
Tiraaz 9320
v nr 16 (415) 18. september 2015

Noortevolikogu otsib uusi liikmeid >> loe lk 7 

Muusikapäev Viimsis. 
Loe lk 11

Laupäeval, 12. septembril 
toimus Viimsi Kooli hoovis 
järjekorras juba üheksas 
Viimsi turvalisuse päev ning 
kooli siseruumides huvilaat. 

On hea meel tõdeda, et aasta-aas-
talt on üritus järjest populaarsem 
ning kasvab nii eksponaatide kui 
ka külastajate arvu poolest. Täna 
saame öelda, et toimunud turvali-
suspäev ja kooli infolaat oli seni 
toimunutest kõige suurem.

Esmakordselt oli võimalik tä-
nu ettevõtlikele Naiskodukaitse 
Viimsi jsk juristidest liikmetele, kes 
ühtlasi kuuluvad ka Eesti Naisju-
ristide Liitu, saada personaalnõus-
tamist juriidilistes, ärilistes ja psüh-
holoogilistes küsimustes. Meil on 
hea meel tõdeda, et viimsilaste huvi 

Turvalisuspäev tõi elevust 
ja uusi teadmisi

nõustamise vastu oli turvalisus-
päeval suur, mistõttu oleme koos-
töös juristidega kokku leppinud, et 
aktiivsed naisjuristid ja nõustajad 
on turvalisuspäevale nõustama tu-
lemas ka järgmisel aastal.

Tänavuse aasta teiseks uueks 
üllatajaks oli kahtlemata Eesti NATO 
Ühingu esindajad, kes tutvustasid 
ühingu eesmärke, toimimise alu-
seid ning igapäevatööd.

Eesti riigi kaitse ja meie kõigi 
turvalisuse nimel olid kohal Eesti 
Kaitseliidu Harju maleva Rävala 
ja Männiku malevkonnad, kelle 
üheks suurimaks rolliks oli tutvus-
tada ja õpetada kaitseliitlaste iga-
päevaeluga seonduvaid tegemisi 
(relva kokkupanemine ja puhas-
tamine, lõkke tegemine metsas) ja 
varustust (riideid, telki, masinaid). 

Üheks suuremaks üllatajaks oli 
paljudele kaitseliitlase varustus – 
mis peab ühel kaitseliitlasel kind-
lasti metsas kaasas olema ja kui 
palju see kaalub.

Tähelepanu tõmbas loomuli-
kult esmakordselt turvalisuspäeval 
osalenud Politsei- ja Piirivalve-
ameti (PPA) kiirreageerimisüksus, 
kes oli kohal koos varustuse ja teh-
nikaga, sh rasketehnikaga – veeka-
huriga. Kõik, kel piisavalt jõudu ja 
tahtmist, said proovida üksuse kuu-
likindlat vesti, kilpi, kanda kiivrit.

Päeva kõrghetkeks oli kindlas-
ti ka PPA narkokoerte demonstrat-
sioonetendus, kus kaks koera koos 
koerajuhtidega said ülesandeks 
otsida lähedal olevasse kaubikusse 
peidetud narkootikume. 

Lisaks osalesid turvalisuspäe-

val ning tutvustasid oma igapäeva-
tööd ja tegemisi Päästeameti Muu-
ga komando, kiirabibrigaad, kiir-
abi välijuht, OÜ Autosõit, Maan-
teeamet, Rohuneeme vabatahtlikud
merepäästjad ja Prangli vabataht-
likud päästjad. 

Kui kooli territooriumil olid 
erinevad organisatsioonid ja riigi-
asutused, siis koolimaja sisemuses 
toimus infolaat, kus oma tegemisi 
tutvustas kokku enam kui 50 hu-
viringi, organisatsiooni ja spordi-
klubi esindust Viimsist, Maardust 
ja Tallinnast. 

Kohtumiseni juba järgmisel, 
juubelihõngulisel 10. Viimsi turva-
lisuse päeval!

Mati Mätlik 
abivallavanem 

Vaata pilte ka lk 4!

Hoiatus libapolitseinikust
Tallinnas elavale naisterahvale helistas väidetavalt Läti politsei uuri-
ja, kes teatas, et naise sõbranna on põhjustanud Lätis liiklusõnnetuse. 
Selleks, et asja mitte ametlikuks ajada, nõuti kahjude hüvitamiseks 
5000 eurot. 

Kahjuks jäi naisterahvas seda juttu uskuma. Kuna naisel siiski nõutud 
5000 eurot polnud, andis ta petturile üle 400 eurot.

Eestis on erinevates piirkondades tegutsenud pettureid, kes esitlevad 
ennast politseinikena, advokaatidena ja ka juristidena. Lisaks liiklusõnne-
tusse sattunud lähedase jutule on välja mõeldud igasuguseid erinevaid 
legende nii kuriteo toimepanemiste kui ka muude õnnetuste kohta, kus 

tuleb vigastatu ravikulusid katta.
Politsei palub võimalusel fikseerida sissetuleva kõne numbri ja edas-

tada info kelmide kohta viivitamatult häirekeskusesse lühinumbril 112.
Palun olge ettevaatlikud ja selgitage petuskeemi eakatele sugulastele 

ning tuttavatele. Rääkige, kuidas sellise kõne saamise korral tuleks käitu-
da. Kindlasti tuleks keelduda igasuguse raha maksmisest.

Suhtuge kriitiliselt kahtlasena tunduvatesse kõnedesse ja nõudmistes-
se. Kui kellegi nõudmised tunduvad kahtlased, siis nad seda ilmselt ka on!

Politsei- ja Piirivalveamet

Muuga külavanema 
valimine
Muuga küla üldkoosolek külavanema 
valimiseks toimub 21. oktoobril 2015 
kell 18.00 Randvere Koolis (G.H. Sc-
hüdlöffeli tee 4, Randvere küla).

Päevakorras: Külavanema valimine, 
jooksvad küsimused.

Palume valimistoiminguteks kaasa võt-
ta isikut tõendav dokument!

Külavanema kandidaadi registreerimi-
seks esitada kirjalik avaldus Viimsi Vallava-
litsusele (Nelgi tee 1, Viimsi alevik; info@
viimsivv.ee) hiljemalt 14. oktoobril 2015.

Teavitus!
Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi val-
las Metsakasti külas Uuesauna III ja 
Uuesauna IV kehtestatud detailplanee-
ringu alusel moodustatavatele liiklus-
pindadele nimetuste määramisest.

Esimene tee on planeeritud Jäätma 
teelt kuni haljakuni. Teine tee on pla-
neeritud detailplaneeringu järgsest posit-
sioonist nr 17 ja lõpeb detailplaneeringu 
järgse positsiooniga nr 4.

Ettepanek on määrata esimese tee ni-
meks HANSUNIIDU TEE ja teise tee nimeks 
HANSUNURME TEE.

Täiendavat informatsiooni ja ettepane-
kuid saab esitada kuni 29.09.2015 e-posti 
aadressil info@viimsivv.ee või paberkand-
jal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, märgu-
sõnaga “Uuesauna III”. 

Vallavalitsus

TaRbIjaKaITSeaMeT LoobUS nõUSTaMIS-
TeLefonI LüHInUMbRIST 1330
Tarbijakaitseamet otsustas loobuda nõustamis-
telefoni lühinumbrist ning edaspidi jätkata vaid 
telefoninumbriga 6201 707. 

Lühinumbrile 1330 helistamisel rakendus võr-
guoperaatorite poolt küsitav kõrgendatud tariif, 
mis tähendas tarbijale täiendavaid kulutusi. Pikem 
number on helistajale paketipõhise hinnaga.

Tarbijakaitseamet

Pühapäev sõja-
muuseumis
20. septembril kell 14.30 tutvustab 
eesti Sõjamuuseumi teadur Siim õis-
maa huvilistele rasketehnika eksposit-
siooni ning kell 16 toimub Põldsepp & 
Pojad plaadi esitluskontsert. 

Juba sel pühapäeval toimub Eesti Sõjamuu-
seumi rasketehnika ekspositsiooni ekskursioon 
koos teaduri Siim Õismaaga. Eelregistreerimi-
ne pole vajalik, kohal palume olla u 15 minutit 
enne ekskursiooni algust, kogunemine toimub 
rasketehnika halli ees (Vehema tee 1, Viimsi).

Kell 16 kutsutakse kõiki huvilisi ja muusi-
kasõpru sõjamuuseumisse, Viimsi mõisa saali  
Põldsepp & Pojad plaadi “Laulud Leegionis” 
esitluskontserdile. Üles astuvad Boris Takk, 
Margus Põldsepp ja Sulev Salm. 

Lisaks traditsiooniliselt ka sõdurijuttu ja 
mälestusi juubilar Boris Takkilt.

Kõik üritused ja Rootsi Armeemuuseumi 
rändnäituse külastus muuseumi II korrusel on 
pühapäeval tasuta!

VT

Infolaadast võtsid osa ka Viimsi vallavalitsuse ametid, kes vastasid elanike küsimustele, 
jagasid vallaga seonduvaid küsitlusi ning rõõmustasid möödujaid õhupallidega.

Kõik julged said hea kogemuse ja uued teadmised, mis 
juhtub, kui auto pidurdab.

naiskodukaitse ja Kaitseliidu Rävala malev-
konna liige Helen ottep ning turvalisuspäeva 
peakorraldaja abivallavanem Mati Mätlik.

Vabatahtlike merepäästeorganisatsioonide vabatahtlikud 
andsid võimaluse tutvuda merepäästekaatritega.

Viimsi valla piirkondlikud politseinikud, 
Lõvi Leo ja abipolitseinikud pakkusid rõõmu 
ja uusi teadmisi.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile nelgi tee 1, 

74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. Oktoobris ilmub Viimsi Teataja 

kolmel korral.

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

ajalehe järgmine number ilmub 2. oktoobril.

algava ülikooliaasta 
alguses anname teada 
president Lennart Meri 
stipendiumi ja preemia 
taotlemise võimalusest. 
Taotluste esitamise täht-
aeg on 1. detsember 2015.

“Viimsi valla aukodaniku pre-
sident Lennart Meri stipen-
diumi statuudi” eesmärk on 
jäädvustada Viimsi valla auko-
daniku president Lennart Meri 
mälestust. 

Määruse kohaselt antakse 
välja kahte liiki rahalist toe-
tust: preemiat ja stipendiumi 
eelarvega kuni 3200 eurot, 
mida Viimsi vald eraldab valla 
eelarvest üldjuhul igal aastal. 
President Lennart Meri stipen-
diumi eelarvesse võivad teha 
ühekordseid või regulaarseid 
rahalisi toetusi füüsilised ja ju-
riidilised isikud. 

Stipendiumi maksmise ees-
märk on innustada ja toetada 
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib 
mõnel humanitaarteaduste õp-
pekaval ja on seadnud sihiks 
erialase uurimustöö koostami-
se. Stipendiumit võib taotleda 
mõnel humanitaarteaduste õp-
pekaval kõrgharidust omandav 
bakalaureuse- või magistriõp-
pe üliõpilane erialase uurimus-
töö kirjutamiseks. Stipendiumi 
taotlus tuleb esitada stipendiu-
mile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk 
on eelkõige premeerida ja tun-
nustada magistrikraadi oman-
danud isikut, kes on koostanud 

President Lennart 
Meri stipendium

silmapaistva uurimustöö (ma-
gistritöö) humanitaarteaduste 
valdkonnas. Preemiale võib kan-
dideerida humanitaarteaduste 
valdkonna magister, kes on ma-
gistrikraadi omandanud kandi-
deerimisele eelneva kahe ka-
lendriaasta jooksul. Seega, kui 
taotlus preemia maksmiseks esi-
tatakse detsembris 2015, lähe-
vad arvesse magistritööd, mis 
on kaitstud 2015., 2014. või 
2013. aastal. Määruse regulee-
rimisalast on välja jäetud dok-
torandid ja doktoritööd kaits-
nud isikud. Preemiale kandi-
deerimise puhul võib taotluse 
esitada nii kandideerija kui ka 
kolmas isik.

Humanitaarteaduste all pee-

takse eelkõige silmas filoloo-
giat, ajalugu, folkloristikat, teo-
loogiat, kunsti- ja teatriteadust, 
semiootikat jms. 

Kandideerija ei pea rahvas-
tikuregistri andmete kohaselt 
olema Viimsi valla elanik, kuid 
tal peab olema elulooline või 
hariduslik seos Viimsi vallaga. 

Stipendium või preemia an-
takse üle president Lennart Meri 
perekonna liikme ja Viimsi val-
lavanema või tema poolt vo-
litatud isiku poolt president 
Lennart Meri sünniaastapäeva 
tähistaval üritusel. Viimsi val-
lal on au ja kohustus stipendiu-
mi või preemia abil väärtusta-
da valla aukodaniku president 
Lennart Meri vaimset pärandit.

Viimsi Vallavolikogu 12.03. 
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla 
aukodaniku president Lennart 
Meri stipendiumi statuut” on 
avaldatud 22.03.2013 “Viimsi 
Teatajas” ning valla kodulehel 
viimsivald.ee.

Lisainfo: tel 6028 866, mar-
je@viimsivv.ee, www.viimsi-
vald.ee.

ott Kask 
kultuuri- ja spordiameti juhataja

Detailplaneeringud
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Pringi 
küla kinnistu Rohuneeme tee 61a detailpla-
neeringu algatamise korralduse (26.06.2015 
korraldus nr 1153). Planeeritava ala suurus on ca 
1,2 ha ja külgneb põhjast kinnistuga Rohuneeme 
tee 61b (kus asub samuti ridaelamusektsioon), 
idast Rohuneeme teega, lõunast elamukrundiga 
Rohuneeme tee 59c ja läänest kinnistuga Rohu-
neeme tee 59d. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on kinnistute Rohuneeme tee 61a ja 
Rohuneeme tee 59d liitmine ja moodustatavale 
krundile täiendava ehitusõiguse määramine ole-
masoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks ja 
kuni kaheksa abihoone ehitamiseks (koos ole-
masolevate abihoonetega).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud all-
järgnevate detailplaneeringute kehtestami-
se korraldused:

1. Haabneeme alevik, kinnistute Telli 4, 
Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Va-
na-Suuraia, Ees-Uustalu ning alaga vahetult 
külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa de-
tailplaneering (12.06.2015 korraldus nr 978). 
Detailplaneeringuga (K-projekt AS töö nr 13199) 
moodustatakse kolm äri- ja/või ühiskondliku hoo-
nete maa sihtotstarbega krunti (kokku 6722 m2), 
neli üldmaa krunti (kokku 11554 m2) ja üks 
tootmismaa krunt (40 m2), ühtlasi määratakse 
krundi ehitusõigus ühe kuni kolme äri- ja/või 
ühiskondliku hoone ehitamiseks, suurima luba-
tud ehitusaluse pindalaga 4450 m2 ühe hoone 
rajamise korral, eraldiseisvana vastavalt 2350 m2, 
1100 m2 ja 1000 m2, suurima lubatud kõrgusega 
13 meetrit krundil pos. nr 1 ja 12 meetrit krun-
tidel pos. 2 ja 3. Hoonete suurim lubatud maa-
pealne korruselisus on kolm, lubatud on rajada 
ka üks maa-alune korrus;

2. Metsakasti küla, kinnistute Uuesauna tee 
2a ja Uuesauna tee 2b detailplaneering (19.06.2015 
korraldus nr 1012). Detailplaneeringuga (Arhi-
tekt Ahti Kooskora töö nr 134) moodustatakse 
üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning määratak-
se krundi ehitusõigus kahe ühekorruselise äri-
hoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 
pindalaga kokku 600 m2 ja hoonete kõrgusega 
kuni 7,0 meetrit. Ärihoonetesse on lubatud te-
gevused, mis toetavad kogukonnale vajalike 
teenuste osutamist;

3. Prangli saarel Lääneotsa külas Vanani II 
(uue nimega Seelikuranna) maaüksuse detail-
planeering (26.06.2015 korraldus nr 1084). De-
tailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus 
OÜ projekt nr 09-11) moodustatakse 9965 m2 
suurune majutushoonete maa ja loodusliku hal-
jasmaa sihtotstarbega katastriüksus, kuhu on 
vastavalt varemkehtestatud detailplaneeringule 
määratud ehitusõigus kahe majutushoone ehi-
tamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindala-
ga 120 m2, 2458 m2 suurune tee ja tänavamaa 
sihtotstarbega katastriüksus juurdepääsuks ran-
na-alale ja 2275 m2 suurune supelranna maa siht-
otstarbega katastriüksus supelranna rajamiseks;

4. Rohuneeme külas, kinnistute Kalmistu tee 
6, Kalmistu tee 6a ja osaliselt Vana-Oti detail-
planeeringu (25.08.2015 korraldus nr 1367). De-
tailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 
projekt nr 01-15) moodustatakse üks 1714 m2 
suurune üksikelamukrunt ja üks 634 m2 suu- 
rune tee ja tänavamaa krunt ning määratakse 
üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja 
kolme abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lu-
batud ehitusalune pindala on 343 m2, põhihoo-
ne (üksikelamu) suurim lubatud kõrgus ümbrit-
sevast maapinnast on 8,5 meetrit, põhihoone 
on kavandatud kahe maapealse korruse ja ühe 
maa-aluse korrusega. Abihoonete suurim luba-
tud kõrgus on 5,0 meetrit.

Viimsi Vallavolikogu on 25.08.2015 vastu 
võtnud otsuse nr 75 “Viimsi alevikus, kinnistute 
Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva refor-
mimata riigimaa detailplaneeringu algatamine, 
lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeritav 5,3 ha suurune maa-ala asub 
Viimsi alevikus, Pärnamäe küla piiril ning paik-
neb Aiandi tee ja reformimata riigimaa ning Ve-
hema tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala 
reljeef on ebaühtlane – maapind langeb tuge-
valt lõuna suunas, kõrguste vahe on keskmiselt 

5 meetrit. Maa-ala on valdavalt hoonestamata 
rohumaa, kinnistul Aiandi tee 30 paikneb aga 
Viimsi mõisahoonete kompleksi kuulunud küün 
(ait-kuivati). Idas asub elamukvartal, läänes kor-
terelamud ja tootmiskompleks, lõunasse jääb 
looduslik rohumaa (reformimata riigimaa). Juur-
depääs planeeringualale toimub Vikerkaare teelt 
ja Vehema teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
territooriumi kruntideks jaotamine ja krunti-
de hoonestamine kaksik- ja ridaelamutega, ühe 
ärikrundi planeerimine (istikute müügiga tegele-
miseks) ja sellel asuva ait-kuivati rekonst-rueeri-
mine ärihooneks ning uue ärihoone ehitamine, 
hoonete tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtete lahendamine ja teedevõrgu ning hal-
jasalade planeerimine, kujundades ruumilise 
terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva kesk-
konnaga.

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud all-
järgnevate detailplaneeringute kehtestami-
se otsused:

1. Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme 
tee 148 detailplaneering (16.06.2015 otsus nr 
2643). Detailplaneeringuga (KMK Stuudio OÜ 
töö nr 0819) tehakse ettepanek kehtiva Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maaka-
sutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast 
väikeelamute maaks ja üldplaneeringu tee-
maplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingi-
muste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ 
peatüki 4.1 osaliseks muutmiseks planeeritava 
ala ulatuses, kuivõrd viidatud peatüki kohaselt 
peavad kõik elamud Viimsi vallas asuma üld-
planeeringuga määratud elamumaal, ning jaga-
takse kinnistu kaheks üksikelamu maa krundiks 
(1536 m2 ja 1639 m2), üheks sideehitise maa 
krundiks (276 m2) ja üheks tee ja tänava maa 
krundiks (414 m2) ning reformimata riigimaale 
moodustatakse lisaks üks tee ja tänava maa krunt 
(428 m2). Ühtlasi määratakse elamukrundi ehitus-
õigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehi-
tamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 
300 m2 ja põhihoone kõrgusega 8,5 meetrit, abi-
hoonete kõrgus on kuni 4,0 meetrit. Põhihoone-
tele on lubatud ka üks maa-alune korrus;

2. Rohuneeme küla, kinnistute Tominga IV 
ja Sääre tee 7a detailplaneering (25.08.2015 
otsus nr 76). Detailplaneeringuga (OÜ WinWin-
Partner töö nr D-015) planeeritakse kaks ük-
sikelamukrunti, suurustega 3400 m2 ja 10 048 m2 
ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksik-
elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. 
Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 
600 m2, elamute suurim lubatud kõrgus on 8,5 
meetrit, abihoonetel kuni 5,0 meetrit. Detail-
planeeringus tähistatud muulidele määratakse 
katastriüksuse piirid ja liidetakse krundiga pos 
2 (Tominga IV/Sääre tee 5a).

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viim-
si vallamajas või valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee.

05.–18.10.2015 tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reede-
ti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (nel-
gi tee 1) avalikul väljapanekul Laiaküla küla 
kinnistu Taga-Käspre ja lähiala detailpla-
neering (Viimsi Vallavalitsuse 01.09.2015 
korraldus nr 1398).

Planeeritav kinnistu asub Laiaküla külas Lil-
leoru tee äärsel alal, mis jääb Pärnamäe teest 
ca 300 meetri kaugusele. Planeeringuala piir-
neb põhjast kinnistuga Käspre, idast hoonesta-
tud elamukrundiga Lilleoru tee 21/Käspre IX, 
lõunast Lilleoru teega ja läänest Laiamäe teega.

Planeeritava ala suurus on ca 1 ha.
Detailplaneeringuga (Praktiliste Lahendus-

te OÜ töö nr D1-15, 23.03.15) moodustatakse 
kolm üksikelamukrunti ja üks tee- ja tänava-
maa krunt ning määratakse krundi ehitusõi-
gus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. 
Elamukrundi suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on 300 m2, üksikelamu korruste arv on 2 
ja kõrgus ümbritsevast maapinnast 8,5 meetrit, 
abihoonel 5 meetrit. Kruntide suurused on va-
hemikus 1500–1678 m2.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-
malik tutvuda ka valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee.

Haabneeme Kool pakub tööd 

spordisaali 
administraatorile
Töö graafiku alusel tundidevälisel ajal.
Lisainfo: kool@haabneeme.edu.ee

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi 

lasteaia õpetajat 
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 30. septembril 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi 
küla, Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile 
jekaterina@pyynsi.edu.ee.

26. märtsil 2015 tähistati pidulikult Viimsi valla aukodaniku, 
president Lennart Meri 86. sünniaastapäeva Viimsi Püha Jaako-
bi kirikus ja Rannarahva muuseumis. 

Teistkordselt kuulutati välja Viimsi valla algatatud Lennart 
Meri nimeline stipendiumi saaja. 2500 euro suuruse stipen-
diumi pälvis sel aastal Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja 
konserveerimise eriala magistrant Diana Haapsal, kes alustas 
tänavu magistritöö “Piirdeaedade tüpoloogia linnaruumis ja 
hansalinnades taasiseseisvumiseni Eesti aladel. Muinsuskaitse-
line problemaatika ja restaureerimine” kirjutamist.

