
oluline ei ole suhete loomine,
mis koolitusel osalemisega
kaasneb. Osalejateks oli tervelt
68 treenerit 44 erinevast riigist,
sh esmakordselt oli osalejaid
ka väljastpoolt Euroopat,” lisas
Lips.
Korvpalliklubi Viimsi koos
Kesklinna Korvpalliklubiga on
Tallinna kesklinnas, Pirital ning
kõikjal Viimsis tegustev korvpallikool, moodustades ühtse
ligi 350 lapsega klubipüramiidi.

KK Viimsi

Viimsi Kool osaleb haridus- ja arendusprogrammis Eesti 2.0
Eesti 2.0 eesmärk on
luua platvorm, mille abil
inspireerida koolinoori
valima tehnoloogiapõhist
tulevikku läbi erinevate
haridus- ja arendusprogrammide.
Projektide abil tuuakse noorteni eri tehnoloogiad ja pakutakse võimalusi ja lahendusi nende
rakendamiseks. Viimsi Kool

Teadlaste öö
festival taas
Viimsis

saab endale pilootprojekti raames 3D printeri.
Õppekavavälise programmi on loodud tehnoloogiaeksperdid ja haridusspetsialistid
loonud 6.–7. klassi õpilastele.
Selle programmi kaudu omandab noor põhiteadmised käsitletava tehnoloogia kohta ja
jõuab arusaamiseni, et ka tema
on võimeline looma unikaalseid tooteid.

Igal õppeaastal on plaanis
korraldada õpitubasid koolinoortele ja õpetajatele, kus on
võimalik omandada praktilisi
teadmisi oma valdkonna ekspertidelt. Kavas on käivitada
ka iga-aastane inspiratsioonikonverents noortele, kus esinevad maailmas tunnustatud
insenerid ja ettevõtjad.
Lisaks pakub Eesti 2.0 noortele võimaluse leida praktikakoht

mõnes tunnustatud Eesti firmas
või maailmatasemel ettevõttes.
Projekti algataja Hardi Meybaum: “Tean omast käest, et vahetu kogemus ja emotsioon, et
ekraanil loodud kavandist on
saanud käega katsutav objekt
ning töötav toode, on hindamatu väärtusega.”

Peeter Sipelgas

Teadmiskeskuse Collegium
Eruditionis juht

Teadmiskeskus Collegium Eruditionis korraldab koostöös
teaduskeskusega AHHAA, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, PõhjaEesti Regionaalhaigla, SA Eesti Teadusagentuuri, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, AS-iga Fertilitas, Ida-Tallinna
Keskhaigla ja Viimsi vallaga 23. septembril algusega kell
19 ürituse “Teadlaste Öö Viimsi Koolis – teadus ja meditsiin haigestunud inimese teenistuses”.
Viimsi Kool muutub taaskord üheks õhtuks killukeseks mosaiigis üleeuroopalisest teadlaste öö festivalist
(TÖF) ja kõigil Viimsi valla elanikel on võimalus sellest
osa saada.
Sel aastal on Teadlaste Öö läbivaks teemaks meditsiin
ja tervis haigestunud inimese seisukohast ning fookusesse
võetakse haiguste diagnoosimise ja ravimise teemad – näiteks inimese “varuosade” valmistamine laborites, ravimite
mõju, depressiooni ja stressi, loodusliku valiku ja eetika
küsimused ning sõltuvused.
Sellel õhtul poevad laboripimedusest nähtavale ja pühivad tolmu kitlitelt selline eluslooduse liik nagu TEADLASED. Teadustubasid on lubanud tulla juhendama oma
ala tõelised tegijad, kelle jaoks ei ole võõras inimese sisemuses toimuv.
Koolimaja muutub tõeliseks teadusasutuseks, kus on
kahe tunni jooksul võimalik eksperimenteerida ja saada
vastused sellistele eksistentsiaalsetele küsimustele, nagu:
• Kuidas tuua nähtavaks haigus üle 3 meetri pikkuses
peensooles?
• Mis on skoobid? Miks ja kuidas neid kasutatakse?
• Mida kujutab endast biomeditsiinitehnika ja kuidas
saab selle abil haigusi diagnoosida?
• Kuidas hinnata skeletilihaste funktsionaalset seisundit?
• Mis on pre- ja probiootikumid, mis on antibiootikumid ja kuidas nad mõjutavad soolestiku mikrofloorat?
• Millest tabletid koosnevad, kuidas neid valmistatakse, mis juhtub tabletiga pärast allaneelamist?
• Millised on kaasaegsed arvutitehnoloogiad haiguste
ravis?
• Endoskoopiline kirurgia? Robotkirurgia – millal tuleb Eestisse?
• Kas inimene algab suust?
Nendele ja paljudele teistele põletavatele teemadele
saame vastused kolmapäeval, 23. septembril kell 19–21
toimuval üritusel “Teadlaste Öö Viimsi Koolis – teadus ja
meditsiin haigestunud inimese teenistuses”. Kogu üritus
saab alguse kooli aulast, kust liigutakse edasi teadustubadesse.
Teadlaste Öö kavaga saab tutvuda Viimsi Kooli kodulehel teadmiskeskuse rubriigis. Samas on võimalik ennast
teadustubadesse registreerida aadressil http://goo.gl/SvkZlD.
Teadustoa juures olev sihtgrupp on pigem soovituslik
ja vabade kohtade olemasolul saavad liituda kõik huvilised ühe teadustoaga.
Ära maga seda võimalust maha, võta sõbrad kaasa
ning jäädvustame koos üheks õhtuks Viimsi Euroopa teaduskaardile!