Lennart Meri on Viimsi valla aukodanik.
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jäätmete nimetus Viimsi jj 
(eUR km-ga)

Pärnamäe jj 
(eUR km-ga)

Pakendijäätmed - Tasuta

Plastijäätmed sh PP, PVC,PE,PS ja 
vahtplast (märgistatud)

- Tasuta 
(kuni 1 m3)

Kasutuskõlbmatud rõivad  (m3) - 10

Kasutuskõlblikud rõivad  - Tasuta 
(kuni 0,6 m3)

Biolagunevad aia- ja haljastus-
jäätmed (m3)

8 Tasuta 
(kuni 0,6 m3)

Puulehed ja oksad (m3) 8,44 Tasuta 
(kuni 0,6 m3)

Toiduõli ja rasv - Tasuta

Sorteeritud ehitus-ja lammutus-
jäätmed sh betoon, tellised, plaadid 
ja keraamikatooted (m3)

17,58/20 Tasuta 
(kuni 1 m3)

Eterniit (m3) - 30

Töödeldud puit (m3) 20 25

Suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu 
pehme mööbel ja lahtivõetud kõva 
mööbel  (m3)

15 10

Mittekomplektsed elektri- ja 
elektroonikaseadmed

10 (sh ainult 
külmikud)

10

VIIMSI ja PäRnaMäe jääTMejaaMaDeS VaSTUVõeTaVaTe 
jääTMeTe HInnaD

jäätme-
jaam

aadress operaator/
Teenindaja

Info-
telefon

Lahtioleku-
ajad

Viimsi Vanapere 
põiktee, 
Püünsi küla

Eesti Keskkonna-
teenused AS

1919, 
6400 800

K–P 11–19

Pärnamäe Pärnamäe 
tee 36

MTÜ Keskkonna-
teenused

5293 020 K–R 14–19
E, L, P 
10–15

jääTMejaaMaD VIIMSI VaLLaS

naaberomavalitsuste 
vaheline koostöö on valla 
arengus väga olulise täht-
susega, võimaldades ühis-
töös mõlemale poolele 
teha ära olulisi asju elanik-
konna hüvanguks. Viimsi 
vald ja Tallinna linn sõlmi-
sid koostöölepingu Pärna-
mäe jäätmejaama tee-
nuste osutamiseks.

Juba pikemat aega on Vanape-
re põikteel asuv Viimsi valla 
jäätmejaam jäänud elanike tee-
nindamisel väikeseks, täitudes 
koristusperioodil ja nädalava-
hetustel mõne tunniga. Samuti 
on Vanapere jäätmejaama asu-
koht sobilik Püünsi, Rohunee-
me, Pringi ja Haabneeme ale-
viku elanikele, kuid jääb liiga

Pärnamäe tee jäätmejaam

kaugele Muuga, Randvere ja 
Metsakasti külades elavatele 
inimetele.

Eelpool maninitud mure-
punktide lahendamiseks on Viim-

si vald ja Tallinna linn sõmi-
nud koostöölepingu, mille ees-
märk on jäätmejaama teenuste 
osutamine Viimsi valla elani-
kele kohe valla piiri taga Pär-
namäe tee 36 asuvas Pärnamäe 
jäätmejaamas.

Lepingu kohaselt võetakse 
Pärnamäe jäätmejaamas Viim-
si valla elanikelt tasuta vastu 
ühelt toojalt kuni kuus saja-
liitrist kotitäit kasutuskõlblike 
rõivaid, töötlemata puitu (mis 
on naturaalne ja ei ole töödel-
dud erinevate värvide, õlide, 
lakkidega), vanametalli, papp-  
ja kartongpakendeid ning va-
napaberit, pakendi- ja plasti-
jäätmeid (sh märgistatud PP, 
PVC, PE, PS ja vahtplast), 
komplektseid elektri- ja elekt-
roonikaseadmeid, ühelt toojalt 
korraga kuni 8 velgedeta sõi-

duauto rehvi, sorteeritud ehi-
tus- ja lammutusjäätmeid (sh be-
toon, tellised, plaadid ja keraa-
mikatooted), lehtklaasi, kasu-
tuskõlblikku mööblit (sh peh-
me mööbel) ning ohtlikke jäät-
meid (koguselised piirangud). 

Samuti saab valla elanik 
nüüd Pärnamäe jäätmejaamas 
tasuta ära anda korraga kuni 
kuus sajaliitrist kotitäit biola-
gunevaid aia- ja haljastujäät-
meid ning kuni kuus sajaliitrist 
kotitäit puulehti ja oksi, mis on 
Vanapere jäätmejaamas ülean-
tavad vaid tasu eest. 

Lisaks saab vastavalt jäät-
mejaama operaatori kehtesta-
tud hinnakirjale loovutada sor-
timata ehitus- ja lammutusjäät-
meid, kipsi- ja isolatsioonima-
terjale, sorteeritud ehitus- ja 
lammutusjäätmed (kogus, mis 
ületab 1 m3), lehtklaasi (kogus, 
mis ületab 1 m3), märgistatud 
plastid (kogus, mis ületab 1 m3), 
suurjäätmeid, sh kasutuskõlb-
matut vana mööblit ja lahti-
võetud kõva mööblit, kasutus-
kõlbmatuid rõivaid, biolagu-
nevaid aia- ja haljastujäätmeid 
(kogus, mis ületab 0,6 m3) ning 
muid kasutuskõlbmatuid sorti-
mata jäätmeid. Samuti on nüüd 
olemas koht, kuhu Viimsi ela-
nik saab ära viia enda eterniidi, 
mida Vanapere põik jäätmejaa-
mas vastu ei võeta.

oliver Liidemann
abivallavanem

Pärnamäe tee jäätmejaama lepingu allkirjastasid Tallinna kesk-
konnaameti juhataja kohusetäitja Relo Ligi ja Viimsi valla abivalla-
vanem oliver Liidemann. foto Liina Rüütel

Ülevaade hooaja 
olulisematest 
sademeveetöödest
Sügise saabumisega hakatakse otsi kokku tõm-
bama erinevatel suvistel välitöödel. järgnevalt 
teeme ülevaate hooaja olulisematest sademe-
veega seotud töödest.

Randvere tee sademeveekollektor
Suve alguses sõlmisid Viim-
si Vallavalitsus ja Maantee-
amet koostöölepingu Viimsi 
Kooli ja Karulaugu tee vahe-
lise jalg- ja jalgrattatee ehita-
miseks. Vallavalitsuse kohus-
tuseks jäi Randvere tee äärse 
sademeveekraavi torru viimi-
ne ja dreenisüsteemide ehita-
mine. Sellest tulenevalt kor-
raldas Viimsi Vallavalitsus 
lihthanke “Randvere teeäär-
se sademeveekraavi asenda-
mine torujuhtmega”, mille või-
tis Esmar Holding OÜ. Töö-
de maksumuseks kujunes 55 
668 eurot koos käibemaksu-
ga, tööd lõpetati augusti lõ-

puks. Tööde käigus paigaldati 221 jm sademeveetorusid 
ning dreenitoru 195 jm, tehti kütusepumpla utiliseeri-
mistöid ja rajati staadioni parkla jaoks eesvool. Jätkuvad 
jalg- ja jalgrattatee ehitustööd, mille asfalteerimine toi-
mub 21.–22. septembril ning pärast seda toimuvad veel 
haljastustööd.

Maateeamet võttis ülesande ehitada Ravi tee ja Karu-
laugu tee vahelisele lõigule jalg- ja jalgrattatee. 

Muuga tee äärne sademeveekollektor
Lisaks korraldas Viimsi vald lihthanke “Loosivälja – Muu-
ga tee ristmiku sademeveetööd”, mis olid algselt planee-
ritud 2014. aastasse, kuid hanke maht kujunes arvestatust 
suuremaks ning tööd lükkusid 2015. aastasse. Töid hakkab 
teostama AS Vensen ning tööde lõpptähtajaks on planee-
ritud septembri lõpp. Tööde käigus rajatakse 76 jm sade-
meveetoru ning puhastatakse 120 jm ulatuses Muuga tee 
äärset sademeveekraavi. Tööde maksumuseks on 52 930,80 
eurot. Lisaks sademeveekraavi puhastamisele ja torustiku 
paigaldamisele Loosivälja – Muuga tee piirkonnas plaanib 
vallavalitsus rajada Muuga tee – Mündi tee ristmiku lähe-
dusse bussitasku ja ootekojaga bussipeatuse, mille eeldu-
seks on kraavi torutamine.

Torude survepesu
Käesoleval aastal on kommunaalamet tellinud valla le-
pingupartnerilt Watercom OÜ-lt survepesu ja kaamerauu-
ringu teenuseid ligi 4500 euro ulatuses, millest üle poole 
kulus  Sõpruse ja Ravi tee piirkonna sademeveekollektori 
pesemiseks ning uuringute tegemiseks. Uuringute käigus 
leidsid Watercom OÜ töötajad Sõpruse ja Ravi tee piir-
konnast 5 kaevu, mille luugid oli varastatud ning kaevu-
desse loobitud suurtes kogustes prügi ja prahti ning muld 
peale lükatud.

Suurematest torupesuobjektidest võiks veel nimetada 
Püünsi küla teenindavat sademeveekollektorit, mis saab 
alguse Vanapere tee piirkonnast ning kulgeb merre. Püün-
si küla kollektori täielikus survepesuks on vaja leida veel 
kollektorit teenindavad kaevud. Kaevud asuvad osaliselt 
erakinnistutel ning on täidetud mullaga ja kaevude leidmi-
ne on raskendatud ning võtab aega. 

Muud sademeveetööd
Lisaks suurematele ehitus ja pesutöödele rajati Muuga 
külas Ojakääru ojale tagasivooluklapp, mis takistab suur-
vee ajal sademevee tagasivoolu Ojakääru tee kinnistutele. 
Jooksvatest töödest sai paigaldatud sademeveekaevudele 
betoonkaaned, kus eelnevalt olid metallkaaned varastatud, 
teostati kraavide puhastamist, kaevude paigaldamist, pu-
rustatud torustike taastamisi ja muid hooldustöid. 

Kokku on aasta jooksul saanud lahenduse 40 töös ole-
vast juhtumist 10 suuremat juhtumit, edaspidi jätkub töö 
30 juhtumiga ja jooksvalt saabuvate tööde lahendamisega.  

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide spetsialist

Ka teede valdkonnas 
teostatakse viimaseid 
teetöid enne saabuvat 
talvist perioodi, mil 
põhirõhk hakkab lasuma 
talihooldetöödel.

530 m2 uut märgistust
Augustikuus toimusid valla 
teedel joonimistööd, mida teos-
tas AS Signaal. Tööde käigus 
uuendati ülekäiguradade mär-
gistust, telgjooni, erimärgistust, 
teedele kanti kiirusepiiranguid 
ja hoiatusmärgistust. Mitmed 
jalg- ja jalgrattateed, kus va-
rasemalt puudus ülekäigu-
kohta märgistus, said täiesti 
uue märgistuse – eesmärgiga 
võimaldada jalgratturitele ja 
jalakäijatele, jooksjatele seni-
sest ohutumat teeületust ning 
luua võimalikult terviklik ja 
sidustatud kergteede võrgustik 
üle valla. Tööde maksumuseks 
kujunes ligikaudu 7400 eurot.

Pindamistööd
Vallavalitsus teostas sel suvel 

Suvelõpu ja sügishooaja teetöödest
kaks pindamistööde hanget. I 
hanke raames pinnati augustis 
ära Kesaniidu tee, Heinamaa 
tee ja Gerbera tee – tööde mak-
sumuseks kujunes ligi 16 000 
eurot. Kuna esimese hanke 
hind kujunes eeldatust pea kaks 
korda odavamaks, oli võimalus 
viia läbi II pindamise hange. 
Septembrikuus teostatud pinda-
mistööde käigus said pinnatud: 
lõik Ritsika teel, Ploomi tee, 
lõik Tellissaare teel, lõik Pihla-
ka teel, lõik Kaevuaia teel. Töö-
de maksumus oli 22 000 eurot.

Käesoleva aasta pindamis-
tööde maksumuseks kujunes 
ligi 38 000 eurot, pinnatud sai 
7900 m2 valla teid. Pindamis-
tööd teostas AS Eesti Teed.

Pärnamäe tee 
liikluskorraldus
Pärnamäe teel muutus liiklus-
korraldus – 50 km/h asemel 
pandi teele tagasi kiirusepiirang 
70 km/h. Pärnamäe teele pandi 
aastaid tagasi kiirusepiiranguks 
50 km/h, kuna teel puudus val-

gustus ning jalg- ja jalgrattatee. 
Ettepaneku kiirusepiirangu tõst-
miseks tegi Maanteeamet oma 
eelmise aasta valla teede järele-
valve teostamise ringsõidul. 

Pärnamäe teele on koostatud 
Pärnamäe tee ja Pärnaõie tee 
ristmiku teeületuskoha ehitami-
se projekt ning Pärnamäe tee 
ja Soosepa tee ristmiku teeüle-
tamise koha ehitamise projekt. 
Kommunaalamet võttis kum-
malegi teeületuskohale hinna-
pakkumised – Soosepa tee ja 
Pärnamäe tee ületuskoha ehita-
mise (jalgteed ja bussipeatused, 
taskud) maksumuseks kujunes 
keskeltläbi 35 000 eurot (koos 
betoonist müüri ja trepiga), mis 
ületas eeldatavat maksumust. 
Tööd lükati tulevale aastale, üle-
tuskoha piirkonda lisati hoiatus-
märgid ja teekattemärgised. 

Pärnamäe tee ja Pärnaõie 
tee ristmikul teeületuskoha ning 
jalgtee maksumuseks kujunes 
7372 eurot, parima pakkumuse 
esitas AS N & V. Septembris-
oktoobris ehitatakse välja tee-

ületuskoht ning jalgtee (esmalt 
teostab AS Merko Infra Pärna-
mäe tee äärsed trassitööd). 

Teehoiutööd
Septembrisse on kavandatud 
teede sügisene hööveldamine 
ja täiendav freesasfaldi  peale-
vedu. Kuu lõpuks saavad teos-
tatud valla suuremate teede 
ääres teemaa niitmistööd.  

Uus kergliiklustee
Pargi kergliiklustee rajamiseks 
esitati Viimsi valla poolt 2014. 
aastal taotlus linnaliste piirkon-
dade reservnimekirja. Septemb-
ri alguses teatas Siseministee-
rium, et reservnimekiri on jõud-
nud Pargi tee jalg- ja jalgratta-
teeni ning küsiti Viimsi valla 
valmisolekut tee rajamise kohta 
2015. aastal. Vallavalitsus saa-
tis positiivse vastuse, sel nä-
dalal saabus ministri käskkiri, 
millega anti toetuse taotlemise 
õigus EAS-i esitada.

Timmo aleksandrov
teedespetsialist

Randvere tee sademevee-
kollektori paigaldus. foto 
Taavi Valgmäe
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Viimsi turvalisuspäev ja kooli infolaat 

1) Tallinna Kiirabi brigaad 
rääkis oma peamistest abista-
mistest, kiirabiautost ning 
meedikutööst.

2) narkokoerte erinevad 
kasvatusstiilid tõid elevust ja 
rõõmu kõigile.

3) järjekord tekkis kogu päeva 
vältel kiirelt ka politseibussi 
minemiseks. Samuti oli või-
malus istuda bussi tagumises 
ruumis.

4) Tallinna Sadam viis kõik 
soovijad Muuga sadamasse 
ekskursioonile.

5) Soovijad said olenemata 
vanusest vaadata läbi erine-
vate Kaitseliidu ja kiirreagee-
rimisrühma relvade sihikute.

6) Suur kiiver teeb rõõmu ja 
annab politseielu tunnetuse.

7) Politsei kiirreageerimisrühm 
andis hea võimaluse proovida 
kuulikindlat varustust.

8) Kooli infolaadal osalesid 
huvikoolid, spordiklubid ning
erinevad noorteorganisat-
sioonid.

9) Tallinn Viimsi SPa spordiklubi 
reklaamis igapäevaseid tree-
ninguid ning vastas klientide 
küsimustele. 

10) Viimsi Vallavalitsus tutvustas 
ka sotsiaal- ja tervishoiuameti 
elektriautot.

11) Teadmisi ja rõõmsa pere-
päeva said ka kõige pisemad 
külastajad.

12) Sõduriloosis võis võita nii 
militaarseid kui ka sellega 
seonduvaid auhindu.
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Toidutootjad kuulutasid 
septembri eesti toidu 
kuuks, et kasvatada 
kodumaist päritolu toidu 
populaarsust tarbijate 
seas. Septembri jooksul 
toimub üle 30 eesti toi-
dule pühendatud sünd-
muse ja kuu juhtmõtteks 
on “Ma armastan eesti 
toitu“. 

“Eesti toidu kuu kuulutatakse 
välja väga olulisel ajal. Praegu-
sel vajab meie põllumees Eesti 
inimeste armastust kodumaise 
toidu vastu nagu õhku,“ ütles 
maaeluminister Urmas Kruuse 
toidukuu avakõnes Viimsi ta-
luturul. “Kutsun kõiki Eesti ini-
mesi selle kuu jooksul pöörama 
veelgi suuremat tähelepanu sel-
lele, et me igapäevaselt oma 
toidulaual kodumaist toidukau-
pa eelistaks.” 

Eesti toidu kuu raames toi-
mub septembris üle Eesti enam 
kui 30 festivali, laata, näitust, 
messi ja konverentsi. “Iga ini-
mene võiks osaleda mõnel Eesti 
toidu kuu sündmusel ja pööra-
ta ka isiklikus tarbimises suu-
remat tähelepanu toidu kodu-
maisusele. Peame Eestis kas-
vatatud toitu senisest rohkem 
märkama ja hindama,” sõnas 
Eesti Põllumajandus-Kauban-
duskoja juhataja Roomet Sõr-
mus.

Eesti Toiduliidu juhataja 
Sirje Potisepp rõhutas, et ko-
dumaine toit on kvaliteetne, 
maitsev ja leidlik. “Meil on mi-
da maailmale ja ka oma toidu-
lauale häbenemata pakkuda,” 
ütles Potisepp.  “Eesti tootjale 
on koduturg väga oluline, see-
pärast võiks iga Eesti inimene 
aastaringselt oma ostueelistus-
tes Eesti toidu päeva tähista-
da.” 

Eesti toidu kuu programmi 
leiab veebiaadressilt www.ees-
titoit.ee ning Facebooki sünd-
muse lehel.

Maaeluministeerium
 

Toidutootjad kuulutasid 
septembri Eesti toidu kuuks

20. september
20. septembril toimub euroopa liikuvusnädala 
raames algusega kell 10 Põhja-Tallinnas Telliskivi 
Loomelinnakus autovaba päev. 

Sel päeval piiratakse vahemikus kell 9.30–16.30 sõidukite 
sissesõit Telliskivi tänaval raudteede vahelisel lõigul ning 
kõigil on võimalus võtta osa Telliskivi Loomelinnakus 
keskkonnasõbraliku liikumisega seotud tegevustest, nau-
tida ansambli Bombillaz kontserti, pakutakse meelelahu-
tust, avatakse targa liikleja väljak ning toimub maakauba 
turg. Lastega mängib ja jagab teavet keskkonnasõbraliku 
liikumise maskott Snupsi.

Kõigil huvilistel on võimalus osaleda Jaak Juske ju-
hendamisel jalgsimatkal “Telliskivi Loomelinnaku mine-
vikust”, mis viib osavõtjad tutvuma endise tööstusalaga, 
või jalgrattamatkal “Sada aastat Põhja-Tallinna arhitektuu-
ris”, kus giidiks Mihkel Karu. 

Päeval toimub orienteerumisvõistlus ühistranspordiga, 
mille start ja finiš on Telliskivi tänaval. Võistluse eesmärk 
on koguda jalgsi ja ühistranspordiga liikudes maksimaalne 
punktisumma linna paigutatud kontrollpunktide läbimisest.

Lisainfo: www.tallinn.ee/est/Autovaba-paev-2015. 
Viimsi Teataja

Naissaare regatt 
ja talgud
12. septembril toimus traditsiooniline Viimsi valla 
naissaare raudtee regatt 2015 ning regati talgud.

Viimsi vald ja ESS Kalevi Jahtklubi korraldasid järjekor-
ras juba 14. Naissaare regati, kus sel aastal osales 15 alust. 
Regatt toimus “tagaajamise” meetodil, võisteldi kolmes 
erinevas LYS-väärtusega klassis. Iga klassi kolm parimat 
meeskonda said õhtu lõppedes karikad.

Pärast regatti kogunesid sellest osavõtnud saarel ja 
liikusid nelja erinevasse talgupaika – Naissaare sadam, 
Taani Kuninga Aia lähedal asuv raudtee lõik, Männiku tee 
ja Männiku asum. Igas talgupaigas ootasid töölisi Viim-
si valla poolsed rühmajuhid, kes olid vabatahtlikena appi 
tulnud. Naissaare sadamas puhastati sadamasse suunduv 
raudteehari kibuvitstest ja heinast, Taani Kuninga Aia lä-
hedal sai puhtaks ligi 200 jm raudteetammi, Männiku teel 
puhastati mitu pimedat kurvi ja suurendati nähtavust pi-
medates kurvides. Männiku asumis võeti maha võsa raud-
tee ja vedurite ümbrusest, korrastati teeääri ja miinirongi 
ümbrus. Pärast tööd söödi ühiselt Naissaare külalistemajas 
talgusuppi ning päeva lõpetas karikate jagamine, mille vii-
sid läbi abivallavanem Oliver Liidemann ja ESS Kalevi 
Jahtklubi esindaja Toomas Soots.

Viimsi vald tänab tublisid talgulisi! Eriline tänu kõi-
kidele objekti- ja talgujuhtidele: Margus, Maris, Marek, 
Kaarina, Olari, Hela!

alar Mik
kommunaalameti juhataja

Laupäeval, 26. sep-
tembril selgitatakse taas 
eesti parim õunagrillija. 
eesti meistrivõistlustel 
õunagrillimises saab 
võistkonnaga osaleda 
igaüks – tegemist on 
rahvavõistluse, mitte 
tippkokkade mõõduvõt-
misega. 

Võistelda võib nii söe- kui 
ka gaasigrillil. Osalemiseks 
saatke e-kiri aadressile liit@
grilliliit.ee või helistage tele-
fonil 5043 000. Võistluse info 
ja reeglid on kodulehel www.
grilliliit.ee. 