Peeter Sipelgas
Teadmiskeskuse Collegium Eruditionis juht
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Prangli suvespordipäevad

Traditsioonilised Prangli
suvespordipäevad toimusid tänavu 7.– 8. augustil
Ülesaarel ja Loo-otsal.

Käesoleva aasta spordipäevade esimesel päeval toimunud
laskmisvõistlustest võttis osa
112 inimest ning teisel päeval
toimunud kergejõustikuvõistlustel oli osalejaid 155.
Täname kõiki osalejaid ja
Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna kaitseliitlasi!

Esikolmiku tulemused

Laskmine: –17-aastased tüdrukud: Maarja-Liisa Pintman
(70), Kristin Mäemurd (19),
Keilit Adson (13); 18–34-aastased naised: Mariliis Sild (72),
Keidi Keidla (62), Kadi Tamm
(58); 35+ naised: Junika Adson
(66), Moonika Alviste (63),
Siiri Ventsel (56); <17-aastased poisid: Reimo Klopets (53),
Kevin Kahro (36), Aleks Klemmer (35); 18–39-aastased mehed: Adriaan Kik (81), Rene
Sildvee (77), Kennet Laas (75);
40+ mehed: Jaanus Karu (80),
Jaanus Koni (77), Oliver Kink
(76).
Kaugushüpe: –9-aastased
tüdrukud: Lisett Lembinen (1,70),
Laura Rahnel (1,64), Kadri Ruulmees (1,48); poisid: Kristo Miikael Zujev (1,51), Erik Blumvist (1,50), Sander Sibul (1,42);
10–13-aastased tüdrukud: Mar-

Võidukad medalistid Suzanna Hunt ja Ingrid Mätlik koos kaasvõistleja Riina Loorpuuga. Fotod Liina Rüütel

Laskmisvõistlustel õpetasid
Kaitseliidu Harju Maleva Rävala
malevkonna kaitseliitlased.

leen Keidla (1,82), Gerda Feldveber (1,79), Elisabet Jääger
(1,78); poisid: Reimo Klopets
(1,97), Henri Koort (1,70), Ats
Andreas Prangli (1,59); 14–
18-aastased neiud: Kristi Kajasalu (2,21), Keilit Adson (1,61);
poisid: Sten Säde (2,05); 19–
34-aastased naised: Marion Peever (2,03), Kaisa Pajusalu (1,91),
Nataly Pant (1,86); 19–39-aastased mehed: Margus Paju (2,73),

Ragnar Lembinen (2,52), Ronald Rotenberg (2,51); 35+ naised: Kadrin Kupp (1,96), Helena Kumpan (1,89), Ingrid Mätlik (1,87); 40+ mehed: Priit
Paldis (2,57), Arbo Maisa (2,40),
Ilmar Keidla (2,34).
Pallivise / Kuulitõuge: –9aastased tüdrukud: Serena Maisa (14,55), Laura Rahnel (14,45),
Lisett Lembinen (13,87); poisid: Gregor Tali (14,30), Kristo
Miikael Zujev (12,12), Ingmar
Lilles (10,81); 10–13-aastased
tüdrukud: Maarja-Liisa Pintman (19,95), Gerda Feldveber
(19,25), Lisett Piht (18,94);
poisid: Reigo Ventsel (26,57),
Ats Andreas Prangli (26,50),
Reimo Klopets (25,24); 14–18aastased neiud: Kristi Kajasalu (5,58), Keilit Adson (5,30);
poisid: Kevin Kahro (12,24),

Uus spordiklubi – MyFitness

Oma esimest kogemust
Viimsi MyFitnessist jagab
Birgit Mägi.

“Olen alati olnud pigem rühmatreeningute inimene, sest koos
rühmaga treenides saan motivatsiooni teha trenni tugeva intensiivsusega. Treeningutes osalemise puhul on minu jaoks
võrdselt olulised nii ruumid ja
inventar kui ka treener, kes
oleks motiveeriv, samas sõbralik ja hea suhtleja.
Osalesin kardiotreeningu
BODYVIVE® trennis, mille ühe
kava kestvuseks on 3 kuud.
Olen BODYVIVE® treeningus

käinud ka varasemalt ning jäin
uue spordiklubi kogemusega
väga rahule. BODYVIVE®
trenn sobib mulle, sest see on
piisava intensiivsusega kardiotrenn, milles ühe korra – 55 minuti – jooksul treenitakse kõiki lihaseid. Trenn algas lihtsamate sammukombinatsioonidega soojendusega, kus pulsisagedus järk-järgult suurenes.
Trenni teine osa oli kõiki lihaskondi hõlmav lihastreening,
harjutuste efektiivsemaks muutmiseks kasutasime kummituubi.
MyFitnessi treeningsaal on
samuti väga hea lahendusega
– avar ja valguseküllane. Hea

avaruse ja loomuliku valgustunde loovad põrandast laeni
paigaldatud aknad osalise vaatega Viimsi mõisapargile.
Ka BODYVIVE® treener
Gina on tõeliselt hea, tema juhendamisel on mõnus trenni
teha.

Sten Säde (11,93), Kristo Sildam (11,70); 19–34-aastased
naised: Merylin Meho (9,52),
Merlin Aasamäe (9,20), Kaisa
Pajusalu (8,80); 19–39-aastased poisid: Ronald Rotenberg
(19,33), Margus Paju (18,90),
Kaarel Klamas (15,32); 35+
naised: Kaia Otti (9,39), Kadrin Kupp (8,80), Suzanna Hunt
(8,50); 40+ mehed: Toomas Tali
(13,61), Ilmar Keidla (13,49),
Priit Paldis (13,48).
60 m jooks: –9-aastased
tüdrukud: Laura Rahnel (8,10),
Lisett Lembinen (9,4), Kadri
Ruulmees (9,90); poisid: Gregor Tali (10,02), Kristo Miikael Zujev (10,5), Sander Teras (10,51); 10–13-aastased tüdrukud: Gerda Feldveber (8,20),
Marleen Keidla (8,40), Maarja-Liisa Pintman (8,60); poisid: Reimo Klopets (7,90), Ats
Andreas Prangli (8,02), Reigo
Ventsel (8,60); 14–18-aastased
neiud: Kristi Kajasalu (8,80),
Keilit Adson (9,80); 19–34-aastased naised: Kaisa Pajusalu
(8,40), Kerly Rohtla (9), Marju
Viliberg (9,02); 19–39-aastased mehed: Ronald Rotenberg
(7,06), Margus Paju (7,06), Ken
Tali (7,50); 35+ naised: Krista
Leppiko (8,51), Mariliis Jääger
(8,52), Kadrin Kupp (8,70);
40+ naised: Ergo Lilienberg
(7,3), Arbo Maisa (8,20), Veiko Lembinen (8,70).