Õunagrillivõistlus toimub ka-
hes voorus. Esimeses ehk Ha-
lika õunatalu voorus grillitakse 

Ubinapäeval grillime õuna

korraldaja poolt antavat õuna 
“Ligol”. Ille Kasvand, Halika 
õunatalu perenaine tutvustab: 

““Ligol“ on suur ja efektne ning 
hinnatud lauaõun. Ta on tihe-
da viljalihaga, hapukasmagus, 
meeldiva maitsega, tugev ja 
krõmpsuv. Säilitades saavutab 
pirni maitse. “Ligolit” kasuta-
takse aktiivselt ka köögipoo-
lel. Sobib küpsetamiseks nii 
iseseisvalt kui ka erinevate toi-
tude kõrvale.” 

Teises ehk ubinapäeva fan-
taasiavoorus grillib iga võist-
kond vabalt valitavat õuna, pea-
asi et tegemist on kodumaise 
toorainega. Fantaasiavoorus võib 
grillida kõike, kuid oluline on, 
et esitletava roa põhikompo-
nent on grillitud õun. Fantaa-
siavoorus antakse välja ka eri-
preemia parima esitluse teinud 
võistkonnale. 

Grillitud õun on hea ja mahlane. 
foto eesti Grilliliit

Eelmisel aastal toimunud 
võistlusel saavutas esikoha võist-
kond Grand Rose/Tallinn Viim-
si Spa, fantaasiavoorus pälvis 
esimese koha võistkond Märt 
ja Sõbrad. 

Grillimiseni ubinapäeval 
ja vaata lisainfot kodulehelt 
www.grilliliit.ee!

auris Rätsep
Eesti Grilliliit

Viimsi vabaõhumuuseumi taluturult leiab kõik vajaliku eesti 
toidukuu vääriliseks tähistamiseks.

Vabaõhumuuseumi perenaine 
õpetas võid tegema.

eesti toidu kuu piruka lõikasid lahti Urmas Kruuse ja Riina aasma. Tehtud eestist pärit toorainest.

Koduleib võiks olla eesti kodus alati au sees. fotod birgit Püve (Maaeluministeerium)

aitäh kõigile osalejatele! foto alar Mik
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Sügise tulekuga on taas 
õige aeg pühendada üha 
enam aega oma tervisele 
ning tulla uuringutele 
Viimsi spaasse. 

Uuringud meestele
Eelmise aasta kevadel suunasi-
me oma tervisekampaania mees-
tele, et hinnata eesti meeste hai-
gestumise riski sagedasema-
tesse neid tabavatesse haigus-
tesse (tegime n-ö tehnilist üle-
vaatust) sooviga ennetada hai-
gestumist või saada problee-
mile jaole varases staadiumis. 

Meeste terviseuuringute pa-
kett osutus populaarseks ja nii 
mõnedki on saanud tõuke oma 
eluviis üle vaadata ja selles muu-
tusi teha. Kaasaegsed teadmi-
sed haiguste tekkepõhjuste ja 
ennetamise osas on tõestanud, 
et 40% kõigist haigusjuhtudest 
on välditavad, tuleb vaid teha 
mõningased korrektiivid oma 
igapäevastes harjumustes.

Meie meeste surma põhjus-
te esikolmikus on südame-ve-
resoonkonna haigused, vähkkas-
vajad ja traumad. 

Eesti meeste oodatav eluiga 
on 10 aastat lühem kui naistel! 
Põhjusi selleks on palju, aga 
suurt osa mängib siin ka mees-
te soospetsiifiline käitumine –
mehed on riskialtimad, ei pöö-
ra nii palju tähelepanu söögi-
le-joogile, mida tarbivad, ka 
käivad nad tunduvalt harvemi-
ni arsti juures oma probleeme 
kurtmas. Lihtsalt kontrollile mi-
nek ei tundu vajalik olevat. 
Paljud mehed ei soovi tunnis-

Terviseuuringud 
Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuses
Hinnasoodustus -15% kuni 31.10.15:
Terviseuuringupakett naistele 93,50 € (tavahind 110 €)
Terviseuuringupakett meestele 72,25 € (tavahind 85 €) 

Õigel ajal avastatud terviseprobleem on kergesti lahendatav!

Tervisekeskus on avatud E–L k 8–20 ja P k 8–17
Tel 6061 160, spa@spatallinn.ee

Terviseuuringutest Tallinn Viimsi SPA-s

tada, et ülekaal, suitsetamine, 
vähene liikumine ja väike naps 
õhtul televiisori ees kätkevad 
endas tõsist terviseriski. Alko-
hol on teatavasti kaloririkas (tõs-
tab kehakaalu), tõstab vererõh-
ku, põhjustab südame laiene-
mist ning suurendab südame 
rütmihäirete ohtu.

Alates 50. eluaastast peaks 
iga mees käima korra aastas 
kontrollimas oma eesnäärme ter-
vist. Eesnäärme kasvajat saab 
diagnoosida 5 aastat enne se-
da, kui see hakkab mõjutama 
tervise seisundit ja eluohtli-
kuks muutub.

Tallinn Viimsi SPA-s on ka 
käesoleval aastal võimalik kont-
rollida meie meeste uuringu-
te paketi raames oma tervist. 
Pakett sisaldab: arsti konsul-
tatsiooni; koormustesti kõnni-
rajal, mille alusel hinnatakse 
südame-vereringe funktsiooni 
ja koormustaluvust; spiromeet-
riat kopsude funktsionaalse sei-

sundi hindamiseks ja hingamis-
elundite haiguste avastamiseks; 
kehakoostise analüüsi Jawon ioi 
353 kehaanalüsaatori abil; ve-
reanalüüse (veresuhkur ja -ras-
vad, maksa talituse näitajad ja
PSA-eesnäärme spetsiifiline an-
tigeen).

Uuringud naistele 
Oleme Viimsi spaas mõelnud 
ka naistele – juba aasta on meil 
olnud populaarne naiste uurin-
gute pakett.

Nii nagu meeste uuringute 
paketis oleme ka naiste omas  
pööranud tähelepanu just nei-
le haigustele ja probleemide-
le, mis meie naisi kõige enam 
kimbutavad ja mis sugugi alati 
ei anna kindlaid märke sellest, 
et oleks aeg pöörduda arstile.

Kõige sagedasemaks nais-
tel esinevaks pahaloomuliseks 
kasvajaks on rinnavähk. See 
haigus võib esineda igas va-
nuses, kuid tugev seos on siin  

vanusega. 80% rinnavähi juh-
tudest avastatakse üle 50-aas-
tastel naistel. Tähtsal kohal on 
ka pärilikult ülekanduv rinna-
vähk, mis avaldub sageli noo-
remas eas.

Rinnavähi riskifaktoreid ei 
saa ise mõjutada, küll aga saab 
neid arvestades pöörata roh-
kem tähelepanu ohumärkidele 
ja rindade kontrollile.

Naisi tõsiselt ohustavaks hai-
guseks on ka munasarjavähk, 
mis sageli avastatakse liiga hil-
ja. Algav munasarjavähk on reeg-
lina sümptomitevaba või siis esi-
nevad ebamäärased kaebused, 
mida ei seostata selle tõsise hai-
gusega (kõhu puhitus, sagene-
nud urineerimine, vähene ja va-
helduv kõhu- või vaagnapiir-
konna valu). Munasarjavähi avas-

Terviseuuringule on oodatud nii mehed kui ka naised. 
foto Tallinn Viimsi SPa

Viimsi Keskuse ajakiri 
ootab nime
13. augustil Haabneemes avatud Viimsi Keskus palub Si-
nu abi. 

Kindlasti jõudis paljude viim-
silaste postkastidesse keskuse 
esimene ajakirjake, mis hak-
kab edaspidi ilmuma paar kor-
da aastas. 

Aga hetkel on ajakiri veel ni-
metu. Kas sinul tuleb häid mõt-
teid, mis Viimsi Keskuse ajakirja 
nimeks võiks olla? Saada need 
mõtted hiljemalt 5. oktoobriks 
turundus@viimsikeskus.ee. Pa-

rima nime pakkujale on kingituseks 30-eurone Apollo raama-
tupoe kinkekaart.

Viimsi Keskus

augustis avati Haab-
neemes piirkonna suurim 
ostu- ja meelelahutus-
kompleks Viimsi Keskus, 
kus lisaks mitmekesisele 
kaupluste ning teenus-
pakkujate valikule on ka 
omanäoline sisearhitek-
tuur. 

Uurisime OÜ Ars Projekt sise-
arhitektidelt Eero Jürgensonilt 
ning Liina Kingilt, kuidas see 
sündis.

Kuidas loodi Viimsi Kes-
kuse sisearhitektuurne lahen-
dus? 

ARS Projekt väärtustab mees-
konnatööd, nii lepingupartne-
rite vahel kui ka kollektiivi sees. 
Maja autor, arhitekt Jüri Siim 
tegi ettepaneku liituda keskuse 
arendamisega juba hoone pro-
jekteerimise algfaasis. Selline 
stardipositsioon annab sisear-
hitektile oluliselt avarama töö-
maa, kui juba valmis karbiga te-
gelemine.

Mis inspireeris Teid jõud-
ma tänase lahenduseni?

Viimsi Keskuse sisearhitek-
tuuri lähteallikaks on loomuli-
kult hoone asukoht. Meid ins-
pireeris lokaalne identiteet – 
Viimsi kaluriküla. Värvide ja 
faktuuride valikul lähtusime me-

tamine võimalikult varases staa-
diumis aitab tunduvalt piken-
dada eluiga.

Üheks tähtsaks “tegijaks” 
meie organismis on kilpnääre. 
See mõjutab paljusid protses-
se meie kehas – ainevahetust, 
kasvu, arengut. Esineda võib 
nii kilpnäärme üle- kui ka ala-
talitust, mis võivad põhjusta-
da erinevaid haigusnähtusid, 
mida sageli ei osata seostada 
selle väikese näärmega meie 
kaelal (higistamine või naha kui-
vus, südame pekslemine, när-
vilisus, väsimus, kehakaalu muu-
tused tõusu või langusena, söö-
giisu tõus või langus, kõhukin-
nisus jm).

Kilpnäärmehaigusi esineb 
naistel kordades sagedamini kui 
meestel.

Väga oluline faktor, mis mõ-
jutab tervislikku seisundit, on  
elustiil, millest sõltub kehakaal 
ja füüsiline vorm. 

Enese vormishoidmiseks ja 
õigeaegselt ohtlike haiguste avas-
tamiseks hoiame ka sel aastal
käigus naiste terviseuuringute 
paketti, kuhu kuuluvad: mam-
mograafia; munasarjavähi mar-
kerite uuring (CA125, HE4); 
kilpnäärme hormoonide uuring; 
kehakoostise analüüs Jawon ioi 
353 kehaanalüsaatoril; arsti kon-
sultatsioon, kus analüüsitakse 
uuringute tulemusi.

Tervis on meie kõige kallim 
vara – see ütlus on küll vana, 
aga kehtib ikka ja alati! 

Katrin Traat
Tallinn Viimsi SPA 

Tervisekeskuse peaarst

reranna ja seda ümbritseva loo-
duse toonidest ja pindadest. Mui-
dugi arvestasime ka peamiste 
sihtgruppide ootuste ja käitumis-
mustriga.

Millised on Viimsi Kesku-
se olulisemad sisearhitektuur-
sed lahendused?

Keskuses on avarust ja val-
gust – see on kõige olulisem. 
Loomuliku valguse kasutami-
seks on hoonel ülavalgusega 
aatrium. Alumisel korrusel harg-
nevad kiirtena kolm kaubatä-
navat ning väga tähtis on ka 
üldalade visuaalne side ümb-
ritseva välisruumiga.

Arhitektuurne maht on kam-
merlik, võrreldes paljude uute 
hiiglaslike kaubanduskeskuste-
ga, ja seetõttu ei lämmata ava-
liku ruumi vormide mastaap 
inimlikku mõõdet.

Mida peab kaubanduskes-
kuse sisearhitektuurse lahen-
duse loomisel silmas pidama?

Oluline on keskenduda siht-
grupi vajadustele ning proo-
vida luua lahendus, mis looks 
positiivse emotsiooni. Ettean-
tud lähteülesande, rendipinda-
de äriplaanide ja tehniliste pa-
ratamatuste vajadused tuleb suu-
ta pakendada viisil, et üle kõige 
selle jääks kõlama vajalik inter-
jööri lahenduse kontseptsioon 

– autorite disainkontseptsioon.
Kui oluline on valgustus? 

Milliseid valgustuslahendusi 
olete kasutanud?

Valguslahenduse roll on suu-
rem, kui pealiskaudsel vaatlu-
sel tunduda võib – see on ini-
mese teadliku suunamise kõr-
val kõige mõjusam instrument. 
Valguse abil saab interjööris 
inimeste tähelepanu fokussee-
rida mingile teemale, luua vä-
ga erinevaid meeleolusid või 
emotsioone. Erinevad valgus-
režiimid, näiteks neutraalne päe-

Viimsi Keskuse sisearhitektuur lähtub lokaalsest identiteedist

Sisearhitektuurile lisab kindlasti väärtust ja valgust aatrium ning 
looduslikud mererannast inspireeritud toonid. foto Marit Karp

vavalgus, show-valgus, ööval-
gus jms muudavad ruumi mõju 
väga suurel määral.

Kuidas sisearhitektuur kes-
kuse külastajaid mõjutab?

Keskuse külastajaid mõjutab 
kindlasti kõige enam pakutav 
teenus. Kuid põhjuste hulgas, 
kas sama keskust külastatakse 
ka hiljem, on kahtlemata ka ar-
hitektuuri kvaliteet, sisearhitek-
tuuri lahenduste õnnestumine, 
interjööri identiteet ja lugu, mida 
keskus oma külalisele räägib.

Helen Saluveer

Viimsi Keskuse ajakirja 
nimi võib sõltuda just Sinu 
ettepanekust! foto Meeli 
Küttim
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Tallinna Tehnikakõrg-
kooli tudengid hakkavad 
planeerima ca 10,5 ha 
suurust maa-ala Viimsi 
aleviku südames. 

4. septembril kohtusid Viimsi 
vallamajas Tallinna Tehnika-
kõrgkooli tudengid ja õppe-
jõud Viimsi vallavalitsuse esin-
dajatega – vallavanem Alvar 
Ildiga, abivallavanem Margus 
Kruusmägiga ning maa- ja pla-
neerimisameti juhataja Erik 
Vestiga, et taaskord teha koos-
tööd Viimsi valla planeerimi-
sel ja elukeskkonna atraktiiv-
semaks muutmisel.

Vallavanem Alvar Ild ter-
vitas tudengeid lootusrikkalt. 
“Mul on hea meel, et meie 
vallamajja on tulnud nii palju 
tudengeid, tulevasi arhitekte, 
kes soovivad panustada Viim-
si valla ruumilisse arengusse. 
Vaadates meie valla varasemat 
koostööd erinevate õppeasutus-
te tudengitega, siis on mul suur 
soov ja lootus, et teie ettepane-
kud saavad ka ühel päeval ellu 
viidud,” sõnas vallavanem.

Arhitektuuriteaduskonna tu- 
dengitega on koostööd tehtud 
ka varem. Möödunud aastal oli 
koostöö eesmärgiks luua visi-
oonid, kuidas arendada Haab-
neeme alevikus asuvat Tamme-
põllu maaüksust – spordihoo-
ne, kõlakoda, riigigümnaasium 

Uus õppeaasta on alanud 
ning Viimsi noortevoliko-
gu ootab oma ridadesse 
uusi aktiivseid noori, kes 
tahavad muuta enda ja 
valla elu paremaks. 

Ootame liikmeteks särasilm-
seid, aktiivseid ning vastutus-
tundlikke inimesi, kes elavad 
või õpivad Viimsis ning kelle 
vanus on vahemikus 13–26 elu-
aastat. Kasuks tuleb ka hea huu-
morimeel ja tahtmine anda oma 
panus paremaks koostööks val-
laga. 

Aktiivse Viimsi Noortevo-
likogu liikmena saad väärtusli-
ku kogemuse võrra rikkamaks 
ning kindlasti annab noortevo-
likogu juurde julgust ja usku, 
et noorte hääl loeb ja seda võe-
takse vallas arvesse. 

jms. Noored arhitektid osalesid 
oma töödega konkursil võrd-
väärselt teiste Eestis tuntud ja 
tunnustatud arhitektidega. 

Maa- ja planeerimisameti 
juhataja Erik Vesti sõnul oli tu-
dengite panus konkursil osale-
misel märkimisväärne. “Kokku 
osales möödunud aastasel kon-
kursil 8 arhitekti tööd, millest 
4 olid noorarhitektide tööd. 
Vallaelanike ja ekspertgrupi 
koostöös tunnistatigi tol korral 
võitjaks noorarhitektide grupi 
töö,“ innustas Vest noori. 

Tänavu sügisel on noortel 
võimalus planeerida 10,5 ha suu-
rune maa-ala Viimsi alevikus. 
“Täna pakume välja mitte vä-
hem ambitsioonika võimaluse 
planeerida ühte suurt osa Viim-
sist. Tänasel päeval on planee-
ringuala valdavalt hoonestama-
ta ning tegemist on nõukogu-
de ajast pärit kolhoosi endiste 

kasvuhoonete alaga, millel ak-
tiivset tegevust ei toimu. Pla-
neeritava ala teeb planeeringu 
koostamise mõttes kindlasti at-
raktiivsemaks ala keskosas kõr-
guv Viimsi aleviku maamärk 
ehk endise katlamaja telliski-
videst laotud korsten, mis tu-
leb kindlasti säilitada,” sõnas 
Erik Vest. 

Planeeringuala piirneb põh-
jast Vehema teega, loodest Kat-
lamaja teega, läänest Roosi tee- 
ga, edelast Nelgi teega, lõunast 
Nelgi põigi ja Jasmiini teega 
ning idast tootmishoonetena ka-
sutuses olevate angaarhallide-
ga. Edelanurgas asub hoone, 
milles täna tegutseb Viimsi val-
lavalitsus koos oma tütarette-
võtetega, Viimsi Huvikeskus, ap-
teek, perearst ja väike kauplus.

Tudengite ülesandeks on 
mõelda välja ala ruumiline la-
hendus selliselt, et kõigil oleks 

Viimsi aTH tugirühm alustab 
uue hooga
aktiivsus- ja tähelepanuhäire (aTH) vanemate tugirühm 
alustab Viimsis uut hooaega ning kutsub kõiki kuulama 
ja kaasa rääkima.

Tugirühma kohtu-
mised toimuvad iga 
kuu esimesel nelja-
päeval k 18.00–19.30 
Viimsi vallavalitsuse 
peretoas (Nelgi tee 1,  
apteegipoolne sisse-
pääs).

Sügisesed kohtumised ja teemad:
1. oktoober – ATH äratundmine ja toimetulek
5. november – Õppimine kodus, koolis
3. detsember – Õed, vennad, vanavanemad
2016. aasta I poolaasta kohtumised toimuvad 7. jaanuaril, 

4. veebruaril, 3. märtsil, 7. aprillil ja 5. mail.
ATH tugirühma teenus on TASUTA ja mõeldud Viimsi valla 

elanikele või Viimsi valla haridusasutustes käivate laste vane-
matele ja lastega tegelevatele spetsialistidele. 

Tugirühma juhib  Kristi Kirbits. Lisainfo: kristi@viimsilaste-
aiad.ee.

Tühirühma kohtumisi korraldab Viimsi Vallavalitsus koos-
töös SA Eesti Lastefondiga.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

2014. aastal Viimsi Valla-
volikogu juurde moodustatud 
Viimsi Noortevolikogu eesmärk 
on kaitsta Viimsi noorte huvi-
sid vallas ning edastada värs-
keid ideid ja huvitavaid küsi-
musi vallaelu kohta. 

Noortevolikogu on sild noor-
te ja valla vahel ning tänu ak-
tiivsetele noortele saab vald 
teada, mida noored vallavoli-
kogult ootavad.

Viimsi Noortevolikogu on 
hetkel 13-liikmeline ning koos-
neb presidendist, komisjonide 
esimeestest ja liikmetest. Möö-
dunud õppeaasta alguses oli 
kolm komisjoni, mis koosnes 
enamjaolt kolmest liikmest ja 
ühest esimehest. Komisjonides
arutatakse konkreetse valdkon-
na probleeme, küsimusi ning 
aktuaalseid teemasid, mis lä-

hevad hiljem arutlusele valla-
majas. 

Kuna Viimsi Noortevoliko-
gu on üsna vähe aega tegutse-
nud, siis pole palju projekte 
veel olnud. Üks suurimatest oli 
Viimsi Innukate Ideede Dis-
kussioon ehk siis osaluskohvik 
VIID. Osa võtsid vallavolikogu 
esindajad, eksperdid ja loomu-
likult Viimsi noored, kes said 
arutada küsimuste üle inimes-
tega, kes suudavad konkreet-
seid vastuseid anda. Tänu ak-
tiivsetele noortele, kes jõudsid 
osaluskohvikule, sai noortevo-
likogu palju mõtteid ja ideid 
järgnevateks aastateks. 

Noortevolikogu eestvedami-
sel ning Viimsi valla kommu-
naalametiga koostöös viidi lä-
bi küsitlus selgitamaks välja 
elanike arvamus ööbussiliini 

avamiseks Viimsi ja Tallinna 
vahel. Tänu küsitluse tagasi-
sidele on lähitulevikus Viim-
si Noortevolikogul koostöös 
vallaga plaanis täiendada bus-
sigraafikuid ööbussiliiniga Tal-
linna ja Viimsi vahel. Ka sel-
leks on vaja rõõmsameelseid 
noori, kes oma panuse antud 
projekti annavad. Noortevoli-
kogu tahab laieneda ning kind-
lasti ka noortele kättesaada-
vam olla. Selleks korraldatak-
se veel huvitavaid ja kindlasti 
ka meeldejäävaid sündmusi. 

Liitu meie ridadega, et olla 
kursis Viimsi valla eluga ning 
panustada noortesõbraliku val-
la arendusse!

Jälgi meid: fb.com/noorte-
volikogu.viimsi. 

Kristiina Laura järve
Viimsi Noortevolikogu

Viimsi Noortevolikogu ootab uusi liikmeid
Hea TeaDa
Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linna-
volikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on 
noored.

Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna päde-
vusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepa-
nekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu 
liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26, kelle elukoht on re-
gistreeritud või kes õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse 
territooriumil. Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesindus-
te ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored 
(noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi). 

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse: rääkida kaasa ot-
suste tegemisel, mis puudutavad noorte elu; omada võrdseid või-
malusi täiskasvanutega; saada heaks kodanikuks; aktiivsemalt 
osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus; tutvuda demokraatia 
põhimõtetega.

Noorte osaluskogude ehk kohaliku tasandi noortevolikogude 
ja maakondliku tasandi noortekogude katusorganisatsiooniks 
on Eesti Noorteühenduste Liit. Harjumaa osaluskogude toimist 
toetab Harju Maavalitsus ning Eesti Noorteühenduste Liit koos-
töös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Viimsi Noortevolikogu 
toimimist toetab lisaks Viimsi Vallavalitsus. 