XVI kindral
Johan Laidoneri
olümpiateatejooks
24. septembril toimub juba 16. korda kindral
Johan Laidoneri mälestuseks korraldatav olümpiateatejooks, mis toimub Viimsi mõisapargis –
kindral Laidoneri kunagises kodus.
Olümpiateatevõistlusele on
oodatud osalema 8-liikmelised võistkonnad, kes võistlevad viies võistlusklassis: kaitseväe ja kaitseliidu võistkonnad, põhikooliealiste võistkonnad, gümnaasiumiealiste
poiste võistkonnad, gümnaasiumiealiste tüdrukute võistkonnad, sõpruskonnad/ korporatsioonid/spordiklubid.
Võistlusmaa pikkus on 8 x
Meenutused möödunud
750 m.
aasta Laidoneri jooksust.
Võistkondade eelregistFoto Liina Rüütel
reerimine on võimalik kuni
21. septembrini telefonil 6154 280 või e-posti aadressil
anneli@eestikalev.ee. Registreerimisel palume märkida
võistkonna nimi, võistlusklass, osalejad, võistkonna esindaja nimi ja kontaktandmed. Võistlema pääsevad 50 esimest
registreerunud võistkonda. Võistkondade nimeline ülesandmine lõpeb 1 tund enne starti.
Ajakava: 13.30 Võistkondade kogunemine Viimsi mõisapargis, võistkondade nimeline ülesandmine; 14.00 Võistkondade nimeline ülesandmine; 14.30 Võistluste avamine Viimsi mõisa peahoone ees; 15.00 XVI kindral Johan
Laidoneri olümpiateatejooksu stardipauk.
XVI kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksu korraldavad Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevägi,
Eesti Spordiselts Kalev, Kaitseliit, Viimsi Vallavalitsus.

Remo Merimaa

Remo Merimaa

Head Viimsi seeniorid
Kokkuvõttes oli enesetunne pärast trenni väga hea ning
kindlasti külastan Viimsi MyFitnessi veel.”

BODYVIVE® treening on 55-minutiline kogu keha lihaskonda hõlmav treening. Tund algab lihtsa soojendusega, millele järgneb
pulsisageduse tõstmine. Treeningu teises pooles treenitakse ülaja alakeha ning kõhu- ja seljalihaseid. Treening lõpeb taastavate venitustega. Vahendina kasutatakse kummituubi, mis annab
võimaluse teha harjutusi efektiivsemalt. Liikumised on lihtsad,
kuid tõhusad. BODYVIVE® parandab lihasjõudu ja vastupidavust,
parandab rühti ning põletab efektiivselt kaloreid.

Aeg möödub kiiresti... Jalgsi ja kepikõndijad alustavad juba seitsmendat hooaega sarjas “Tutvume koduvallaga“.
13. septembril väljub buss V3 haigla eest kell 10.07, meie
väljume Paekaare peatuses. Matk kulgeb mööda Soosepa raba Pärnamäe kivikalme ja Pärnamäe alumise teega kulgevat
Balti klindi osa. Matka pikkus on u 5,5 km. Matka lõpus grillime vorstikesi ja joome piparmünditeed.
Kahes kevadises matkas osalesid ka Pirita linnaosa seeniorid, kes nautisid meie ilusat loodust ja kauneid metsaradu –
ootame neid selgi hooajal.
Aitäh läbi aastate aktiivsetele osalejatele: Imbi Piht, Leida
Linkrus, Laine Aasmaa, Õie Tutt, Vilve Reisenbuk, Luule Vihersalu, Helju Salin, Sirje ja Enn Teimann, Ann ja Hans Riismaa jt!
Samuti ootame kõiki huvilisi ühinema meie matkaklubiga
ja Viimsi Pensionäride Ühendusega.
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus ning seda juhib Volli Kallion (info tel 6012 354).