Viimsi keskusala hakkavad 
planeerima tudengid

väga hea antud piirkonnas ela-
da. “Viimsi vald ei pane ette 
konkreetseid piiranguid, sest 
soovime, et tegemist oleks teie 
endi visioonidega parimast või-
malikust elukeskkonnast. 

Koostatavas visioonis tu-
leks lahendada täisväärtusliku-
le elukeskkonnale baseeruv uus 
elamukvartal madaltiheda hoo-
nestusviisiga koos äri-, büroo-, 
tootmis-  ja ühiskondlike hoo-
netega. Hoonete planeerimisel 
on kõrguspiiranguks 11 meet-
rit olemasolevast maapinnast. 
Soovime, et parkimine oleks 
lahendatud krundisiseselt ning
planeeritaks ka kõnniteed, män-
guväljakud ja haljakud,” täien-
das Erik Vest.

“Täna ja lähikuudel on sel-
le uue kvartali areng ja tulevik 
teie kõigi kätes, seega miks mit-
te unistada suurelt, kuid samas 
arvestades ka reaalsust,” innus-
tas Vest noori tööle asuma.

Kas ja kui palju visiooni-
dest ellu viiakse, näitab aeg, 
sest lisaks Viimsi vallale on 
planeeritaval maatükil veel ca 
30 omanikku. 

Tudengeid juhendavad Tal-
linna Tehnikakõrgkooli arhi-
tektuuri- ja keskkonnatehnika 
teaduskonna dekaan Hindrek 
Kesler ja arhitektuuri instituu-
di juhataja kohusetäitja Tomo-
mi Hayashi.

Liina Rüütel

Tudengid planeerivad ca 10,5 ha suurust maa-ala Viimsi aleviku 
südames. 

Tudengid, kes hakkavad maa-ala planeerima koos juhendajatega ning maa- ja planeerimisameti juhatajaga. 
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Randvere reisiklubi poolt 
valitud suvine reis viis 
31. juuli hommikul Viimsi 
eakad reisibüroo Comtur 
abiga kaheks päevaks 
Piirisaarele ja Setumaale. 
Sõidu rosinaks pidi olema 
soome-ugri kultuuripea-
linnas obinitsas toimuvad 
Seto kuningriigi päevad. 

Reisi huvitavam osa algas Tar-
tust laevaga mööda Emajõge 
Piirisaarele. Pärast neljatunnist 
laevasõitu said kõik huvilised 
selgeks veelindude nimed, sai-
me teada, et kõvera kaelaga 
suur lind ei ole ainult kurg, 
vaid võib olla ka hall- või hõbe-
haigur. Kogesime, et Peipsil ik-
ka merehaigeks ei jää ning 
saime teada, et ohtlike kohta-
de vahel kulgev ohutu, piisava 
sügavuse ja laiusega tähista-
tud laevasõidutee veekogul on 
faarvaater. 

Piirissaarel tehtud jalgsi-
rännak läbi kolme küla andis 
selge ülevaate sellest, mis juh-
tub, kui elukohast kaob töö ja 
teenistus. Saarel puudub arsti-
abi, on likvideeritud kool, kaup-
lus ning mahajäetud talukohad 
ootavad elanikke. Kas hääbuv 

Seenioride 
kinohommikud
Viimsi Kinol on au pakkuda filmikunsti parimaid 
pärleid kinokavast vaatamiseks seenioritele iga 
kuu kahel kuni kolmel reedel algusega kell 12.20.

Kinohommiku pilet maksab 
2.90 eurot ning sisaldab oma 
valikul tassi kohvi või teed. 
Viimsi Kino asub Haabnee-
mes, Randvere tee 11 bussi-
liini 1A lõpp-peatusest 150 m 
kaugusel.

18. septembril linastub film tuntuima Eesti helilooja Arvo 
Pärdi igapäevaelust “Arvo Pärt – Isegi kui ma kõik kao-
tan”. Intiimne ja tundlik portree heliloojast Arvo Pärdist, 
mis avab maestro elufilosoofiat, loometausta ning näitab 
lihtsaid hetki pere ja lähedastega. “Isegi kui ma kõik kao-
tan…,” on Arvo Pärt oma töövihikusse kirjutanud. Maest-
ro on aastaid pidanud päevikut, mida ta ise töövihikuteks 
nimetab. Just nendesse vihikutesse on ta kõrvuti tööga 
muusikaliste tekstide kallal kümnete aastate vältel üles 
kirjutanud oma mõtisklusi, kurvastusi, rõõme, leide, avas-
tusi, muresid, üleelamisi – kõike seda, mida võib nimetada 
kunstniku siseeluks. 

2. oktoobril linastub vanameister Woody Alleni film 
“Irratsionaalne mees”. Vanameistri värskeim linateos rää-
gib filosoofiaprofessor Abe Lucasest, kes ei suuda elust 
kuidagi mingit mõtet ega rõõmu leida. Peatselt pärast väi-
kelinna kolledžisse tööle asumist tekib Abe’il suhe kahe 
naisega: üksiku professori Rita Richardsiga, kes ihkab 
päästmist õnnetust abielust, ja oma parima õpilase Jill Pol-
lardiga, kellest saab tema lähedasim sõber.

16. oktoobril linastub romatiline komöödia pensioni-
põlvest “Eakas Algaja”. Robert De Niro mängib 70-aastast 
lesestunud Ben Whittakeri, kes on avastanud, et pensioni-
põlv polegi nii ihaldusväärne. Ta haarab võimalusest tagasi 
tööturule saada ning läheb vaneminterniks veebipõhisesse 
moefirmasse, mille asutas ja mida juhatab Jules Ostin.

Viimsi Kino

Ühekordne toetus 
pensionäridele
Viimsi Vallavalitsuse 07.04.2015 korralduse 
nr 576 alusel  makstakse toimetuleku paranda-
miseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust 
kõigile pensionäridele.

Toetust 40 eurot makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töö-
võimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle Rahvas-
tikuregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas 
vähemalt alates 1. jaanuarist 2015. Esmakordsel taotle-
misel tuleb esitada vormikohane taotlus Viimsi Vallava-
litsusele. Toetuse saajale, kes sai toetust eelmisel  aastal 
arvelduskontole, kantakse toetus üle 2014. aasta toetuse 
väljamaksmise aluseks olnud andmete alusel. Kui Teie ar-
velduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume 
sellest teada anda hiljemalt 1. oktoobriks 2015 allolevatel 
telefoninumbritel või e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel 
alates 10. oktoobrist kahe nädala jooksul. Esmaseid taot-
lusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 10. oktoobrist 
kuni 18. detsembrini 2015. Täpsem info valla sotsiaal- ja 
tervishoiuametist E k 14–17 ja N k 9–12 ja 14–17 ning 
telefonidel 6028 825 ja 6028 867.

Vallavalitsus

Viimsi valla pensionäride 
soodustingimustel ujumine
alates septembrist on Viimsi vanaduspensionäridel taas  või-
malik käia soodustingimustel ujumas Spa Viimsi Tervises. 

Ujumise ühe korra hind on 5.30 eurot. Ujulat on võimalik 
kasutada 1 korral nädalas kas teisipäeval või neljapäeval kell 
11.30–13.30. Uutele kasutajatele väljastab soodustuse andva 
kaardi Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet. Üht-
lasi kehtivad edasi MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse poolt 
varem väljastatud kaardid. Info telefonil 6028 867 E k 14.00–
17.30 ja N k 9.00–12.00; 14.00–17.00.

Vallavalitsus

elukorraldus Piirissaarel taas-
tub läbi euro rahadega reno-
veeritud Piirissaare ja Laak-
saare sadama või on need kulu-
tatud miljonid asjatud ja Piiris-
saarelt kaob täielikult püsiela-
nikkond? 1920. aastal elas seal 
700 inimest, kellest enamus 
olid vanausulised. Vanausulis-
te järeltulijatele on saar praegu 
ainult suvepuhkuse veetmise 
kohaks. 

Kohalikus infopunktis pa-
kuti kõigile kehakinnitust, see-
järel pöördusime laevaga ta-
gasi Laaksaare sadamasse ja 
sealt edasi bussiga Värskasse. 
Pärast õhtusööki võis arvata, 
et muljeterikas päev on õnne-
likult lõppenud, aga ei. Värska 
järve kaldal läks lahti päeva lõ-
petav ühislaulmine Endel Val-
kenklau ja Rein Sagari pillilu-
gude saatel.

Hommik algas jalutuskäi-
guga Värska surnuaias, kus asub 
Seto lauluema Anne Vabarna 
rahupaik. Juhuse läbi õnnestus 
meil külastada Värska õigeusu 
kirikut ja kohtuda ülempreest-
ri Andreasega, kes oskas väga 
hästi, lihtsalt ja ladusalt kiriku-
kaanoneid lahti seletada. Kü-
simusi esitati küllaga ja kõik 

said sisutiheda vastuse. Pärast 
sellist kohtumist kadus palju-
del eestlasele omane usuleigus 
ja õnnistusküünlaid süüdati kõi-
gil altaritel.

Edasi külastasime Lüübnit-
sat ja Võõpsut. Piirkonna tun-
nuseks on suured sibula- ja 
porgandipõllud,  korrastatud ela-
mud ja aiad. Võõpsus ülessea-
tud näitus “Peipsitaguste 2000 
pagulase saabumisest Võõpsu 
1943. aastal” andis mõtlemis-
ainet tänasele pagulaste vastu-
võtmise probleemile.

Räpina koos Sillapää lossi 
ja pargiga oli suviselt õites ja 
täies ilus, tunda andis kohaliku 
aianduskooli mõju linnakujun-
dusele.

Räpina Obinitsa teele jääv 
euroala idapiiri Koidula tolli-
punkti suurus oli muljetaval-
dav. See võimaldaks mahukat 
kaubatransiiti lääne ja ida suu-
nal, kuid praegune poliitika on 
suigutanud rajatud mammuti 
unele.

Obinitsa aga oli ärkvel. Kõik
parklad pilgeni täis ja peoplats 
“ugri-mugri” ja setu rahvarõi-
vaist kirev. Kui kunagisi Seto 
kirmaskeid iseloomustas mees-
te kõva purjutamine ja kaklu-

eesti Loomakaitse Seltsi 
sügisene kampaania 
“Kiibi või kaota!“ paneb 
loomaomanikele süda-
mele oma lemmikuid 
kiipida ja registreerida.

“Väga oluline on varustada oma 
vähegi liikuvam lemmikloom, 
nagu näiteks koer, kass, tuhkur 
või küülik, kiibiga ja kanda te-
ma andmed kahte üleriigilisse 
registrisse – ühte riigiportaali 
www.eesti.ee kaudu ja teise loo-
maarsti abil,” tunnistab Eesti 
Loomakaitse Seltsi hädajuhtu-
mite juht Maaja Mäll ning li-
sab: “Kiibilt leitav kood ja sel-
lele registris vastavad andmed 
aitavad kaotatud looma tagasi 
koju. Kahjuks ootavad oma saa-
tust varjupaikades mitmed ek-
sinud loomad, kellel puudub 
kiip või kelle andmed on jää-
nud hoolega kiipimas käinud 
loomaomanikul lemmiklooma-
registrisse kandmata ning keda 
ei õnnestugi kuidagi tuvastada.”

“Riisitera suurune mikro-
kiip paigaldatakse valutu süst-
latorkega looma naha alla. Kiip 
on väike elektronseade, mis on 
inertne, ei kiirga midagi ega 
erita kahjulikke aineid. Kiibis-
tada saab loomakliinikutes üle 
Eesti keskmiselt 20 euro eest 
ja vastutustundlik on teha seda 
kohe, kui loom on endale võe-
tud,” täpsustab Mäll.

Koostöös Varjupaikade MTÜ
ja mitmete linnavalitsustega kor-
raldab Eesti Loomakaitse Selts 
erinevates Eesti linnades lem-

Eksootikat leiab ka Eestist
sed, siis seda Seto kuningriigi 
päeval küll ei olnud. Sõbrali-
kud naerunäod kogu platsil – 
lauljad, tantsijad, kauplejad, kü-
lalised. 

Ülemsootska valimise kor-
raldus oli lõbus, demokraatlik 
ja lihtne. Seekord läks võim Se-
tumaal naiste kätte. Omaette vaa-
tepilt oli Seto sõjaväe paraad. 
Tore oli vaadata lustivat rah-
vast. Kas aitab setusid nende 
temperament või nende vilja-
kuse kuningas Peko, kuid pidu 
oli meeldejääv ja vägev.

Need kirjaread ei ole üm-
berjutustus reisil nähtust, vaid 
koondab mõtteid ja emotsioo-
ne, mis tekivad mõnda Eesti-
maa nurka külastades. Aastaar-
ve, nimesid, koguseid, pikkusi  
leiab huviline infovoldikutest 
ja teatmeteostest. Emotsioone 
saab ja lisab aga humoorikas 
reisiseltskond, ladus reisikor-
raldus ning hea tuju. Kas seda 
oli, peab igaüks ise ütlema, 
mina olin rahul. Kindlasti oli 
rahul ka sõidukaaslane, kellelt 
“varastati” reisil Gotlandile ra-
hakott koos dokumentidega – kät-
te sai ta selle seekordsel sõidul 
oma reisikoti voodri vahelt…

ene Valkna

Loomaomanik – kas kaotad 
või kiibistad?

mikloomade kiipimisüritusi, kus 
100 esimest kohaletulnud loo-
maomanikust linnakodanikku 
saavad kiipida oma lemmikuid 
tasuta. Kõikidele teistele keh-
tib kiibistamisel soodushind 

5 eurot. Lisaks registreeritakse 
värskete kiibisaajate andmed 
üleriigilisse lemmikloomaregist-
risse LLR ning teise üleriigi-
lisse registrisse kandmisel keh-
tib soodushind 6 eurot.

Eesti Loomakaitse Selts kor-
raldab septembri lõpus kiipi-
missündmusi, mis kestavad ena-
masti 3 tundi ja leiavad aset 
suuremates linnakeskustes või 
varjupaikade juures. Viimsile lä-
him võimalus on sündmusel en-
da lemmik kiibistada Tallinnas 
20. septembril kell 11–14 Tellis-
kivi Rimi parklas (Telliskivi 61).

Kiipimisele palume kaasa 
võtta loomaomaniku isikut tõen-
dav dokument, looma pass, kae-
la- ja jalutusrihm ning koertele 
vajadusel suukorv. Loomaoma-
nik peab suutma oma looma 
protseduuri ajal kinni hoida.

Liisi Moosaar

TaSUb TeaDa
l Lemmikloomaregistrisse LLR saab arvele võtta tšintšiljad, fen-
nekrebased, hamstrid, hobused, jänesed, maod, merisead, mi-
nisead, papagoid, tuhkurud, koerad, kassid.
l Lemmikloomaregistrisse on Viimsi vallast kantud 1740 lem-
miklooma – 1190 koera, 547 kassi ja 3 tuhkrut. Tänavu 1. jaa-
nuarist 30. augustini on Viimsi vallas registrisse kantud 98 koera 
ja 81 kassi. 
l Lemmikloomaregistrisse lemmiku registreerimine on Viimsi 
valla elanikele tasuta. 

Kiibi või kaota! foto ere jürgenson
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Mis on ühist kalatööstusel 
ja veinil? Küsimus tundub 
absurdne, kuid nõukogu-
deaegses megamajandis 
– Kirovi kalurikolhoosis – 
toodeti 1960. aastatest 
alates ka veini ja veini-
tsehh paiknes algul lausa 
kalatööstuse hoone katuse 
all. 

Edu ja jõukuse tippu jõudnud 
Kirovi kalurikolhoos oli nagu 
riik riigis ja laiendas haaret 
igas suunas. Piirid laienesid nii 
pindalalt kui ka tegevusvald-
kondadelt. Kõige alus oli kala, 
kuid öeldi, et Kirovis kasutati 
kalast ära kõik peale lõhna. 
Nii tuligi sprottide, vürtsikilu 
ja blanšeeritud makrelli järel 
teise ringi toodang: kalatöös-
tuse jääkidest saadud looma-
sööt, šampoon ja määrdeõlid. 
Lõpuks moondus kalastusega 
teenitud kapital ehitusteks ja 
sotsiaalhoolekandeks, kuid ka 
muusikaks, lehmakommideks, 
ketšupiks ja veiniks. 

Kirovi kolhoosis tehti juba 
aastaid õunaveini nimega Lati 
Pats. Joogi säilitamiseks oli mu-
retsetud 113 suurt tammevaa-
ti. Esimees Oskar Kuul tahtis 
veinitootmist laiendada, tegi 
tublisti eeltööd ja leidis veini-
meistri ametikohale meelepä-
rased kandidaadid Põltsamaa 
ja Rakvere veinitehastest. Esi-
algu ei tulnud spetsialistide üle-
tõmbamise plaanist midagi väl-
ja. Rakvere veinitegija alustas 
hoopis õpinguid Moskva toi-
duainete tehnoloogia instituu-
di käärimissaaduste osakonnas. 
Ent kui Kuul paar aastat hiljem 
uuesti kutsuma tuli ja pakkus 
tööd tuliuues Püünsi veinitöös-
tuses, neljatoalist korterit ja 
lasteaiakohti, jäi veinimeister 
nõusse ja alustas 1972. aasta 
17. septembril tööd.

Kogu veinitootmise mater-
jal – õunad ja marjad – varuti 
Eestist. Õunad toodi peamiselt 
Õisu ja Polli aianditest, sõstrad 
ja pihlakad enamasti Mustveest. 
Palju kasutati ebaküdooniat, 
milleks Oskar Kuul isegi spet-
siaalse istanduse rajada lasi. 
Vastu võeti ka kohalike inimeste 

Kala ja vein

marju, kuid Viimsi rahvast sidus 
veinitsehhiga ka üks lisahuvi – 
seal sai oma aia õunad mahla 
vastu vahetada.

Kirovi kolhoosi veinitsehh 
lõpetas tegevuse Gorbatšovi-
aegse joomisevastase kampaa-
nia ajal 1980. aastate keskel. Vei-
nimeistrid kvalifitseerusid üm-
ber. Nad olid teinud aastaid 
koostööd Eesti Teaduste Aka-
deemia ja keemiainstituudiga 
ning nüüd töötati koos välja 
propolise ekstrakti tootmise teh-
noloogia. Veinitööstuse juurde 
ehitati propolise ekstrakti toot-
mise tsehh, mille roostevaba 
seadmestik valmistati Kirovi me-
tallitsehhis. Ekstrakti toodeti Tal-
linna Farmaatsiatehase vaja-
dusteks ja tootmise käive oli 
võrdne veinitootmise käibega.

Nüüd, mil Kirovi veinidest 
on jäänud vaid ilus (pool)ma-
gus mälestus, nõustus oma mul-
jeid jagama veinitööstuse teh-
noloog Veera Ebenek. Väärikas 
ettevõtlik daam, keda vanemad
viimsilased seniajani Veini Vee-
rana tunnevad, on nüüd tegev 
hoopis teises valdkonnas.  Aas-
tate eest oli aga just tema see, 
kes viis kolhoosi veinitootmise 
heale järjele.  

Veera arvab, et tänapäevast 
veinitootmist on raske toona-
se kolhoosiaegsega võrrelda. 
“Tollal puudusid ju täielikult 
paljud normaalseks veinitoot-
miseks vajalikud materjalid, 
nagu veini toite- ja selitusained. 
Hea veel, et sain Moskva Ins-
tituudist hankida veini pärmi-
kultuuri vedelpärmi kasvatami-
seks. Võimalik, et vein oli tollal 
tervislikum, ei tea. Praegused 
veinid on kindlasti puhtamad 
ja nende pikk säilivusaeg on 
garanteeritud. Kuid ega meil,  
Kirovi veinitegijatel, säilitami-
sega suurt muret ei olnud. Sel-
leks ajaks, kui uued mahlad 
sisse tulid, pidi eelmise aasta 
toodang maha müüdud olema. 
Lõviosa veinidest realiseerisi-
me Venemaal, iga nädal läks 
3–4 vagunitäit ida poole teele. 
Kuid palju jäi ka Eestisse ja 
piiskop Pajula tellis meie veini 
isegi kirikuveiniks.” 

Kas veinitsehhis nalja ka 
sai?

“Ikka sai! Vein filtreeriti as- 
bestfiltritega. Kasutatud filtree-

rimispapid ootasid estakaadil 
äravedu. Aga seal olid juba aeg-
sasti platsis “kohalikud joodi-
kud” – liblikad, varesed ja ha-
kid. Natukese aja pärast oli  
kogu seltskond purjus – libli-
kad laperdasid abitult, varesed 
ja hakid muutusid aga hirmus 
agressiivseks ja kippusid kak-
lema. Üks ronk oli eriti suur 
tülinorija – siis, kui rahvas hak-
kas koju minema, kiskus nais-
tel käekotte ja läikivaid detaile, 
püüdis õlale istuda ja oli tige.

Veini tegemisel töötas pi-
devalt 23–27 inimest. Võtsin 
ükskord tööle ühe mehe, kes 
oli tuntud kõva joomamehena. 
Kuul avaldas arvamust, et nüüd 
on küll kits kärneriks pandud, 
ja ütles, et mees töötab vei-
nitsehhis ainult esimese mär-
kuseni. Aga uus töötaja osutus 
väga tubliks ja lahti lasta teda ei 
tulnudki. 

Mõne õnneliku õnnetuse 
üle on tagantjärgi hea naerda. 
Meil oli suur veinikelder, vei-
nivaadid seisid kahel korrusel. 
Käärimisel eraldub süsihappe-
gaas, mis koguneb madalale ja 
hommikuti tuli enne käärimis-
tsehhi minekut esimese asjana 
ventilaatorid tööle panna. Ühel 
hommikul tulid veinitsehhi kü-
lalised ja juhataja Väino Nigu-
mann unustas ventileerimise 
ära. Eriti kaugele ta külalistega 
ei jõudnud – kõik vajusid juba 
enne teise ruumi jõudmist kok-
ku…” 

Kuidas Te oma Kirovis 
töötamise aastaid hindate?

“Raske oli, tööd oli palju, 
kuid tore aeg oli. Oskar Kuuli 
hindan väga kõrgelt.” 

Mis vein Teile endale kõi-
ge rohkem maitses?

“Kindlasti Juubeli! Seda-
sama Juubeli veini mäletavad 
hea sõnaga ka paljud vanemad 
Viimsi inimesed. Juubeli oli 
ainus vein, mis jäeti pikemalt 
tammevaatidesse laagerdama. 
Kõik teised – õuna- ja sõstra-
vein, karusmarjavein, Santa 
Maria, Viimsi ja Lati Pats – 
need pidid olema ühe aastaga 
müüdud.”   