Eakate jooga
Reedeti kl 13.15–14.15 Viimsi Huvikeskuses
Vananemine on loomulik nähtus. See on kasvamine lapsepõlvest noorusesse, keskikka ja vanuripõlve. See on muutumine elu ühest faasist teise, ehkki inimene jääb samaks. Seega kui oled
noorena olnud aktiivne ja tegus, siis miks peaksid nüüd oma eluviisi muutma? Ei pea ega tohigi,
sest ka eakana peaksid hoidma oma keha ja meele erksana.
Eakate jooga aitab ergutada sinu keha ja vaimu. Tund koosneb soojendusest, püstistest ja istuvatest asenditest, hingamisharjutustest ja lõpulõdvestusest. Harjutused on jõukohased nii algajale kui edasijõudnule, kuna igat asendit on
võimalik sooritada kergema või veidi raskema variandina.
Tundi juhendab Avely Ahtma, kes on Ashtanga Vinyasa joogaga tegelenud viimased 7 aastat.
Osalemisepanus on 7 eurot üks kord või 25 eurot neli
järjestikust korda.
Info ja registreerimine: avely@terveeluviis.com või telefonil 5450 2384.

MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame
koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie saatjaks on muusika ja erinevad muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos
ema või isaga, hoidja või vanaemaga.
Tund on mõeldud 1,10- 3.aastastele
lastele.
Neljapäeviti kell 10.30 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis.
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda: heatujustuudio@gmail.com,
5563 4784 (Piret Kõõra).

VPÜ

Tule õppima
Jaapani võitluskunsti!
l Aikidoklubi MUSUBI kutsub aikido
treeningutele noori ja vanu, nii mehi
kui naisi
l Eluaastast

alates 15 kuni 99

l Treeninguajad

T, N 18.30–20.00 ja
L 11.00–12.30

l Kuutasu

30 EUR või üks treening
5 EUR

l Kase 61, Tallinn (Pirital, Sisekaitseakadeemia hoovis asuv spordihoone)
l Treener

Kalev Liivorg 5656 4139
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Viimsi valla kultuurikalender

4.–27. september
Kuni 30. september
Raamatuväljapanek
“Kõige tähtsam amet – olla
lapsevanem“
Raamatuväljapanek lastele
“Koolilood“
Viimsi raamatukogus
Kuni 30. september
Lastele “Kooli, kooli!”
Randvere raamatukogus
Kuni 15. oktoober
Piret Kõo näitus “Maalid“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 31. oktoober
Tiina Tammemetsa kunstinäitus “Pliiatsifantaasiad“
Harmoonikumis
4. september k 20
Vabaõhukino
Kogupere loodusdokumentaal
“Emajõe veemaailm“
Filmi juhatab sisse produtsent
Riho Västrik
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses
4. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Jaagup Kreem ja Taavi Langi
akustiline kontsert
DJ Lenny LaVida
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
5. september k 10–16
Taluturu teemapäev – lihaveise
eripäev
k 11–12 Eesti toidu kuu avamine
Lihaveise grillimise võistlus
Viimsi vabaõhumuuseumis
5. september k 11
Jututund lastele: Koolijutte loeb
ja räägib Viimsi abivallavanem
Margus Talsi
Viimsi raamatukogus
5. september k 11–15
Tallinna Rulluisumaraton
Lisainfo ja eelregistreerimine:
www.rullituur.ee
K 10–14 NB! Randvere tee on
liikluseks suletud lõigul: Haabneeme Kool – Randvere tee ja
Tiitsu tee rist (tagasipööre)
5. september k 21
Black Rose meelelahutus-

programm:
Bad Orange
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
6. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
6. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus
6. september k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. september k 20
Mart Sanderi mononäidend
“Juhuslik nimetaja“
Piletid hinnaga 15/12 €
müügil Piletilevis ja enne
etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
8. september k 12
Neitsi Maarja sündimise püha
jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
8. september k 18
Looduse ja loovuse ring täiskasvanutele
Taimedega värvimine
Osalustasu 7 €
Registreerimine:
viimsi.looduskeskus@rmk.ee
ja tel 5029 757
RMK Viimsi looduskeskuses
11. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Qvalda
DJ Ringo Saar
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