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseum 

Põllult põske
Pringi rannakülas on alanud sügistööde aeg ning 
Kingu talu peremees ja perenaine kutsuvad kül-
la igasügisesi talutoimetusi uurima ja proovima.

Eriti põhjalikult keskendume leivateole. Peremehe käe all 
saab selgeks viljatera teekond viljapeast veskisse ja ves-
kist lapse põske. Viimsi vabaõhumuuseumi programm 
keskendub rukkile ja rukkileiva kasulikkusele. Tutvusta-
me, kuidas rukist kasvatatakse, räägime vilja külvamisest 
ja töötlemisest. Tutvust teeme ka erinevate viljasortidega.

Vabaõhumuuseumi rehe all saavad lapsed näha ja 
proovida, kuidas viljaterasid aganatest eraldatakse. Kätt 
saab proovida ka viljaterade jahvatamisel. Selgeks saavad 
ka vajalikud tööriistad, nagu näiteks koot ja sirp, milleta 
peremees hakkama ei saaks.

Talu perenaine õpetab leivaahju soojuse paistel leiva-
taigna tegemist. Koos mekitakse ahjust tulnud leiba ja ko-
duvõid. Räägime, miks rukkileib on kasulik ja miks ruk-
kitooteid on tark süüa. Iga grupp saab kaasa rannarahva 
heade soovidega juuretise, millest oma rühma maitsev leib 
valmis küpsetada.

Haridusprogramm on eelkõige mõeldud lasteaia ja I–
III kooliastme lastele vahemikus 1. septembrist kuni 31. 
oktoobrini. 

Talutoimetused võetakse kokku 1 tunni jooksul ning 
see maksab 4 eurot lapse kohta.

Lisainfo ja broneerimine e-posti aadressil hariduskes-
kus@rannarahvamuuseum.ee ja telefonil 5184 998.

Rannarahva muuseum

Ubinapäev ja 
mahlapressimine
Ubinapäev tuleb igal aastal sama kindlalt nagu 
sügis – vägeva sügisese laada ning õunateema-
liste tegevustega. 

Traditsiooniline taluturu ubinapäev toimub 26. septembril 
kell 10–15 ning mahlapressimise talgud toimuvad 26.–27. 
septembril.

Traditsiooniliselt on ubinapäeva keskmeks SUURED 
MAHLATALGUD, mis toimuvad nii laupäeval kui ka pü-
hapäeval. Kõigi soovijate õunad pressib kohapeal tervis-
likuks mahlaks Hiiumaalt kohale vurav suur mahlapress. 
Teil jääb üle ainult õunad kotiga kohale tuua ja kaasa võt-
ta ka mõni suuremat sorti nõu, millega mahl kenasti koju 
transportida. Kes soovib, saab sel aastal lasta ka oma õun-
test pressitud mahl kohapeal ära kuumutada ja 3-liitrisesse 
pakki pakendada.

Palume oma mahlapressimise soov kindlasti registree-
rida taluturu perenaise Heleni juures telefonil 5620 1417 
või e-posti aadressil helen@rannarahvamuuseum.ee. Ko-
hapeal elavat järjekorda ei ole.

Sama traditsiooniliselt on ubinapäeval avatud Toi-
dublogijate õunapuhvet, toimuvad mitme õunateemalised 
õpitoad ning muidugi taluturg, kus kenas valikus õunu ja 
istikuid saadaval.

Koostöös Eesti Grilliliiduga selgitatakse ubinapäeval 
välja ka Eesti parim õunagrillija e toimuvad Eesti meist-
rivõistlused õunagrillimises 2015. Lõbusal võistlusel osa-
leda võib igaüks. Lähemat infot saab grilliliidu kodulehelt 
www.grilliliit.ee.

Siinkohal ka üleskutse kõikidele õunainimestele – ole-
te oodatud oma toodangut müüma meie taluturul! Sel päe-
val läheb kaubaks kõik, mis seotud õuntega. Andke palun 
oma tulekust teada taluturu perenaisele Helenile (tel 5620 
1417, helen@rannarahvamuuseum.ee)!

Kes hommikuti turul käib, see asjata ei longi!

Veera ebenek ja Kirovi 
veinivalik.

TaSUb TeaDa
l 100 kg õunu – 20 min – 50 l mahla
l Mahlapressimise hind on 0,25 €/l
l Kuumutamine alates 60 l mahlast. Suhkrut kuumuta-
misel ei lisata! 
l 3 l mahla pressimise, kuumutamise ja pakendamise 
hind on 2.80 € (pakend sisaldub hinnas)
l Mahla tegemiseks ei sobi sordid “Valge klaar“ ja “Mart-
sipan“ – need on tekstuurilt pehmed, ummistavad masi-
na ja muudavad mahlapressimise väga aeganõudvaks.

Rannarahva muuseum

Veinivaatide taga toimetab veinimeister Urvaste ants.
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Viimsi Huvikeskuse teatri-
maailma sügishooajaks 
on planeeritud vähemalt 
viis etendust. Lavalauda-
dele astuvad näitetrupid 
Ugala teatrist, trupist 
Kell 10, MTü ühendusest 
R.a.a.a.M., Komöödia-
teatrist ja Vana baskini 
Teatrist.

“Mere märgid“
Teisipäeval, 22. septembril 
kell 19 etendub huvikeskuses 
Ugala Teatri lavastus “Mere 
märgid”, mis jutustab loo just-
kui kahes erinevas maailmas 
elavast inimesest ja nende koh-
tumisest ning ühisest loost. 

Ameerikast pärit näitekir-
janiku Gardner McKay näi-
dend jutustab loo Colmist – 
kalurist, kes elab ühel väiksel 
Iiri saarel. Selliseid väikseid 
saari leidub maailma eri nur-
kades kindlasti palju, need on 
paigad, mis keelduvad muutu-
mast, kuigi maailm nende üm-
ber muutub järjest kiiremini.

Ühel pulmapeol näeb Colm 
ilusat linnatüdrukut, kelle sar-
nast muidu sel saarel juba ei
kohta. Aasta hiljem kirjutab 
Colm talle kirja. Ilusama, kui 
temasugusest lihtsast kalurist 
ealeski võiks oodata. Kirjale 
järgneb teine ja kolmaski, kuni 
ühes nendest kirjadest seisab 
kutse taaskord kohtuda.  

“Mere märgid” on Ugala me-
nukas lavalugu, mille lavasta-
jaks on Margus Kasterpalu ning 
muusikalise kujunduse auto-
riks Toomas Lunge. Näitleja-
tena astuvad üles Meelis Räm-
meld ja Kadri Adamson Endla 
teatrist. Tegemist on ühtlasi 
viimaste etendustega, mistõttu 
on veel viimane võimalus tulla 
nautima puudutavat jutustust.

Etendus kestab 3 tundi. Teat-
ripileti (täispilet 15 € / soodus-
pilet 12 €) saab soetada Pile-
timaailma ja Piletilevi müügi-
punktidest, Viimsi Huvikesku-
sest või vabade kohtade ole-
masolul enne etendust koha-
peal. Piletite broneerimine tel 
6028 838 või e-posti aadressil 
viimsi@huvikeskus.ee.

“Skandaalisalu“
Teisipäeval, 13. oktoobril kell 
19 etendub huvikeskuses teat-
ritrupi Kell 10 lavastus “Skan-
daalisalu“, mis räägib saladus-

Teatrisügis huvikeskuses

test ja mõistatustest ning inim-
suhetest. 

Lavastuse põhirõhk on kü-
simusel: kuidas avastada pai-
navat saladust? Teate ju küll 
tunnet, kui miski on nagu viltu, 
aga mis, seda täpselt ei tea... 
Sarnase mõistatuse ees on ka 
selle loo peategelane – mees, 
kes on äsja amnestiaga vangist 
vabanenud ja kelle noor naine 
käitub kuidagi kummaliselt. 
Ainus kellest võiks mõistatuse 
lahendamisel abi olla, on pe-
rekonna advokaat, aga temagi 
põikleb kõrvale... 

“Skandaalisalus” astuvad la-
valaudadele Marta Laan, Ro-
man Baskin, Alo Kõrve, Mart 
Toome. Lavastuse näol on 
tegemist John Patricku koo-
miline trilleriga, mille on la-
vastanud Roman Baskin ning 
kunstnik on Ann Lumiste. Esi-
etendus toimus tänavu 5. märt-
sil Vaba Lava Teatrimajas. 

Etendus kestab 2 tundi ja 
20 minutit, vaheajaga. Teatripi-
leti (täispilet 15 € / sooduspi-
let 12 €) saab soetada Pileti-
levi müügipunktidest, Viimsi 
Huvikeskusest, Viimsi Päeva-
keskusest või vabade kohtade 
olemasolul enne etendust ko-
hapeal. Piletite broneerimine 
tel 6028 838 või e-posti aad-
ressil viimsi@huvikeskus.ee.

“alustame algusest“
Teisipäeval, 27. oktoobril kell 
19 etendub MTÜ Ühendus 
R.A.A.A.M. lavastus “Alusta-
me algusest”.

“Alustame algusest” (“Circ-
le Mirror Transformation”) on 
äsja Pulitzeri preemia võitnud 
noore näitekirjaniku Annie Ba-

keri näidend kohtumistest täis-
kasvanute draamaringis. Viis 
inimest, kes püüavad lahti ha-
rutada oma elu umbsõlmi, leia-
vad erinevaid mänge mängides 
üksteises uued pidepunktid, 
uued algused ja lõpud. 

Tegemist on näitetrupi põ-
neva looga, mille on lavastanud 
Adrian Giurgea (USA), kunsti-
nik on Reet Aus ning muusika-
lise kujunduse on loonud heli-
looja Ardo Ran Varres. Laval 
on Elina Reinold, Külli Reinu-
mägi, Margus Prangel, Maarja 
Mitt, Egon Nuter ja Madis Met-
samart.

“Alustame algusest” oli Va-
ba Lava uue teatrimaja ava-
misnädalavahetuse üks pea-
sündmusi.

Etendus kestab 2 tundi ja 30 
minutit (koos vaheajaga). Teat-
ripileti (täispilet 15 € / soodus-
pilet 12 €) saab soetada Pile-
timaailma ja Piletilevi müügi-
punktidest, Viimsi Huvikesku-
sest, Viimsi Päevakeskusest või 
vabade kohtade olemasolul en-
ne etenduse algust kohapeal. 
Piletite broneerimine tel 6028 
838 või e-posti aadressil viim-
si@huvikeskus.ee.

“Kurt, tumm ja pime 
läksid kohtingule“ 
Reedel, 13. novembril kell 19 
etendub Komöödiateatri lavas-
tus “Kurt, tumm ja pime läksid 
kohtingule”. 

Harva, kui pealkiri nii täp-
selt komöödia sisu ära seletab. 
Etendusel kohtuvad kolm sõp-
ra, kes kutsuvad naised kohta-
misele ja jätavad mulje, et nad 
ei olegi vigased – kolme peale 
on neil ju kõik meeled olemas. 

Ja oma pöörase plaani ellu-
viimiseks neil fantaasiat juba 
jätkub. 

Laurent Baffie näitemäng 
“Les Bonobos” esietendus Pa-
riisi Theatre du Palais-Royal’is 
2011. aastal ja seda on menu-
kalt mängitud paljudes riiki-
des. Lavastus käis suvel tuuril, 
astudes publiku ette 20 Eesti-
maa kohas.

Eesti lavastuses mängivad 
oma elu esimese teatrirolli Anu 
Saagim, Kristel Aaslaid ja Triin 
Tulev. Kaasa teevad veel Dia-
na Klas, Tarvo Krall, Veljo Rei-
nik ja Aleksander Ots. Lavas-
tas Rednar Annus ja kujunduse 
tegi Riina Vanhanen. 

Teatripileti (täispilet 15 € / 
sooduspilet 13 €) saab soeta-
da Piletilevi müügipunktidest, 
Viimsi Huvikeskusest, Viimsi 
Päevakeskusest või vabade koh-
tade olemasolul enne etendust 
kohapeal. Piletite broneerimi-
ne tel 6028 838 või e-posti aad-
ressil viimsi@huvikeskus.ee.

“Petised“
Reedel, 27. novembril kell 19 
etendub Vana Baskini Teatri la-
vastus “Petised”. 

John Patricku komöödia “Pe-
tetud petised” (“Cheating Chea-
ters”) alapealkirjaks võiks olla 
“Petised omavahel”, kuna sel-
les kelmikomöödias ei ole ain-
satki tegelast, kes ei oleks suu-
remal või vähemal määral kelm. 
Vanasõna ütleb, et hunt hunti 
ei murra, kuid aeg on näida-
nud, et inimeste juures see va-
nasõna ei kehti. Aga kui vana-
sõnas mõeldakse huntide all 
kurjameid, siis paneb Patricku 
komöödia sellegi võrdluse kaht-
luse alla.

Lavastuses astuvad teatri-
publiku ette Anne Paluver, Ma-
rika Korolev, Kärt Reemann, 
Raivo Rüütel ja Janek Sarap-
son. Komöödia on Eesti keel-
de tõlkinud ja lavastanud Vello 
Janson ning kunstnikutöö eest 
vastutab Jaak Vaus. 

Teatripileti (täispilet 15 € / 
sooduspilet 13 €) saab soeta-
da Piletilevi müügipunktidest, 
Viimsi Huvikeskusest Viimsi 
Päevakeskusest või vabade koh-
tade olemasolul enne etendust 
kohapeal. Piletite broneerimi-
ne tel 6028 838 või e-posti aad-
ressil viimsi@huvikeskus.ee.

Viimsi Teataja

juba teisipäeval on sügishooaja esimene etendus – “Mere märgid“. 
foto Ugala 

2. novembril etendub 
Viimsi Koolis Prem 
Production oü etendus 
“Mees Metsast“.

Kes on see üliandekas poiss, 
kes suudab tummaksvõtva usu-
tavusega jäljendada keda iga-
nes Tina Turnerist Jaak Joala-
ni? Poiss, kelle matkimisvõime 
paneb Andrus Vaariku arvates 
originaalidki kahvatama. Poiss, 
kes paneb neidude südamed pa-
lavikuliselt põksuma ja kellel 

endal on samas säärejooks, mi-
da kadestab Tanja Mihhailova? 
Poiss, kes nukunäitlejana pa-

neb laval elama kasvõi puuha-
lu või poroloonitüki?

Mart Müürisepp tuli, nägi 
ja võitis saatesarja.

Aga kust ta tuli? Kes ta on?
Vastused neile küsimustele 

on nüüd Teie ees laval. Ja need 
vastused on uskumatult üllata-
vad!

“Mees Metsast” on tõenäo-
liselt kõige kummalisem ja ra-
bavam lavalugu – seda lihtsalt 
peab nägema!

Lavastuse autor on Rein Pakk, 

Tõmme – see on 
paratamatus
13. septembril avati eeLK Viimsi Püha jaakobi 
kirikus Mari  Roosvalti isikunäitus “Tõmme“.

Tõmme kellegi või millegi poole, tõmme üles või alla, 
siia- või sinnapoole, see on paratamatus, mis meid inimes-
tena puudutab. Ta kas liidab meid või lahutab üksteisest. 
Pintslitõmme omakorda paneb kunstniku looma talle ai-
nuomast maailmatunnetust. Hiljem paneb vaataja vaata-
ma, ehk isegi mõtlema. Selle äratundmine on igal juhul 
haaravalt võluv protsess.

Mari Roosvalt on oma pikkade loomeaastate jooksul 
jõudnud palju.  Lisaks loometööle jätkub tahet ja jõudu 
töötada nii õppejõuna kui ka kunstielu korraldajana. Tal 
on alati kiire ja teda jätkub kõikjale.

Kunstnikuna on tema maalid sügavalt suveräänsed, 
läbikomponeeritud isikustatud vaated, nii endasse kui ka 
ümbritsevasse maailma. Ta leiab ennast ja ümbrust mär-
gates üles selle, temale ainuomase rõõmsalt värvisügava 
nägemuse elule ja loodusele. Reisides näeb, looduses tun-
netab. Ta oskab märgata erinevaid ladestusi  ja seda nii 
luues kui ka jäädvustades.

Lätted on erinevad, ühelt poolt sügav ja väljakujune-
nud romantiline ja hingestatud sisemaailm, sinna juurde 
lapselik huvi ning oskus mõtestatult erinevaid olukordi 
ja nähtusi tajuda, näha ja loomingus väljendada. Teisalt 
meisterlikult julge tahe nähtut oma kunsti kaudu kinnista-
da. Tõmme on tajutav, pintslitõmme – läbimaalitud, meis-
terlik tehnika ja samas siiralt tajutava hingestatuse püüe.

Mari Roosvalt märkab teadvat tõdemust inimhinge 
mina olemusest. Just hing on see, mis vormib meid viim-
selt isiksusteks, mitte pelgalt vaatlejaks või minakeskseks 
jälgijaks, pigem tunnetuslikuks ja mõtelda oskavaks isi-
kuks. Tema looming ongi hingetõmme kaduvas kaduma-
tusse.

Kontamineeritud, abstraktne ja nägemuslik pildikeel 
annab aluse mõistma kunstniku tehniliselt head ja sisekae-
muslikult nõtket pildimaailma, kus iga teos on eraldivaa-
tes terviklik novell ja pildisarjad kui romaanid.

Tema kunsti juhib õige vaim ja hingelisus on seal kui 
varipeegel.

Näitus jääb avatuks 31. oktoobrini.
erkki juhandi
Näituse kuraator

Vaade arhitekti 
pilgu läbi
Viimsi Huvikeskuses on 15. oktoobrini avatud 
arhitekt Piret Kõo maalinäitus.

Piret Kõo on 2002. aas-
tal Eesti Kunstiakadee-
mias arhitektuuri eri-
ala lõpetanud arhitekt, 
kelle hobiks on aastaid 
olnud maalimine. Ta 
on elanud, õppinud ja 
töötanud Tartus, Tallin-
nas, Milanos ja Pärnus. 

Täna on kunstniku 
koduks Haabneeme ja 
töökohaks Viimsi vald.  

Esimese personaalnäituse korraldas Kõo 2007. aastal 
ning tänaseks on neid kogunenud 16.

Arhitektile omaselt leiab kunstitöödelt peamiselt ma-
jad ja linnamaastikud, kuid kunstnik on viljelenud ka 
maastikumaali ning katsetanud kollaažiga. 

Näitusel on näha, et kunstnik värvidega väga ei koo-
nerda ning eelistatumaks töövahendiks on akrüülvärvid. 

Käesolev näitus koondab töid Piret Kõo erinevatest 
maaliseeriatest: “Majad ja maastikud”, mis oli esimese 
isikunäituse teemaks, “Eesti elamud”, kus ta maalis eri-
nevaid võimalikke elamutüüpe, sealhulgas vaateid erine-
vatest kohtadest, kuhu elu on Pireti viinud, ning “Lilled ja 
kollaažid”, kus kasutas koos värve, fotosid ja isegi nööpe. 

Kunstniku töid iseloomustab maalimine kohapeal ehk 
maalidelt on tunda kontakti ümbritsevaga. Paljude maali-
dega käib kaasas ka väike lugu, mis on suures osas seotud 
kunstniku isikliku kogemusega.

Viimsi Teataja

Piret Kõo maal “Vaade uuele 
veekeskusele”.

See on Mees Metsast!
kunstnik Sandra Lange ja muu-
sika on loonud Mart Müüri-
sepp.

Teatripileti (täispilet 15 € / 
sooduspilet 13 €) saab soetada 
Piletilevi müügipunktidest ja 
tund enne etenduse algust ko-
hapeal.

Erivajadustega kliendi saat-
ja saab sündmusele tasuta, kuid 
talle ei garanteerita istekohta.

NB! Soovitatav vanus ala-
tes 10. eluaastast.

Viimsi Teataja
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1. oktoober on rahvus-
vaheline muusikapäev, 
mis kutsub rohkem kui 
200 tasuta kontserdiga 
eestlasi üles märkama 
muusikat meie ümber. 

Kui 1975. aastal rahvusvaheli-
se muusikanõukogu tollane pre-
sident Yehudi Menuhin algatas 
muusikapäeva traditsiooni tä-
histamise põhjusel, et muusika 
rollile ja tähtsusele meie iga-
päevaelus tähelepanu juhtida, 
siis seda eesmärki peab silmas 
ka Eesti Muusikanõukogu, kor-
raldades kolmandat aastat suu-
rejoonelist muusikapäeva kont-
serdiprogrammi, mis terve Ees-
timaa elanike ja selle külalis-
te südamed elava muusika ja 
muusikaelamustega täidab. 

Viimsis toimub muusika-
päeva raames kuus kontserti, 
millest kaks on mõeldud kõigi-
le vallaelanikele – lavale astub 
pianist Auli Lonks.

Klassikatähtede esimesel 
hooajal, 2013. aastal pianistina 
võistelnud Kuressaarest pärit 
Auli Lonks kutsub kõiki viim-
silasi muusikapäeval oma kont-
serdile Viimsi Kooli ja SA Ran-
napere Sotsiaalkeskusesse. 

Auli, kuidas Sinu pianis-
titee alguse sai? 

Sattusin klaveri juurde tege-
likult küllaltki juhuslikult. Väik-
sest peale mulle väga meeldis 
laulda ja juhuslikult sattus mul 
naabriks väike poiss, kes käis 
Tallinna Muusikakeskkoolis 
ning selle poisi ema oli väga 
armas ja aktiivne naine, kes 
hakkas mind viima igale poole 
lauluvõistlustele.

Elasin tol ajal Raasikul ja 
ühel hetkel avasid muusikaõpe-
tajad Arukülast Raasikul enda 
filiaali ja tegid ka meie küla 
lastele muusikatunde. Seal ma 
hakkasingi esimest korda 7-aas-
tasena klaverit õppima. 

Kolm aastat õppisin Raa-
sikul ning tuli täitsa hästi väl-
ja, võtsin isegi konkurssidest 
osa ning see sama naabrinaine 
nägi minus potentsiaali ja ütles 
emale, et Auli peab ikkagi Tal-
linna Muusikakeskkooli mine-
ma. (naerab) 

Ma ei ole muusikute pere-
konnast pärit ning mu ema ei 
teadnud sellest koolist tol het-
kel ilmselt midagi, seega oli 
juhuslik, et meile sattus tore 
ja aktiivne naaber, kes teadis 
suunata. 

Täna saan olla rõõmus, et 
ema mind naabrinaise soovi-
tuse peale Tallinna Muusika-
keskkooli õppima pani.  

Mille poolest Tallinna Muu-
sikakeskkool tavalisest üldha-
riduskoolist erineb? 

Tavakoolist erineb ta see-
tõttu, et muusikakeskkoolis on 
kõik hästi kompaktselt koos. 
Kui tavakoolis on muusika ja 
ained eraldi, siis seal on see 
kõik üheskoos. 

See on eriline kool, kus just 
need inimesed, kellega koos 
muusikat õpitakse, toetavad 
üksteist. Kõik pingutavad ühe 

eesmärgi nimel. Tore on just 
see, et klassikaaslased tulevad 
ja tunnevad huvi selle vastu, 
et kuidas sul läheb, on sul esi-
nemisi ja mida sa mängid. See 
on alati hästi toetav ja hea, kui 
on kellega arutleda nende tee-
made üle. Tavakoolis võib olla 
situatsioon, kus sa oled ainus 
laps klassis, kes muusikaga te-
geleb ja siis teised vaatavad 
kuidagi imelikult, ning see teeb 
muusikaõpingud vahel raske-
maks. Muusikakeskkoolis seda 
juhust ei ole, seal on vastupidi 
– kui sa mängid hästi, siis see 
on teiste arvates ka lahe ja äge. 
(naerab) Noorele inimesele on 
see ikkagi väga innustav ja olu-
line. 

Aga miks peaks üks laps 
muusikat õppima hakkama? 

Muusikaõpingud on igale 
inimesele väga kasulikud, ise-
gi kui temast professionaalset 
muusikut ei saa. 

On ju palju tehtud uurin-
guid, mis näitavad, et muusika 
õppimine arendab mõistust ja 
aitab ka tavaõpingutele seeläbi 
kaasa. Mina väga soovitan, see 
arendab mitmekülgselt.

Sa oled praeguseks pilli 
mänginud 13 aastat. Kas aas-
tate jooksul on tekkinud ka 
allaandmise tunnet või mõtet, 
et äkki peaks midagi muud 
proovima? 

Väga paljudel on kindlas-
ti olnud selliseid juhtumeid, 
sest muusikaõpingud kätkevad 
endas ju paljuski neid tüütuid 
heliredeleid ja etüüde, mida on 
nii nõme harjutada. (naerab) 
Eks ikka mingitel hetkedel pu-
berteedieas tekib küsimusi ja 
raskemaid hetki, ent selles mõt-
tes olen ma väga õnnelik, et 
mul nii ei läinud ja ma jätka-
sin ilusti õpinguid. Ma arvan, 
et ma võlgnen selle kindlasti 

oma õpetajale Martti Raidele, 
kes oli igas mõttes suurepära-
ne õpetaja. Ta viis meid palju 
konkurssidele ja andis meile 
põnevat repertuaari, tänu mil-
lele püsis mitmekülgsus ja hu-
vi säilis. 

Kindlasti on suur osa ka 
sellel, et mul endal on kuskil 
sügaval muusika väga oluline. 
Armastus muusika vastu on 
olnud suur ning sellest ka tahe 
muusikaga jätkata. Päris lõpli-
kult ei ole tulnud kunagi sellist 
mõtet, et äkki oleks pidanud 
muusikakeskkoolist ära mine-
ma, pigem vastupidi. 

Ma mäletan üsna täpselt se-
da hetke, kui ma esimest korda 
taipasin, et seda ma tahaksingi 
elu lõpuni teha. See oli pärast 
ühte konkurssi, kus ma mõtle-
sin, et klaverimäng on ikka nii 
tore ja siin konkursil oli nii hea 
käia. Ja siis ma mäletan, et ma 
taipasin, et selline võikski elu 
olla. See oli 7. klassis, seega 
mingis mõttes päris varakult. 
Ma usun, et mul on päris õnne-
likult läinud, et see arvamus on 
minuga püsinud tänaseni. 

Kuidas Sa muusikavallas 
tiheda konkurentsiga toime 
tuled? 

Konkurents on alati olemas, 
aga oluline on aspekt kuidas sina 
sellesse suhtud. Keskkoolis olid 
pidevalt kandideerimised ava-
like konkursside raames, seega 
kogu aeg võrreldi sind teistega. 

Mina asetasin alati esiko-
hale selle, mis on tähtis ja täh-
tis oli see, mida ma ise selle 
muusika vastu tunnen. Ma ei 
lubanud konkurentsihirmul saa-
da olulisemaks minu isiklikust 
suhtest muusikaga. Ma läksin 
lavale ja tegin alati nii hästi 
kui ma oskasin, ent siiski peab 
suutma olla isiksusena väga 
tugev, sest pianiste on palju.

Ma arvan, et mul on eriala-
ga väga vedanud, sest mulle 
tundub, et pianistide seas sel-
list suurt diivatsemist ei ole. 
Lauljate puhul mulle näiteks 
tundub, et see on tugevam. 

Laiem avalikkus tunneb 
Sind läbi Klassikatähtede saa-
te. Mida Sina sellest kogemu-
sest endaga kaasa võtsid? 

Ma läksin sinna kaks aas-
tat tagasi ja olin keskkoolist 
ülikooli ülemineku perioodil. 
Praegu ma vaatan sellele ta-
gasi ja mõtlen, et olin tol ajal 
ikka veel nii väike tüdruk. 
(naerab) Seal oli ülimalt palju 
õppida, sest me ei osanud üld-
se aimata, mis saama hakkab, 
kuna olime nii-öelda esimese 
hooaja katsejänesed.

Üks asi, mida see saade õpe-
tas, oli leppimine ettearvama-
tusega, et elus tuleb ette olukor-
di, mis sind üllatavad ja mida 
sa ei oska oodata, aga sa pead 
iga hetk hakkama saama, igale 
küsimusele suutma vastata ja 
iga hetk olema särav. Ootama-
tustest tuleb väga kiiresti välja 
tulla ja peab suutma olla suure-
pärane ka siis, kui sa võib-olla 
ei tunne ennast väga suurepä-
raselt. Loomulikult sain ma 
sealt pianistina palju esinemis-
kogemust, mis on üks õpetli-
kemaid asju üldse. Põhilisena 
võtsin kaasa just selle, et elus 
peab tihti õigel hetkel saama 
suurepäraselt hakkama ja ma 
usun, et see on ka elus üldise-
malt väga kasulik oskus. 

Muusikapäev kutsub üles 
kuulama ja märkama muusi-
kat meie ümber. Kuidas Sina 
arvad, kas inimesed tänapäeval 
pigem kuulavad või kuulevad? 

Tänapäeval on see ülimalt 
aktuaalne teema, sest meie üm-
ber on infot koguaeg nii palju, 
et kõigele ei jõua keskenduda 
ja infot hoomata. Tänapäeval 
on kuulamine hoopis teise tä-
hendusega, kui see oli kunagi 
varasemalt ajaloos. Siis oli kont-
sert võib-olla ainus koht, kus 
muusikat sai kuulata. Paljudel 
olid ka kodus pillid ja siis mu-
sitseeriti kodus. 

Tänapäeval me saame pan-
na igal hetkel oma telefonist 

mingi loo käima ja kuulata se-
da kus iganes me soovime. Sa-
mas on kõike ümberringi nii 
palju, et me ei suuda enam fo-
kuseerida end ühele kindlale 
loole, kuigi samas on see üli-
oluline. Sellepärast ma arvan-
gi, et tuleks tulla kontserdile, 
kus sa istud ja kuulad. Ka män-
gija peab olema hea, et ta hu-
vitaks sind piisavalt palju, et 
sa fokuseerid end temale täie-
likult. 

Klassika on nii mitmekülg-
ne ja nii köitev, seal on kõike 
nii palju, aga samas ta jätab 
alati mingisuguse võimaluse 
kuulajale mõelda ja tõlgenda-
da seda muusikat enda moodi. 

Mis on see lugu, mida Sa 
publikule jutustad? 

Ma arvan, et ei ole ühtset 
kindlat lugu, vaid on pigem 
eriilmelised teosed vastavalt 
millele see lugu kujuneb. Ei 
ole ühte ainsat emotsiooni, 
vaid on tuhandeid. Ma üritan 
jutustada nii helilooja kui ka 
oma isiklikku lugu, olgu see 
lugu siis vastavalt teosele traa-

giline, romantiline või kurb.
Laval olek on iseeneses 

nii eriline, sest lähed paljude 
inimeste ette ja kõik vaatavad 
sind ja sa pead suutma neile 
midagi pakkuda. Seega ma 
alati üritan lahti mõtestada 
enda jaoks küsimust, miks ma 
sinna ette nüüd lähen ja arvan, 
et nad peaksid mind kuulama. 
Iga kord, kui ma mängin, siis 
ma üritan puudutada inimesi 
ja avada endas midagi uut, sest 
muusika on ju hinge peegeldus. 

Miks peaks kuulaja tule-
ma 1. oktoobril Sinu kont-
serdile Viimsis? 

Ma ootan sinna loomulikult 
kõiki kuulajaid. Üritan kokku 
panna sellise kava, mis oleks 
atraktiivne nii noorematele kui 
ka vanematele, et kuulamist ja-
guks kõigile. Ja teha seda nii 
hästi kui võimalik. Saalis võiks 
olla ka lisaks neid inimesi, kel-
le kogemus klassikaga on väik-
sem ja mina üritan anda endast 
parima, et see esmane koge-
mus, mille nad saavad, oleks või-
malikul positiivne ja tooks neid 
ikka ja jälle tagasi kontserdi-
saali.

Millist tähendust omab Si-
nu jaoks muusikapäev? 

Ma usun, et see päev iseene-
ses, muusikapäev, on nii tore ja 
on rõõm, et seda korraldatakse. 
Ma arvan, et seda korraldatak-
segi seetõttu, et miks mitte tä-
histada ühel päeval rahvusva-
heliselt sellist ilusat asja nagu 
muusika. See on väga hea või-
malus muusikat kuulata, nii 
palju on kontserte ja esinejate
valik on lai. Kontserdid tuuak-
se 1. oktoobril inimestele tõe-
poolest koju kätte, sest palju-
des kohtades, kus muusikapäe-
val kontserdid toimuvad, ei toi- 
mu igapäevaselt selliseid kont-
serte nagu Tallinnas. Ma ar-
van, et see on suurepärane või-
malus. 

Paula Toomel

MUUSIKaPäeV 1. oKToobRIL VIIMSIS
Muusikapäeva kontserdid on keskmiselt 30 minutit pikad, see-
ga täpselt parasjagu nii pikad, et anda üks mõnus muusikaela-
mus, ning samas parasjagu lühikesed, et mahtuda ära igapäeva 
argitoimetuste vahele. Muusikapäeva muudab eriliseks tõik, et 
kõik kontserdid on tasuta ja seega avatud kõikidele muusika-
huvilistele. Kontserdikavas on esindatud nii meie silmapaistva-
mad professionaalid kui ka muusikaõpilased, programmist leiab 
nii klassikalist muusikat kui ka pärimust ja jazzi.
l 10.30 Viimsi Lasteaed. Amarülluse majas esinevad Viimsi 
Muusikakooli õpilased. 
l 11.30 Viimsi Lasteaed. Astri majas esinevad Viimsi Muusika-
kooli õpilased. 
l 13.10 Viimsi Kool. Esineb Auli Lonks (klaver).
l 14.30 SA Rannapere Sotsiaalkeskus. Esineb Auli Lonks (klaver). 
l 15.45 Viimsi Lasteaed. Karulaugu majas esinebad Viimsi Muu-
sikakooli õpilased. 
l 16.45 Viimsi Lasteaed. Päikeseratta maja esinevad Viimsi Muu-
sikakooli õpilased. 

Lasteaedades toimuvad kontserdid on mõeldud konkreetse 
lasteaia maja laste vanematele, vanavanematele, õdedele-
vendadele. Auli Lonks ootab kontsertidele aga kõiki viimsilasi!

Vaata lisa www.muusikapäev.ee.

Muusikapäev toob kontserdid koju

Pianist auli Loks annab muusikapäeval kontserdi Viimsi Koolis.
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Seekord toimus iga-
aastane Leaderi suvese-
minar  Piusal. Kohtusid 
Leader-gruppide juhatu-
sed üle eesti selleks, et 
jagada piirkondade vahel 
kogemusi ja toetada 
mõttetalgutel kohalikke. 
Teemaks – kohaturundus 
Seto Külävüül. Setode 
juures saime vaadata 
sisse nende elusse-olusse, 
kuid heita laiema foo-
kusega pilgu ka Viimsi 
arengutele.

Setomaa asub kahe maailma, 
kahe kultuuriruumi piirialal – 
seal kohtuvad lääs ja ida. Se-
tod on oma turismi ja toidu tu-
rundamisel toetunud väga tu-
gevalt kohalikule kultuurile. Kui 
juba nii kaugele sõidetakse, ta-
hetakse saada ikka seda autent-
set, kohaliku kultuuri pealt võr-
sunut, kohalike kommetega vürt-
sitatut ja kohalikus mullas kas-
vanut.

See nutikas turundusstratee-
gia laieneb tegelikult kogu Ees-
tile. Meie kultuur on üsna eri-
pärane oma provintslikus puu-
tumatuses, midagi sellist, mida 
globaliseerunud maailmas üha 
vähem kohtab. Oleme küll tsi-
viliseerunud (saksikud ehk), 
kuid säilitanud oma elulaadi, 
kombed ja maailmasuhte, mis 
meid tegelikult identifitseerib.

Viimsi ja kogu Põhja-
Harju Koostöökogu (Viimsi, 

KUULaKeM, külad kõnelevad
5.–7. augustil toimus XI MaaPäeV, kus osalesid Põhja-Har-
ju Koostöökogust juhatuse esimees arno Kannike, tegev-
juht Margit Pärtel ja juhatuse liige Raimo Tann.

Eesti külade MAAPÄEV ehk külade parlament on külaliiku-
mise suursündmus, mille eesmärk on koondada oma liikmed, 
maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuor-
ganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. 
Maapäeva kaudu jõuab maa- ja külaelu edendajate hääl ko-
gukondadesse, omavalitsustesse, riigikokku ja ministeeriumi-
desse ning rahvusvahelisele tasandile.

MAAPÄEVA korraldaja on Eesti Külaliikumine Kodukant.

Raimo Tann

Põhja-Harju Koostöökogu ja Viimsi valla esindajad koos 
president Toomas Hendrik Ilvesega XI Maapäeval. foto 
juhan Särgava

“Katõ ilma veere pääl” – viimsilased 
Leaderi suveseminaril

Jõelähtme ja Rae vald) on sa-
muti kahe maailma piiriala: 
siin kohtu-vad maa ja linn, 
maa sool ja linna anonüüm-
sus. Siinkohal võiks ju öelda, 
et mis meil viga võrreldes Võ-
rumaaga – inimesi ja töökohti 
ju jagub. Aga meie piirkonna 
probleemid on hoopis teist 
laadi. Meie peaksime suutma 
osata urbaniseeruvat ja ruraa-
lset eluviisi kuidagi omava-
hel tasakaalustada, et säiliks 
see, mille pärast Viimsisse on 
elama tulnud 18 000 inimest. 
Säiliks maalähedane elustiil ja 
jätkusuutlik looduskeskkond, 
kuid linna mugavused oleks 
siiski kättesaadavad. Kui Võ-
rumaal on vaja rohkem olme 
eest võidelda, siis meil on tar-
vis kaitsta elukeskkonda, nii 
looduslikku kui ka sotsiaalset. 
Et rohelus säiliks ja inimesed 
üksteisega arvestaks. Miks mit-
te ka mõni lehmake, kanake, 
lambake, puuvilja- ja juurvil-
jaaiad. Ja head inimed, kes sel-
lest kõigest hoolivad.

Euroopa Leaderi meede on 
suunatud maapiirkondade eden-
damisele ja konkurentsivõime 
parandamisele. Sel kevadel lõp-
pes üks periood ja järgmise aas-

ta alguses algab uus, tõenäoli-
selt viimane toetusperiood. Üle 
aasta on kulunud uue stratee-
gia koostamisele, mis on tege-
likult rahastamise aluseks.

Uue strateegia meetmed on: 
kohaliku ettevõtluse arendami-
ne, kogukonna aktiviseerumine 
ja sidusus, elukeskkonna väär-

tustamine ning siseriikliku ja 
rahvusvahelise koostöö aren-
damine.

Need on lähtekohad tege-
vuste planeerimisel ja kohaliku 
elu arendamisel. Kui ettevõtete 
ja mittetulundusühingute tege-

vused ühtivad suunalt nii Lea-
der-strateegia kui ka kohaliku 
arengukavaga, on võimalik taot-
taotleda Põhja-Harju Koostöö-
kogu kaudu perioodi avanedes 
projektide rahastamist (www.
leaderph.eu).

Leaderist täpsemalt
Leaderi toetusprogramm on üks 
edukamaid Euroopa Komisjo-
ni algatusi, mis sai alguse juba 
1991. aastal ning on läbinud 
kolm perioodi: Leader I, Lea-
der II ja Leader+. Aastatel 2007–
2013 rakendati Leader-meedet 
maaelu arengukavade toetus-
meetmena. Leaderist saate pi-
kemalt lugeda www.maainfo.ee. 

Viimsi vallavalitsus koos-
töös Jõelähtme ja Rae vallava-
litsustega, kodanikeühenduste-
ga ja ettevõtjatega asutasid Ees-
timaal ühena viimastest Põhja-
Harju Koostöökogu 16. juunil 

2008. Sellest tekkis ka mõnin-
gane “tagaajaja” roll võrreldes 
mujal Eestis moodustatud ko-
halike kogudega, kellest ena-
mus alustasid koostöös liiku-
misega Kodukant või uue al-
gatusena juba 2006. aastal.

2008.–2009. aastal kulusid 
meie esindajad Strateegia 2009–
2015 väljatöötamisse, mida ra-
hastas EL-i Maaelu Arengu Fond 
meie põllumajandusministee-
riumi kaudu.

Alates 2010. aastast olime 
juba täieõiguslikud tegijad ning 
Põhja-Harju Koostöökogule eral-
dati tänu hästi koostatud stra-
teegiale perioodiks 2009–2015 
kogusummas 2 419 611 eurot, 
millest 80% moodustas pro-
jektitoetuste ja 20% organisat-
siooni administreerimise ning 
ürituste korraldamise kulud. Pro-
jektitoetuste summa jaotasime 
4 aasta peale nii, et kõige väik-
sem summa jäi viimasele, 2013. 
aastale. 

Seoses sellega, et projekti-
toetuste menetlemine on mit-
meid kuid kestev protsess ning 
projektide elluviimise periood 
on lubatud kuni kaks aastat, 
siis viimased toetused jagati 
välja veel 2014. aasta veebrua-
ris jääkide eelarve mahus ning 
tingimusel, et projektitegevu-
sed viiakse ellu 2014. aastal. 
Strateegia elluviimise üks tule-
minäitaja on see, kui kogu toe-
tussumma on perioodi lõpuks 
projektidele eraldatud.

Leader Viimsis
Viimsi valla kõik kolm sektorit 
on olnud alates 2012. aastast 
aktiivsed projektide kirjutami-
sel ja taotluste tulemusena on 
valda toodud 36% kogu Põhja- 
Harju Koostöökogu projekti-
toetusteks eraldatud rahast.

Viimsi valla taotlejate pro-
jektidest rahastati Leaderi prog-
rammist perioodil 2010–2014 
kokku 54 projekti. Neist 14 olid 

Leaderi objekt Põhja Konn Viimsi klindiastangul, projekti vedajad 
Raimo Tann, arno Kannike ja ene Lill. 

Taarka Tare ja setu sümbol. fotod erakogu

     Leaderi 
programmist 
Viimsi valla 
arenguks suu-
natud toetuste 
kogusumma oli  
668 016 eurot. 

“

omavalitsuse ja selle allüksus-
te (valla 100% osalusega) pro-
jektid, 30 kolmanda sektori ja 
10 ettevõtluse projektid. Lea-
deri programmist Viimsi valla 
arenguks suunatud toetuste ko-
gusumma oli 668 016 eurot. 

“     Meie kultuur 
on eripärane 
oma provintslikus 
puutumatuses. 

“     Meil on tarvis 
kaitsta elukesk-
konda, nii loodus-
likku kui ka sot-
siaalset.  

Kuna koostöökogu strateegia 
toetas eraldi meetmena väike-
saarte ja rannikuala arengut, 
siis Viimsi vallal oli võrreldes 
Jõelähtme ja Rae vallaga suu-
rem võimalus antud meetme 
rahasid kasutada. 

Naissaare arengut toetati 
15. projekti raames, mille abil 
toimusid Naissaare kiriku põ-
hilised restaureerimistööd (in-
vesteeringu kogumahust moo-
dustas toetus 98 282 €), kolman-
da sektori ettevõtmised olid suu- 
natud saare külastuskeskkonna 
parendamisele – korraldati tea-
bematerjalide koostamist, laste 
mänguväljaku ja jalgrattalae-
nutuse loomist, päästekaatri ja 
-varuste soetamist. 

Ettevõtlusprojekte oli mär-
kimisväärselt vähem. Prangli
saare tegevusi toetati 7 projek-
ti raames – suurem toetus läks 
Ülesaare puhkekeskuse aren-
damiseks, elukeskkonda aita-
sid parandada kaupluse ja rah-
vamaja renoveerimise projek-
tid. Kaudselt toetasid saarte ja 
mereliste tegevuste arengut ka 

need projektid, mille elluviijad 
tegutsevad mandril – Leppnee-
me purjespordikooli hoone ra-
jamine, päästekaatri soetami-
ne, veespordivahendiste soeta-
mine, paatide remonditingimus-
te parendamine. 

Kui saarte projektid olid ena-
masti suunatud külastuskesk-
konna ja turismitegevuse aren-
damisele, siis mandriosa pro-
jektid olid mitmekesisema suu-
nitlusega ning kasutati kõigi 
ülejäänud kolme meetme või-
malusi. Hinnates projekte ka-
susaajate hulga järgi, siis esile 
võiks tuua Viimsi vallavalistu-
se projekti “Klindiastangu mat-
karaja väljaehitamine” (inves-
teeringu kogumahust moodus-
tas toetus 94 083 €), samuti Viim-
si skatepargi ehitamine ja täien-
damine ning Leppneeme pur-
jespordikooli hoone ehitamine.

Suurte projektide kõrval leid-
sid toetust ka küladesse ja ko-
gukondadesse suunatud kolman-
da sektori ettevõtmised: pai-
galdati infotahvleid, soetati esi-
nemisriideid, viidi läbi õppe-
reis, korraldati ühissündmusi, 
kahel aastal toetati Rannarah-
va festivali toimumist, soetati 
maastiku hooldamiseks masi-
naid ja tööriistu. 