Rula võistluspäev
Eelregistreerimine: 1 h enne
võistluste algust
Korraldaja: Viimsi Noortekeskus
Viimsi skatepargis
12. september k 12
Vanavanemate päevale
pühendatud kontsert
Andrei Bogatš (tenor)
Henri Zibo (akordion)
Piia Paemurru (klaver)
Kavas: Bach, Franck,Tosti,
Piazzolla jt
Korraldaja: Pille Lille
Muusikute Fond
Sissepääs vaba!
Viimsi mõisas
12. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Anna Curly & Band (swing,
blues, rock´n´roll)
DJ Imre Mihhailov
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
13. september 10.30
Jalgsimatk ja kepikõnd
eakatele – tutvume koduvallaga
K 10.07 buss V3 väljub haigla
eest
Kogunemine Paekaare
peatuses
Matka pikkus u 5,5 km (Soosepa
raba jm)
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Info tel: 6012 354 (Volli Kallion)
Pärnamäe külas

Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
Haabneeme rannas
16. september k 18.30
Tervisehooaja avalöök
Tasuta loeng
Viimsi Huvikeskuses
18. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Taavi Peterson
DJ Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
19. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Kirsipuu ja Kasesalu & BeatBand
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
20. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
22. september k 19
Ugala Teater Gardner McKay
“Mere märgid“
Osades: Kadri Adamson

(Endla teater) ja Meelis
Rämmeld
Piletid 15/12 € Viimsi Huvikeskuses, Piletilevis ja Piletimaailmas
Viimsi Huvikeskuses
23. september k 19
Teadlaste Öö Festival
“Teadus ja meditsiin haigestunud inimese teenistuses“
Lisainfo ja eelregistreerimine:
www.viimsi.edu.ee
Viimsi Koolis
24. september k 15
Kindral Johan Laidoneri
XVI Olümpiateatejooks
Viimsi mõisa pargis
24. september k 18.30
Õpituba “Mihklipäeva toidud ja
traditsioonid“
Registreerimine: info@
harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumis

27. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Margus Kirja
EELK Randvere kirikus

25. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Moodwakers
DJ Arno Kukk
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

Info:

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

13. september k 11–14
Loodusringide perehommik
Registreerimine: viimsi.looduskeskus@rmk.ee ja tel 5029 757
Osalemine tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses
13. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

12. september k 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja
kooli infolaat
Viimsi Koolis

13. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

12. september k 12
Vabaõhu Noortekeskus

16. september k 10.30–12.30
Viimsi XII Rannajooks

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!

Palju õnne!
Ella ..................................................................................... 97
l Livia Ailt .................................................................................... 93
l Alfred Kesküla .......................................................................... 92
l Kalju Kelder .............................................................................. 90
l Antonina Nosova ..................................................................... 90
l Imbi Piht .................................................................................... 85
l Luule Soopere ........................................................................... 85
l Luule Lumberg .......................................................................... 85
l Elva Tomingas .......................................................................... 85
l Endel Holm ................................................................................ 85
l Alla Goryachykh ....................................................................... 80
l Jutta Kilu ................................................................................... 80
l Leili Pärnaste ............................................................................ 80
l Ervin-Leenard Stubender ........................................................ 80
l Endel Helde .............................................................................. 80
l Arvo Saal ................................................................................... 75
l Ilja Gurvitš ................................................................................ 75
l Leho Rehemäe ......................................................................... 75

26. september k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Eesti Mees Bänd
DJ Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

25. september k 13
Hooaja avamine
Viimsi Päevakeskuses

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

l Saul

26. september k 10–15
Ubinapäev Viimsi taluturul
Suur turupäev
Õunamahla pressimise talgud
(26.–27.9)
Õunagrillimise võistlus
Ubinapuhvetid
Tasuta!
Viimsi vabaõhumuuseumis

l Ivar

Himma ............................................................................... 75
l Jüri Martin ................................................................................. 75
l Mare Kasela .............................................................................. 75
l Ludmilla Maasik ....................................................................... 75
l Tiina Veisserik .......................................................................... 75
l Eve Nilov ................................................................................... 75
l Mati Kriisa ................................................................................. 70
l Enno Advelk .............................................................................. 70
l Sven Pihel ................................................................................. 70
l Jaan Vaga .................................................................................. 70
l Tiit Kull ...................................................................................... 70
l Märt Leipalu ............................................................................. 70
l Toomas Seppa .......................................................................... 70
l Vladimir Zuev ........................................................................... 70
l Helgi Moor ................................................................................ 70
l Aime Nabokova ....................................................................... 70
l Helle Mölder ............................................................................. 70
l Milvi Roosioks .......................................................................... 70

l Jaanus

ja Anu Arnoveril sündis 7. juulil tütar Anni.

l Marko

Niimeisteril ja Maria Lapimaal sündis 9. juulil

tütar Olivia.
l Mikk

Rauertil ja Kai Kiiveril sündis 22. juulil tütar Sunne

Amii.
l Ants

Aasmal ja Grete Petersonil sündis 3. augustil tütar

Stella.
l Martin

Mininil ja Natalia Mininal sündis 6. augustil tütar

Amelia.
l Alari

Muttikal ja Merilin Kasel sündis 9. augustil tütar
Merlia Gabrielle.

l Tarvo

Kallasel ja Kaja Juhansonil sündis 10. augustil tütar
Elisabeth.

l Mait

Revo.

Metskülal ja Nele Mangulisel sündis 14. augustil poeg
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ERAKUULUTUSED

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

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

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

l Viimsis asuv majapidamine otsib hoolast ja kohusetundlikku abilist, kelle tööülesanneteks on maja ja aiaga
seotud välitööd. Töö on hooajaline, osalise tööajaga. Palun kirjutage e-posti aadressil hoolas.aednik@gmail.com.
l Kogemustega õpetaja annab huvilistele inglise keele
eratunde. Võta ühendust mirjammatlik@gmail.com või
tel 5656 6722.
l Viimsis elav perekond pakub tööd majapidajannale, kes
abistab neljal päeval nädalas kodustes majapidamistöödes. Palun saatke sooviavaldus e-posti aadressil hoolas.
koduhaldjas@gmail.com.
l Korralikult laagerdunud hobusesõnnik, puhas pabul ilma allapanuta, 40 l kott 5 €. Kvaliteetne sõelutud muld
koos transpordiga, mullaga saab tutvuda Lilli külas Anija
vallas. Põhk koerale kuuti, 150 l kott 5 €. Lisaks pakume
heina, kadakamultši ja põhupelleteid loomadele allapanuks ja teravilju. Transport tasuta! Tel 5206 817, info@
lilliagro.ee, www.lilliagro.ee.
l Kogemustega usin kodukoristaja 10 €/h, lisaks tugev
refleksioloogilise ja klassikalise massaaži segu Teie kodus
1,5 h 30 €. Tel 5206 817, Kätlin.
l Otsime töökat abilist autojuhile. Nõutav B-kat juhiluba,
eesti keele oskus, pingetaluvus, hea füüsiline vorm. Info
tel 5086 154.
l Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja võrkaedasid. Lammutus- ja haljastustööd. Killustiku, liiva,
freesasfaldi müük. Tel 5812 9927, citybar@mail.ee.
l Müüa uued õunapurustid ja pressid. Press hüdrauliline,
purusti 220V 240 €, komplekt 470 €. Tel 5692 1395.
l Korstnapühkija. Ahjud, pliidid, kaminad jne. Töödele garantii ja akt. Info tel 5645 0529 või Kars7@hot.ee.
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 Musta mulla suvine sooduspakkumine. Sobib ideaalselt
haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ja lillepeenrasse.
Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turbapõhine
ja väga hea toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverdamise võimega väikekalluril. Hind 80 € koorem. Tel
5252 632.
l Väikese kopa tööd. Teave priveroy@hotmail.com.
l Aiakujundus, muru rajamine, taimede istutamine, hekkide pügamine, umbrohutõrje, viljapuude lõikamine ja
haiguste ning kahjurite tõrje, muud haljastustööd. Info ja
tellimine tel 5564 7029.
l Klassikaline üldmassaaž Viimsis. Kabinetis ja koduvisiidid. Massöör Jaak. Tel 5556 3639.
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 al
22 €. Massööri tellimine reedu48@hotmail.com või telefonil 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 Tulge nautima massaaži! Massöör Sirje Kanaval ootab
Teid Viimsi vallamajas toas 143 I korrusel. Broneerige aeg
telefonil 5113 314 või kirjutage privileg.skanaval@gmail.com.
l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 8-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
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 tel 5373 7710.
l Ehitus- ja puutööd, terrassid, puit- ja võrkaiad. Tänavakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus.
Niidame muru ja lõikame hekke. Ehitusproff@neti.ee, tel
5517 825.
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.
l 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 Olen tervendaja, tegelen käte-, jalgade-, selja- ja peavalude, mälu, õppimise, keskendumise, väsimuse ning
töö-, kodu- ja maaenergiatega seonduvate probleemide
lahendamisega. Tel 5558 6564, Rein.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, vanu
postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.