Üldises hinnangus oli kõi-
ge aktiivsem kolmas sektor ja 
konkurents ettevõtlusmeetmest 
toetuse saamiseks madal. Peri-
oodil 2010–2014 esitati Viimsi 
vallast ettevõtlusmeetmesse 17 
projekti, millest rahastati 10.

ene Lill
Põhja-Harju Koostöökogu 

juhatuse liige
arno Kannike

Põhja-Harju Koostöökogu 
esimees 
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“esialgu, kui ma praami 
juures seisin, ei meeldi-
nud see seltskond mulle 
üldse, aga nendega rääki-
des muutus mu arvamus 
hoopis vastupidiseks!“ 
ütles RuaCrew Suvekoolis 
osalenud Marina ja lisas: 
“Tavaliselt ma ei käi laag-
rites, sest mulle ei meeldi 
need, aga see oli super ja 
ma tahaksin järgmisel 
aastal sinna kindlasti 
minna!“

Augusti alguses kogunesid 28 
Tallinna ja Harjumaa noort ning 
RuaCrew vabatahtlikud Lepp-
neeme sadamasse, et siirduda 
Prangli saarele, kus juba nel-
jandat korda toimus RuaCrew 
Suvekool. 

RuaCrew Suvekool 
tellis päikese
Kuigi Eesti suvi polnud ilma-
dega hiilanud, siis RuaCrew Su-
vekooli jaoks oli täpselt päike 
oma nina pilve tagant välja 
pistnud ja enne suvekooli lõp-
pu ära ei läinudki. See andis 
muidugi laagrilistele palju või-
malusi avastada saart ka väl-
jaspool rahvamaja, mis oli su-
vekooli koduks.

Hommikud algasid sportli-
kult ja noortele anti võimalus 
valida kas jooga, hommiku-
jooksu või hommikuvõimle-
mise vahel. Ja seejärel kulges 
suvekooli päevakava juba kii-
relt edasi. Kolme päeva jook-
sul jõudsid meil külas käia 
Lasteabi, Töötukassa ning Po-
litsei- ja Piirivalveameti Põhja 
prefektuur, kelle korraldatud te-
gevusi noored nautida said.

Aga ka meie vabatahtlikel 
oli tehtud korralik ettevalmis-
tustöö, et noorte aega sisusta-

Kaks aastat tagasi alustas 
Viimsi Kool kolme rahvus-
vahelise projektiga, mis 
lõppesid möödunud õppe-
aastaga. aga kuna loodus 
tühja kohta ei salli, siis 
sellest õppeaastast alus-
tati kolme uue projektiga. 

Juulis algas üheaastane õpirän-
deprojekt “21. sajandi õppija”, 
mis on mõeldud õpetajate ja 
koolijuhtide täiendkoolituseks, 
sest muutunud õpikäsitus eel-
dab teistmoodi lähenemist nii 
õpetamisele, õppimisele kui ka 
koolijuhtimisele. Projekt või-
maldab viiel õpetajatel, tugispet-
sialistil ja koolijuhil end täien-
dada erinevates Euroopa riiki-
des ning projekti fookuses on 
töötajate pädevuste tõstmine, 
mis võimaldaksid tõsta õppe-
kvaliteeti ning positiivseid hoia-
kuid iga õppija arendamiseks. 

Lisaks täiendkoolitustele 
lähevad kaks kooli töötajat ap-
rillis 2016 Norra Kråkstadi koo-

Õpikogemus 
Prantsusmaalt
12.–19. juulil osalesid neli Viimsi noort – Hanna-
Stina Lepik, Triin Trempi, Karl Koost ja Henry 
Härm – koos juhendaja alge Ilosaarega erasmus+ 
noorsoovahetusprogrammis.

Programmi läbiv idee oli õpe-
tada osalejaid vaatama prob-
leeme läbi huumoriprisma ning 
sellele mõttele toetudes vali-
ti ka projekti pealkirjaks ing-
liskeelne sõnamäng “Shoot 
them all”. Projekt leidis aset 
Lõuna-Prantsusmaa väikelin-

nas Carcassonne’is ning oli korraldatud MJC kultuuri- ja 
noortekeskuse poolt. Kokku oli 35 osalejat seitsmest rii-
gist – Belgiast, Prantsusmaalt, Leedust, Eestist, Itaaliast, 
Rumeeniast ja Hispaaniast. 

Noorsoovahetusprogrammi jooksul keskenduti järg-
mistele teemadele: sooline ja rassiline tolerantsus ning 
Euroopa aktuaalsed probleemid, mis on põhjustatud po-
liitilistest ja kultuurilistest erinevustest. Päevad olid pikad 
ja töised ning kuigi päike lõõmas ja temperatuurid kohati 
pürgisid 40 soojakraadini, olid arutelud sisukad ja projekti 
eesmärk sai täidetud. 

Iga riik pidi lisaks läbi viima ühe töötoa. Eesti tiim 
valis teemaks “Mars vs Venus”, mille jooksul keskenduti 
soolistele erinevustele meeste ja naiste vahel ning üldlevi-
nud stereotüüpidele. Häälestuseks õpetati projektikaaslas-
tele Kaera-Jaani, mis tekitas palju melu ja elevust. Töötoa 
käigus tuli välja, et meeste ja naiste stereotüübid endiselt 
veel eksisteerivad, kuid nende piirid on juba hajumas. 

Tutvuti ka kohaliku regiooniga. Muuhulgas külastasi-
me Carcassonne’i keskaegset kindlust, kus 14. juuli õh-
tul sai imetleda pooletunnist ilutulestikku, mis peeti maha 
Bastille’i vallutamise aastapäeva puhul.

Kõige märkimisväärsemaks mõtteks, mis projekti lõ-
puks osalejatel kõlama jäi, oli arusaam, et kuigi Euroopa 
koosneb paljudest erinevatest riikidest, on välja kujune-
nud ühtne kultuur ja sarnane meelelaad.

Jäime noorsoovahetusega väga rahule, saime uusi si-
demeid ning värskeid ideid tulevate projektide jaoks.

Hanna-Stina Lepik, Triin Trempi, Karl Koost, 
Henry Härm, alge Ilosaar

da. Läbi orienteerumise ja eri-
nevate meeskonnamängude said 
osalejad õppida koostegutsemi-
se hinnalist oskust. Kipsside-
me ja guaššvärvide abil õnnes-
tus aga valmistada igal soovi-
jal just endale sobiv mask. Ning 
kuna laagrisse sattus ka üks sün-
nipäevalaps, sai talle valmista-
tud kogunisti neli erinevat küp-
sisetorti, mis suurima heamee-
lega suvekooli osalejate poolt 
nahka pisteti. Kuna ilm lubas, 
sai palju aega ka rannas veeta, 
kus veeohutuse tutvustamise-
ga tegelesid kaitseliitlased.

järgmine kord jälle... 
ja pikemalt!
Võib öelda, et kolm päeva Prang-
li saarel möödusid ebaõiglaselt 
kiiresti ja seda, et suvekool võiks 
olla pikem, soovisid ühtviisi 
nii vabatahtlikud kui ka laag-
rilised. Arvati, et nädalast ehk 
piisaks...

Toimunuga jäi väga rahule
ka suvekoolis osalenud Marcus, 
kelle arvates oli RuaCrew Su-

vekool vahva laager, kus sai 
spordi ja muude tegevuste läbi 
uute inimestega tutvuda. Talle 
jättis laager tervikuna toreda 
mulje ja soovi ka järgmistel 
aastatel osaleda.

Ning muidugi suured tänud 
meie toetajatele, kes aitasid pa-
rimaid laagrilisi premeerida: Po-
litsei- ja Piirivalveamet, City-

Suvelaager Pranglis

Kõik osalejad kinnitavad justkui ühest suust, et RuaCrew Suvekool oleks võinud olla pikem! 
foto MTü RuaCrew

Jungle elamusgolf, Megazone 
System, Kalev Spa Hotell & 
Veekeskus, Radisson Blu Ho-
tell Tallinn ja VAP Ventilat-
sioonid OÜ. Selle, et olemas 
oleks vajalik esmaabikomplekt, 
tagas Tamrex Ohutuse OÜ.

Järgmise aastani!
ene Sepp

MTÜ RuaCrew

li töövarjuks. Sama kool kü-
lastas 2014. aasta novembris 
Viimsi Kooli ja oli aastaid ta-
gasi Viimsi partnerkool. Norras 
uuritakse hinnete vaba hinda-
mist, PALS (positiivset käitu-
mist ja õpikeskkonda toetav en-
netusprogramm Norras) süstee-
mi ja kaasava hariduse raken-
dumist. Projekt on saanud toe-
tust Erasmus+ programmist ning 
sellega saab tutvuda koolitus-
blogi.wordpress.com lehel. 

Teinegi projekt on saanud 
toetust Euroopa Liidu Eras-
mus+ programmi kaudu. Sel-
leks on kaheaastane stratee-
gilise koostöö projekt “ICT in 
Use” koostöös Soome, Portu-
gali ja Türgi koolidega. Need 
koolid on kõik õpilaste arvult 
võrreldavad Viimsi Kooliga, 
mistõttu annab see juba oma-
korda palju võrdlusvõimalusil. 
Projekt on suunatud III koo-
liastme õpilastele ja õpetaja-
tele ning seotud info-ja kom-
munikatsioonitehnoloogiliste 

(IKT) pädevuste arendamise-
ga. Õpetajad keskenduvad üm-
berpööratud klassiruumi me-
toodika õppimisele ja arenda-
misele ning õuesõppele, kasu-
tades IKT vahendeid. Õpilased 
loovad kasulike linkide ja äp-
pide andmebaasi, loovad ise 
äppe ning võrdlevad IKT kasu-
tamist oma igapäevaelus part-
nerkoolides ja -riikides. Lisaks 
sellele on keskmes ka kultuuri-
lise teadlikkuse tõstmine.

Projekti jooksul toimub õpi-
lastele kaks õppereisi. Esime-
ne leiab aset aprillis 2016 Tür-
gis ja teine aprillis 2017 Soo-
mes. Kaks kohtumist on suuna-
tud õpetajatele: esimene neist toi-
mub  jaanuaris 2016 Eestis ja tei-
ne oktoobris 2016 Portugalis. 
Projektijuhiks on Maarja Urb 
ning projekti meeskonda kuu-
luvad erinevad peamiselt III koo-
liastmes õpetavad õpetajad. 

Kolmas projekt on üheaas-
tane gümnaasiumi õpilasvahe-
tusprojekt “ESTWAY” koos-

töös Norra Vadso kooliga. Kool 
asub Põhja Norra fjordide va-
hel. Viimsi kakskümmend 11. 
ja 12. klassi õpilast külasta-
vadki norrakaid juba 21.–27. 
septembril. Märtsis tulevad Nor-
ra õpilased vastukülaskäigule 
Viimsi Kooli. Projekti eesmärk 
on koostada online-ajaleht ing-
lise keeles, milles artikleid kir-
jutatakse rahvusvahelistes paa-
rides. Keskendutakse väärtus-
tele, nagu tolerantsus, empaa-
tia, loovuse arendamine ja krii-
tiline mõtlemine. Projekti sisu-
liseks eestvedajaks on õpetaja 
Merike Kaus ning nii sisu kui 
ka administratiivsetes ülesan-
netes on abiks Kirsi Rannaste 
ja Maarja Urb. Projekt on saa-
nud rahastust Nordplus juunio-
ri programmist. 

Tänu nendele projektidele 
on juba õppeaasta kujunenud 
põnevaks ning põnevust peaks 
jätkuma terveks aastaks. 

Maarja Urb
Viimsi Kooli arendusjuht

Viimsi Kool jätkab aktiivselt 
rahvusvahelist koostööd

eestlased Prantsusmaal.

Teadlaste öö juba kolmapäeval
23. septembril kell 19–21 poevad laboripimedusest nähta-
vale ja pühivad tolmu kitlitelt selline eluslooduse liik na-
gu TeaDLaSeD, sest taas toimub Teadlaste öö Viimsi Koolis.

Kuidas tuua nähtavaks haigus üle 3 meetri pikkuses peen-
sooles? Mis on skoobid, miks ja kuidas neid kasutatakse? Mi-
da kujutab endast biomeditsiinitehnika ja kuidas saab selle 
abil haigusi diagnoosida? Kuidas hinnata skeletilihaste funkt-
sionaalset seisundit? Mis on pre- ja probiootikumid, mis on 
antibiootikumid ja kuidas nad mõjutavad soolestiku mikro-
floorat? Millest tabletid koosnevad, kuidas neid valmistatakse, 
mis juhtub tabletiga pärast allaneelamist? Millised on kaas-
aegsed arvutitehnoloogiad haiguste ravis? Endoskoopiline ki-
rurgia? Robotkirurgia – millal tuleb Eestisse? Kas seedimine 
algab suust?

Nendele ja paljudele teistele põnevatele küsimustele saame 
vastused kolmapäeval, 23. septembril kell 19–21 toimuval üri-
tusel “Teadlaste Öö Viimsi Koolis – teadus ja meditsiin haigestu-
nud inimese teenistuses”. Kogu ettevõtmine saab alguse kooli 
aulast kell 19 ja sealt liigutakse edasi teadustubadesse.

Teadlaste Öö kavaga saab tutvuda Viimsi Kooli kodulehel 
teadmiskeskuse rubriigis. Samas on võimalik ennast teadustu-
badesse registreerida veebiaadressil goo.gl/SvkZlD.

VT

Hea LaPSeVaneM!
Millega tegeleb Sinu laps koolivaheajal? 

Sõidab maale vanaema juurde? Reisite koos soojale maale? 
Või istub ta hoopis kodus arvutis? Vaatab televiisorit? Uitab üksi 
tänaval, endale ise tegevust otsides?

MTÜ RuaCrew pakub Sinu 1.–3. klassis käivale lapsele koo-
livaheajaks meeleolukat ja silmaringi laiendavat huviringi 
Tegutsejad. Tegutsejad kohtuvad koolivaheajal esmaspäevast ree-
deni Viimisis ning igal päeval on oma kindel teema – tervis, 
sport, loodus, raamatud ja taaskasutus.

Lisaks suhtlemisoskuste arendamisele läbi erinevate meeto-
dite ja meeskonnamängude toimub iga päev ka aktiivne tege-
vus koos huvitava teemapäeva esindajaga. Pausil pakume ka 
tervislikke suupisteid.

Hind: 59 €.
Info ja registreerimine e-posti aadressil info@ruacrew.ee 

hiljemalt 30.09.
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Viimsi Huvikeskuses 
jätkuvad algaval hooajal 
toitumis- ja tervisealased 
loengud ning töötoad 
komplekse sarjana, mille 
raames toimuvad oktoob-
rist detsembrini loengud 
ja töötoad.

Sarja raames käsitletakse toi-
dutalumatuste teemat, räägime 
olulisimast harrastaja spordi-
toitumises, õpime valmistama 
sügisesi smuutisid, samuti toi-
du abil aastaringselt organismi 
puhastama ning jõulude eel 
tervislikke ja maitsvaid jõulu-
maiustusi valmistama.

Sarja loengud ja töötoad 
viib läbi toitumisnõustaja Kad-
ri Põder. Lisainfo ja registree-
rumine e-posti aadressil kad-
ripo@hotmail.com ja telefonil 
5667 9228.

Kadri Põder on toitumis-
nõustaja ja harrastussportlane, 
kes tegeleb mitmete profi- ja 
noorsportlaste nõustamisega 
ning täiendab end antud vald-
konnas pidevalt. Lisaks on tal 
pikaajalised kogemused osale-
mistest mitmesugustel smuuti-
väljakutsetel ja erinevatel koo-
litustel. Samuti on nõustaja ise 
läbi viinud erinevaid smuutide 
valmistamise töötubasid, val-
mistanud smuutisid erineva-
tes kohvikutes jpm. Vaata lisa 
www.facebook.com/food4aid. 

7. oktoober 
Toidutalumatused
Toidutalumatused on tänasel 
päeval väga levinud. Uurime, 
kas see on moodsa aja üleshai-
bitud pseudoprobleem, mida 
praegu lihtsalt üha enam diag-
noositakse, või ongi toidutalu-
matus tänasel päeval tõusutren-
dis? Kui jah, siis mis võiks olla 
selle põhjus? Uurime, kuidas 
erinevad talumatused tekivad, 
kas ja kuidas neid ennetada või 
terveneda juhul, kui probleem 
juba tekkinud. Samuti käime 
samm-sammult läbi võimali-
kud lähenemised, kuidas soo-
lestiku tervist tugevdada ning 
allergiaid, talumatusi jm sel-
jatada. Loengut illustreerivad 

praktilised näited ja isiklikud 
kogemused.

Kohapealt on võimalik kaa-
sa osta tooteid, mis toetavad soo-
lestiku tervist ning on abiks ter-
vise taastamisel talumatuste jm 
soolestikuprobleemide korral.

Osalustasu: 10/12 € (soodus-
hind kehtib eelregistreerimisel).

14. oktoober
Sügiseste smuutide 
töötuba
Smuutid on oma suurepäraste 
maitsete ja mugava valmista-
mise tõttu võitnud paljude suur-
te ja väikeste südamed. Lisaks 
on just need joogid rikkalike 
ja kergesti omastatavate toitai-
nete allikaks, mida tarbides on 
vägagi mugav igapäevased nii 
olulised puu- kui ka köögivilja-
de annused kätte saada. Boonu-
seks tulevad kaasa paranenud 
seedimine, kaunim välimus, re-
gulaarse tarvitamise juures kao-
vad lisakilod, paraneb meeleolu, 
energiat tuleb juurde – ühesõ-
naga palju positiivset. Smuutid 
on olulisel kohal ka sportlike 
inimeste toidulaual olulise rolli 
tõttu treeningujärgses taastumi-
ses.

Oktoobris räägimegi smuu-
tide valmistamisest ja toorai-
nest, keskendume smuutide val-
mistamisele läbi aastaaegade ja 
neile aspektidele, mille poolest 
sügisesed smuutid võiksid su-
vistest erineda ning miks see on 
oluline. Räägime ka sellest, kas 
smuutid sobivad kõigile või on 
ka nende tarbimise osas mingeid 
piiranguid. Üheskoos teeme läbi 
mõned hõrgud retseptid ning 
naudime neid üheskoos. Loen-
gus kasutatud retseptid saab iga 
osaleja kaasa.

Kuna kohtade arv kohvi-
kus on piiratud, samuti on va-
jalik arvestada tooraine kogu-
sega, palume kõigil huvilistel 
töötuppa eelregistreeruda.

Osalustasu: 15 €.

4. november  
Sporditoitumine 
Eestis on sportlik eluviis väga 
hinnas – üha rohkem inimesi 
avastab endas harrastussport-

lase ning sukeldub kirega tege-
lema just talle meeldiva alaga, 
olgu selleks siis jooks, ratas, 
jõualad, triatlon vm. Seetõttu 
näeme ka mitmesugustel rah-
vaspordiüritustel üha enam osa-
lejaid, kuid kahjuks ka üha 
enam vigastusi, kokkukukku-
misi, üha nooremalt saadakse 
infarkte ja insulte jmt negatiiv-
set. Haruldane ei ole, kui peale 
vaimselt ja füüsiliselt vägagi 
koormavat spordiüritust min-
nakse sõpradega õlut jooma ega 
panda rõhku söögile. Mida see 
aga organismile kaasa toob? 

Räägime, mida peaks har-
rastussportlane teadma toitumi-
sest, et tema spordiharrastus 
saaks kesta aastaid suuremate 
tagasilöökideta. Samuti räägi-
me toitumise ja sportliku aren-
gu seostest, kaalutemaatikast, 
toitumise planeerimisest võist-
luste eel, ajal ja järel ning opti-
maalsest taastumisest. 

Käsitleme ka vigastuste en-
netamist ja võimalikke lahen-
dusi juhul, kui vigastused on 
juba tekkinud, aga ka liigeste-
lihaste-südame tervise toeta-
mist, et sportimine ei kujuneks 
tervistkahjustavaks, vaid stres-
si maandavaks, üldisesse ter-
visesse ja heaollu panustavaks 
tegevuseks. Samuti räägime, 
millal võiks abiks võtta lisan-
did, millised vitamiinid-mine-
raalid ja taimsed lisandid pa-
nustavad sportlaste tervisesse 
enim ning kuidas neid targalt 
kasutada, et saada suurepära-
seid tulemusi. Loengut illust-
reerivad ohtrad praktilised näi-
ted ja kogemused.

Osalustasu: 10/12 € (soodus-
hind eelregistreerumisel).

11. november 
Toit ja organismi 
puhastamine
Selles töötoas räägime, kuidas 
jahedal aastaajal organismi toi-
mimist parimal viisil toetada, 
et olla terve, vitaalne, heatuju-
line ja suurepärases vormis aas-
taajast olenemata, et kevadel 
ei peaks hakkama muretsema 
rannavormi või aknelise naha 
pärast. Saame teada, kuidas se-

da saavutada ning teeme läbi 
ka mõned puhastumist soodus-
tavad retseptid, mille iga osa-
leja saab ka kaasa.

Puhastumine on üks oluli-
semaid keha funktsioone aas-
taringselt, millele väljaspool soo-
ja ja päikselist värske toidu hoo-
aega sageli teenimatult vähe tä-
helepanu pöörame. See aga võib 
tähendada, et keha puhastus-
funktsioonid ei saa parimal või-
malikul viisil toimida, sest na-
pib selleks vajalikke toitaineid, 
see aga mõjutab negatiivselt nii 
kaalunumbrit, enesetunnet, aju 
funktsioone kui paljut muud.

Töötuba illustreerivad oht-
rad praktilised näited ja koge-
mused toitumisnõustaja Kadri 
Põlderi praktikast ning isikli-
kest kogemustest.

Kuna kohtade arv kohvi-
kus on piiratud, samuti on va-
jalik arvestada tooraine kogu-
sega, palume kõigil huvilistel 
töötuppa eelregistreeruda.

Osalustasu: 15 €.

9. detsember
jõulumaiustused
Kaunis jõuluaeg on lähenemas 
ning maiustused aktuaalsemad 
kui kunagi varem. Samas tava-
pärased valget suhkrut ja glü-
koosisiirupit täis maiustused 
mõjuvad nii meie kui ka las-
te tervisele üsnagi laastavalt, 
muudavad lapsed pööraseks ja 
rikuvad täiuslikku jõuluidül-
li. Samas oleks mõnus kordki 
ilma süümepiinadeta nautida 
kõhule pikka paid tehes. Seda 
me teemegi, valmistades koos 
tervislikke ja samas imemaits-
vaid jõuluhõngulisi suupisteid 
ning naudime oma loometööd 
üheskoos. Retseptid on suhte-
liselt kerged ja võimaldavad 
osalejatel neid kodus koos pisi-
perega edaspidigi ühiselt val-
mistada. Töötoas läbitehtud ret-
septid saab iga osaleja endaga 
kaasa. Kuna kohtade arv koh-
vikus on piiratud, samuti on 
vajalik arvestada tooraine ko-
gusega, palume kõigil huvilis-
tel töötuppa eelregistreeruda.

Osalustasu: 15 €.
Viimsi Huvikeskus

algaval hooajal 2015/
2016 on Viimsi Huvikes-
kusesse tulemas mitu uut 
ja põnevat huviringi. 