l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimstööd. Töö
kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
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 Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet,
puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 5220
321.
l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581, info@
potipoiss.ee.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, rajada ja hooldada
sinu aeda vastavalt vajadusele. Helista ja leiame koos lahenduse! Tel 5065 417, Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@korvent.ee või
tel 5526 281.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: katused,
räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus: plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume
Teile parima lahenduse! Tel 5897 6656, meelisehitus@
gmail.com.
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 litsentseeritud teenused,
küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus ja
müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja parandame
asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui väikesed tööd.
12-aastane kogemus tänavakivide paigaldusel, aedade
ehituses ja haljastuses. Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.com ja tel 5519 855 (Henno), 5588 842
(Jüri).
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede
montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked. Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja transporditeenused. Tel 5850
4300.
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 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 k 9–19
tel 5625 1195, Tiiu.
l Alates 10. septembrist neljapäeviti kell 18.00–19.30 Qigongi treeningud Viimsi Tigers Gym ruumides, asukohaga
Miiduranna tee 46, ühe korra tasu 10 €. Qigong on tradistsiooniline hiina tervisekunst energiataseme tõstmiseks ja
elukvaliteedi parandamiseks. Treeningul teeme kuldtikandi, kuue tervendava hääle ja lookleva selgroo harjutusi.
Rohkem infot http://valguseruum.blogspot.com/. Juhendab Vahur, registreerimine tel 510 228 või vahurw@
gmail.com.
l Katlamajade ehitus ja hooldus. Tel 5148 899 (Katlatööd
OÜ).
l Meie armas 8-aastane tütar otsib endale abiõpetajat
(võib olla ka gümnaasiumi õpilane) 2–3 korral nädalas.
Tel 5186 225, Kristel.
l Korralik mees aitab aia- ning majapidamistöödes. Tel
5393 3070.
l Annan prantsuse keele eratunde. Tel 5344 4808.
l Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, mulda 15 t –
130 €, killustikku, freesasfalti ja liiva. Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee.
l Kuivad küttepuud 40 l võrkkotis – kuiv kask al 2,2 €,
kuiv lepp 2,2 €, kuiv sanglepp 2,5 €. Täpsem info ja tellimine: www.BBQPuit.ee, tel 5120 593.
l Eratunnid matemaatikas ja füüsikas põhikooliõpilasele.
Kontakttunnid Meriväljal. Info: javar@javar.ee, tel 5177
611.
l Terviseuuring bioresonantsi meetodil. Toimub Harmoonikumis (Pargi tee 8). Info ja registreerimine www.bio-re.eu,
tel 5559 1533 või info@bio-re.ee.
l Annan Viimsi vallamaja juures matemaatikaeratunde 8.
ja 9. klassi õpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid gümnaasiumis. Lisainfo tel 5389 1356, 6091 084.
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Jalaveenide diagnostika ja tugisukkade konsultatsioon
Ülikooli Apteegi Viimsi apteegis
10. sept. kella 10.15–14.00
24. sept. kella 15.00–19.00
Veenidiagnostikaks kasutatav aparaat mõõdab infrapunakiirgusega veenide tühjenemist
ja täitumist. Vastavalt tulemustele hinnatakse teie vereringet jalgades, varikoosi riski ning
anname soovitusi jala verevarustuse soodustamiseks. Protseduur on lihtne, mitteinvasiivne. Diagnostikaks varuge aega 10-15 minutit. Mõõtmiseks asetatakse andurid jalasääre
nahale. Mõõtmiseks tuleb jalast võtta sukkpüksid, põlvikud.
Vajalik on eelregistreerimine telefoni teel või kohapeal.
Aadress: Randvere tee 6
Tel: 600 0495
E-post: viimsi@ya.ee
Avatud: E–R 10.00–20.00, L–P 10.00–17.00
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