Beebide, laste ja noorte jaoks 
mõeldud võimlemise, tantsu-
klubide, kergejõustiku, käsitöö-
ringide, keele- ja muusikaõp-
pe kõrvale ning täiskasvanute 
jaoks mõeldud fotokursuste, kä-
sitööringide, seltskonnatantsu-
de, lihastreeningute, jooga, pila-
tese, teatri, keele- ja muusika-
kursuste kõrvale on uute tree-
ningutena tulemas kõhutants, 
mustlastants, bootcamp, enese-
kindla suhtlemise ja probleemi 
lahenduse huviring, multimee-

bootcamp-treening
Bootcamp-treeningud 14–17-aastastele noortele alates 9. ok-
toobrist reedeti kell 15.30–16.30 Viimsi Huvikeskuse treening-
saalis. Treeninguga võivad liituda ka sportliku taustaga 12–13-
aastased noored.

Bootcamp – see on hoogne treening, kus tugevamaks saa-
vad nii süda kui ka lihased. Erinevad keharaskusega jõuharjutu-
sed vahelduvad aeroobsete lõikudega. Sobib väga hästi üleliigse 
energia kulutamiseks ja kehakaalu kontrolli all hoidmiseks.

Osalustasu 30 eurot kuu või 7 eurot kord.
Info ja registreerimine: telefonil 5015 945 või e-posti aad-

ressil kristiina@tervisementor.ee. 

Viimsi Huvikeskuseses algavad 1. oktoobril 
Haritlase keelekooli Inglise keele kursused alga-
jatele. 

Haritlase Keelekool on pakkunud inglise keele õpet erine-
vates Tallinna lasteaedades ning andnud tunde 1.–2. klassi 
õpilastele nii algajatele kui ka edasijõudnutele juba pea 10 
aastat. Õpetame Suurbritannias väljaantud lapsesõbralike 
ja mänguliste õppematerjalide järgi ning meie õpetajad on 
kõik vastava erialase pedagoogilise haridusega (õppekava 
on haridus- ja teadusministeeriumi poolt akrediteeritud). 
Õppetöö kestus on 1. oktoobrist kuni 31. maini ning toi-
mub üks kord nädalas, 30 minutit korraga. Grupi suurus 
on 8–12 last. Osaleda sobib lastel vanuses 4–9 aastat. 
Õppemaks on 18 eurot kuus (hinnas sisaldub käibemaks), 
mille lapsevanemad kannavad huvikooli arvele pangaüle-
kandega. Lapsevanematel on võimalik taotleda koolitus-
kulude pealt tulumaksutagastust. Kursuse lõpus toimub 
õpitu põhjal lahtine tund ning lapsed saavad ka tunnistuse.

Õppetööle registreerumine sel õppeaastal kestab 1. sep-
tembrist kuni 25. septembrini Haritlase Keelekooli e-posti 
aadressile (info@haritlane.ee) lapsevanema poolt. Pärast 
registreerumist saadab keelekool lapsevanemale kooli tööd 
kajastavad tingimused.

Kursused toimuvad kolmapäeviti kell 14.00–14.30 
(1.–2. klass) ja laupäeviti kell 11.00–11.30 (4–6-aastased).

Lisainfo tel 5016 028 ja info@haritlane.ee. 
Illa Toomus

Haritlase Keelekool 

Lihastreening 
Lihastreening on intensiivne treening, kus kasutame erine-
vaid vahendeid (hantlid, kummilindid, taldrikud) ning lisaks 
lihaste vormimisele treenime ka tasakaalu ja stabiilsust.

Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuses teisipäeviti kell 
18.15–19.15 ja pühapäeviti kell 12.30–13.30. Septembris on 
kõigile uutele huvilistele esimene tund tasuta!

Treeningu viib läbi Juta Rahkema-Praks. Tunni hind on 6 eurot.
Info ja registreerimine telefonil 5662 6079 või e-posti aad-

ressil juta.rahkema@gmail.com. 

Loengusari huvikeskuses

Uued huviringid: kõhutants, mustlastants… 
diaring, fitnessi ringtreening, 
kõhu-selja-tuhara treening ja 
mindfulnessi kursus.

Kõhu- ja mustlastantsu õpe-
taja Lizi Taniroo rääkis veidi 
endast ja trennidest ning vas-
tas paarile küsimusele. Lizi ja 
kõik teised pedagoogid, kes 
sel hooajal ka Viimsi Huvikes-
kuses oma teadmisi ja oskusi 
edasi annavad, ootavad huvi-
lisi ringidesse. Hea on teada 
ka, et paljude ringide esime-
ne treening on tasuta – igaüks 
saab kohale tulla ja end proo-
vile panna!

Lizi Taniloo, Te alustasite 
14. septembril Viimsis kõhu-
tantsu ja mustlastantsu tree-

ningute juhendamisega. Kus 
Te ise õppisite ja millal otsus-
tasite treeneriks hakata? 

Ma sukeldusin tantsu- ja 
muusikamaailma juba varases 
lapsepõlves. Algul oli see klas-
sikaline ballett Vanemuise juu-
res olevas stuudios, siis muusi-
kakooli järel tulid standard- ja 
Ladina-Ameerika tantsud ning 
keskkooli lõpus avastasin enda 
jaoks karaktertantsud. Idamai-
ne kõhutants, Hispaania fla-
menko, India klassikaline tants, 
mustlastants, kaasaegne tants 
– nii jätkasin ma tantsualal õp-
pimist ja siis juba ka õpetamist 
ülikoolis õppides. Õppisin nii 
Eesti pedagoogide kui ka vä-

lismaa õpetajate käe all. Kui 
TÜ õpingutega logopeedia alal 
ühele poole sain, otsustasin, 
et tahan oma õppeteed jätkata 
ning sedapuhku koreograaf-
lavastajana TLÜ-s. Esinemis-
tega alustasin aastal 2000 ja 
õpetamisega aastal 2002, seda 
koos õe Mariaga Tartus. Lõi-

me kollektiivi ja stuudio 1001 
öö muinasjutu vestja nimega 
“Õed Šahrazad”. Põgus üle-
vaade minu ja minu õe tege-
mistest on olemas kodulehel 
www.shahrazad.eu – mul on 
hea meel, kui huvilised sinna 
vaatama-lugema jõuavad.

Kirjeldage milline näeb 
Teie juhitud treening välja?

Pööran treeningutes tähe-
lepanu plastilisuse ja vastupi-
davuse arendamisele, lihastoo-
nuse ja kehateadlikkuse tõst-
misele, soojendus- ja venitus-
harjutustele, mitmekesistele tant-
sutehnikatele ja koreograafia-
tele, millega – kui aeg sealmaal 
– saame ka esinemas käia! 

Kuidas iseloomustaksite 
tantsustiile, millega Viimsis 
alustasite?

Kõhutants arendab keha-
tunnetust ja süvalihastetööd, 
koordinatsiooni ja improvisee-
rimisoskusi, liigutused muutu-
vad voolujoonelisteks ja eks-
pressiivseteks, laieneb rütmi-
maailm ja muusikatunnetus. 
Mustlastants on kirglik ja män-
guline, kerge ja samas jõuline, 
artistlik ja loomulik ühes, teh-
niline ja musikaalne. Kindlasti 
räägime kultuuriloost ja klas-
sikalise tantsu ABC-st, tant-
suloomest ja improvisatsiooni 
põhimõtetest.

Viimsi Huvikeskus 

Treener ootab kõiki huvili-
si tantsima – kõhutantsu 
E k 14.40–15.40 ja 
T k 20.40–21.40, mustlas-
tantsu K k 14.40–15.40 
ja R k 20.40–21.40. Käia 
saab korraga ka mõlemas 
trennis!

Inglise keele 
kursused algajatele
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Kui oled ülekaaluline, 
oled kindlasti tülgastuse-
ni kuulnud lauset “Tuleb 
vähem süüa ja rohkem 
liikuda.” enamasti on sel-
lest nõuandest vähe abi.  

Lohutav on teada, et uuemate 
teadusuuringute põhjal on ke-
hakaalu langetamiseks oluli-
sed paljud muud faktorid peale 
kalorihulga piiramise ja keha-
lise koormuse. 

Paljude ülekaaluliste jaoks 
tähendab väiksema kaalunumbri 
poole püüdlemine tervet seeriat 
ebaõnnestunud dieete ja enese-
piinamist. Toidukaalumine, ka-
lorilugemine või punktiarvestus, 
paastupäevad, maitsetud lahjad 
toidud, kurnav näljatunne, söö-
masööstud, käegalöömine jms.

Tuleb tuttav ette?
Õnneks saab ka teisiti. Kaalu 
saab langetada ka nälga kan-

XVI kindral 
Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks
24. septembril  toimub Viimsi mõisapargis juba 
16. korda kindral johan Laidoneri mälestuseks 
korraldatav olümpiateatejooks. 

Olümpiateatevõistlusele on oodatud osalema 8-liikme-
lised võistkonnad, kes võistlevad viies võistlusklassis: 
Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu võistkonnad, põhikooliea-
liste võistkonnad, gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad, 
gümnaasiumiealiste tüdrukute võistkonnad, sõpruskon-
nad/ korporatsioonid/spordiklubid. Võistlusmaa pikkus on 
8 x 750 m.

Võistkondade eelregistreerimine on võimalik kuni 21. 
septembrini telefonil 6154 280 või e-posti aadressil anne-
li@eestikalev.ee. Registreerimisel palume märkida võist-
konna nimi, võistlusklass, osalejad, võistkonna esindaja 
nimi ja kontaktandmed.

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 olümpiateatejook-

su stardipauk.
XVI kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksu kor-

raldavad Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevägi, 
Eesti Spordiselts Kalev, Kaitseliit, Viimsi Vallavalitsus.

Remo Merimaa

alates 7. septembrist 
alustas akrobaatikakool 
Viimsis ka täiskasvanute 
trennidega. 

“Kuna linna treeningrühmades 
on emmede ja isside huvi tren-
ni vastu nii suur, otsustasime 
ka Viimsi täiskasvanutele ava-
da trenni ja õpetada neile samu 
trikke, mida lastelegi,” selgitas 
Akrobaatikakooli peatreener 
Heidi Kann.

“Trenn on mõeldud tõesti 
ka issidele. Võimlema peak-
sid kõik, kes tahavad, et nende 
seljad ja liigesed ei valutaks. 
Jõudu ja painduvust arendada 
on samuti vaja kõigil. Raskeid 
poekotte enam ei kanta, suur-
te kärudega tassitakse head 
ja paremat otse poe ukse ees 
seisvatesse autodesse. Tööle ja 
poodi sõidetakse ikka autoga. 
Nii lihased kärbuvadki. Koor-
must võiks anda ikka kõikidele 
lihasgruppidele, treenimist va-
javad ka kõige väiksemad li-
hased. Trenni “maasikaks” on 
tsirkusetrikid: hüpped, saltod, 
žongleerimised ja palju muud 
põnevat, mida tavalises võim-
lemistunnis ei tehta. Kõike 

Kehakaal teeb muret?
natamata ja tervist rikkumata, 
tulemuslikult ja hea enesetun-
dega. Tõsi küll, siin pole tege-
mist lühiajalise dieediga. Pü-
siva tulemuse saavutamiseks 
tuleb muuta oma elustiili ja õp-
pida sööma sellist toitu, mida 
su keha vajab. See ei olegi nii 
lihtne, sest võib sinu jaoks tä-
hendada paradigma muutust.

Aitab vabandustest – “see 
on mul geenides”, “hormooni-
de vastu ei saa”, “ma olen juba 
selles eas” vms. Kui sul on tõsi-
ne soov tervislikult ja tulemus-
likult kehakaalu langetada, siis 
oled oodatud kaalukate klubi-
õhtutele. Koos on kergem!

Mis seal toimub? 
Iga kord omandad uusi tead-
misi ja saad praktilisi näpunäi-
teid, mida edasi teha. Esmalt 
õpime vaenlast (st ülekaalu) lä-
hemalt tundma, seejärel koos-
tame strateegilise plaani, kui-

das teda üle kavaldada ja asu-
me tegudele. Mitte uisapäisa, 
vaid arukalt. Ja järjekindlalt. 
Esimesel kokkusaamisel võta-
me luubi alla rasvumisega seo-
tud müüdid ning parimad kaa-
lulangetamise praktikad. Sea-
me kahtluse alla “kalorid sisse 
– kalorid välja” paradigma. Tu-
letame meelde, kuidas inimese 
ainevahetus toimib ja millist 
salakavalat rolli mängib see-
juures insuliin. Miks on ülekaal 
nii kerge tulema ja millised on 
võimalused seda protsessi üm-
ber pöörata. Järgnevatel kokku-
saamistel arutame huvitavaid 
ja praktilisi teemasid, näiteks: 
kuidas kaalusõbralikku toitu-
miskava koostada, kuidas suhk-
rusõltuvusest vabaneda, kuidas 
kiusatustele vastu panna, kuidas 
motivatsiooni säilitada.

2015. aasta sügishooajal on 
toimumiskohaks Viimsi Huvi-
keskuse kohvikuruum, mis pa-

kub meeldivat võimalust ka 
kaalusõbralike toitude valmis-
tamiseks ja degusteerimiseks.

Kaalulangetamiskogemus-
tega toitumisnõustaja Riina Qua-
ki juhtimisel kohtume neljapäe-
viti 1.10, 15.10, 29.10, 12.11 ja 
26.11 kell 18.30–20.30. Ja kui 
osalejatel indu jätkub, siis le-
pime kokku edasised plaanid. 
Kokkusaamiste vahepeal hoia-
me kontakti  ja innustame üks-
teist Facebooki suletud grupis.

Grupis osalemise ühekord-
se külastuse hinnaks on 15 €, 
viie õhtu pakett 70 € (sellest 
ettemaksuna 20 €, ülejäänu ko-
hapeal sularahas – 10 €/õhtu).
Osalustasu sisaldab jaotusma-
terjale ja degusteeritavat toitu. 
Viie õhtu paketi valinutele ka 
individuaalset menüü analüüsi.

Põhjalikum info: www.toi-
tumistarkus.ee ja registreeru-
mine info@toitumistarkus.ee.

Riina Quak

Viimsi akrobaatikatrenn ootab nii lapsi 
kui ka täiskasvanuid

seda ikka vastavalt treenitu-
sele – alustame kergematest 
elementidest ja liigume ikka 
edasi aina keerukamate trikki-
de juurde,“ rääkis Kann.

Treeningute tulemusel pa-
raneb nii rüht kui ka tuju. Õige 
kehahoid tagab meile sirge sel-
ja, terve lülisamba, see on ter-
vise ning hea enesetunde alus. 
Sama tähtis, kui on lastel rüht 
paika saada, on trenni teha ka 
koduperenaistel, kontoritööta-
jatel jt, et nad kössi ei vajuks.

Mitu rühma
Uus rühm avatakse Püünsi 
Koolis (Kooli tee 33). Maarja 
Tomingas treenib lapsi alates 
lasteaiast kuni 9. klassini.

Uus rühm hakkab koos käi-
ma ka Viimsi Tigers Gymi (Mii-
duranna tee 46, sadama territoo-
riumil) uues saalis. Treener Kädi 
Metsoja treenib seal algajaid, 
edasijõudnuid ja täiskasvanuid.  

Viimsi Koolis (Randvere 
tee 8) jätkab treener Irma Cast-
ro akrobaatikatreeningud las-
tele alates 4. eluaastast kuni 9. 
klassini.

Ootame lapsi alates 4. elu-
aastast – just siis on kõige õi-
gem aeg selgeks õppida ohutu 
ja oskuslik ronimine ning aren-
dada lapse painduvust. Kõike 
seda õpitakse läbi mängulise 
tegevuse.

Täiskasvanute treeningutel 
ei ole vanusepiire. Akrobaa-
tikatreeningutel arendame nii 
jõudu, painduvust kui ka osa-
vust. Keha saab lisaks üldfüü-
silisele koormusele ka saavu-
tusrahulduse. Iga inimene on 
võimeline viskama hundiratast 
või seisma käte peal, rääkima-
ta sellest, et treenitud inimesed 

Piritale jooksma!
Pühapäeval, 27. septembril toimub järjekorras juba viies Piri-
ta Sügisjooks, kus jooksurõõmu saavad nautida nii suured kui 
ka väikesed jooksusõbrad. 

Sügisjooksu 6 kilomeetri pikkune põhidistants kulgeb kõikidele 
sobivatel Kloostrimetsa metsateedel ja radadel. 

Lastele tuleb jooksupisikut edasi andma Tallinna Teletorni mas-
kott ETI ning neil, kel oma distants läbitud, saavad osaleda kunsti- 
ja meisterdamistelgi tegemistes. 

Igale sügisjooksu lõpetajale on auhinnaks unikaalne, ainult 
selleks jooksuks kujundatud medal.

Sügisjooksu võistluskeskuses Pirita Majandusgümnaasiumi 
kõrval kulgeval Metsavahi teel on avatud Eesti Õdede Liidu ter-
visetelk, kus on võimalik lasta tasuta mõõta nii vererõhku kui ka 
veresuhkrut, aga ka mitmeid teisi tervisenäitajaid.  

Pirita Sügisjooksu toimumist toetavad: RIMI, Briketipoisid, NI-

KE, Moqyi Eesti, Sportland, Atlantis H2O Aquapark, Kiropraktika 
Kliinik, Tallinna Teletorn, Pirita Seikluspark, Eesti Õdede Liit, Tal-
linn Viimsi SPA, MTÜ Loovustuba, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, 
KÜSK ning Pirita LOV. 

Kohtumiseni Pirita Sügisjooks 2015 stardis! Liikumises on ener-
giat! Vaata lisainfot: www.piritajooks.ee. 

MTü Mähe Selts 

kannatavad harvemini seljava-
lude käes ja rüht muutub taas 
sirgemaks. Lisaks hüpatud sal-
tole ja kaunile rühile on tule-
museks ka suurepärane tuju ja 
mõnusalt veedetud aeg sõpra-
de seltsis.

Tegevus ei lõppe ka suvel. 
Igasuvised ülipopulaarsed tsir-
kuselaagrid lõpevad alati eten-
dustega. Seal saab väike akro-
baat esimese maitse suhu näit-
leja tööst, kus rääkijaks on ke-
ha ning dialoogi peetakse oma 
partneriga.

Boonuseks on igapühapäe-
vased tsirkusetreeningud pro-
fessionaalsete tsirkuseartistide 
käe all Tallinnas. See on kõige 
õigem koht, kus selgeks õppi-
da ohutu ja oskuslik ronimine 
trapetsitel, žongleerida, sõita 
üherattalisel rattal ning ületada 
oma hirme.

Akrobaatikakool alustas tree-
ningutega Viimsi Koolis ja Tiger 
Gymis 8. septembril ning Viimsi 
Koolis 7. septembril. Treeningu-
tega liituda ei ole kunagi hilja – 
võtame vastu igas eas algajaid!
Lisateavet treeningute kohta vaa-
dake www.omatsirkus.ee.

Korraldajad

Meenutus möödunud aasta Laidoneri jooksust. 
foto: Liina Rüütel

akrobaatika tähendab head 
rühti ja lõbusalt koos veedetud 
aega. foto Margus Terasmees
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18. september – 11. oktoober       
Viimsi valla kultuurikalender
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

Kuni 31. oktoober
Mari Roosvalti isikunäitus 
“Tõmme“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. september k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Taavi Peterson
DJ Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

19. september k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Kirsipuu ja Kasesalu & 
BeatBand
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

20. september k 11–14
27. september k 11–14
Pühapäevahommik koos Kingu 
talu pererahvaga
Üheskoos tehakse köögis midagi 
põnevat: on see siis leivategu, 
moosikeetmine või hoopis hom-
mikused pannkoogid 
Astu julgelt pererahva juurest 
läbi!

Tasuta!
Viimsi vabaõhumuuseumis 

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

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

20. september k 14.30–18.00
Veeda pühapäev sõjamuuseumis
K 14.30–15.30 Eesti sõjamuu-
seumi rasketehnika eksposit-
siooni tutvustav ekskursioon 
(Vehema tee 1)
K 16.00 Põldsepp & Pojad plaa-
diesitluskontsert mõisa saalis
Üritused ja muuseumi külastus 
tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis

22. september k 19
Ugala Teater – Gardner McKay 
“Mere märgid“
Osades: Kadri Adamson (Endla 
teater) ja Meelis Rämmeld
Piletid 15/12 € Viimsi Huvi-
keskuses, Piletilevis ja Pileti-
maailmas
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 16.45
Sügishooaja avamine
Kontsert
Randvere Päevakeskuses

24. september k 18.30
Õpituba – Mihklipäeva toidud 
ja traditsioonid
Registreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis

24. september k 19 
Reisijuttude õhtu “Teekond 
tippu“
Külas on mägimatkaja 
Andres Karu
Pilet 3 €
Eelregistreerimine: 
anu@rannarahvamuuseum.ee 
k 18 Muuseum ja vinoteek 
avavad uksed 
Rannarahva muuseumis

25. september k 13
Hooaja avamine
Viimsi Päevakeskuses

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

26. september k 10–15
Ubinapäev Viimsi taluturul 
Suur turupäev
Õunamahla pressimise talgud 
(26.–27.09)
Õunagrillimise võistlus
Ubinapuhvetid
Tasuta!
Viimsi vabaõhumuuseumis

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

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

27. september k 11
11. oktoober k 11
Uuenduskuur kinnastele, 
mütsile ja sallile
Hind 15 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

27. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Margus Kirja
EELK Randvere kirikus

29. september k 18.30
Loeng “Kuidas tulla toime 
alanenud meeleolu ja teiste 
stressiga seotud sümptomitega“
Tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

29. september k 19
Vestlusõhtu “Metsarahva 
mõtisklused“
Metsamees Ilmar Sirkas 
pajatab metsa- ja jahilugusid
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi Looduskeskuses

30. september k 19
Eakatele teatri ühiskülastus
I. Kalmani operett “Tsirkus-
printsess“
Rahvusooperis Estonia 

1. oktoober k 14.30
Rahvusvaheline muusikapäev 
Kontsert
Viimsi Päevakeskuse saalis

1.–31. oktoober
Raamatuväljapanek 
“Muusika raamatus“
Lastele “Mina ja muusika“
Viimsi raamatukogus

1.–31. oktoober
Raamatuväljapanek lastele 
“Ette lugeda on mõnus!“
Täiskasvanutele “Raamatuid 
sügisõhtuteks“
Viimsi raamatukogu Randvere 
harukogus

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

3. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Elav muusika: Urmas Mägi Duo
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

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

4. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

4. oktoober k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

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

5.–30. oktoober
Raamatuväljapanek muusika-
aastal “Eesti muusikuid“
Prangli raamatukogus

5. oktoober k 18
Õpetajate päeva tähistamine
Tallinna lauluväljaku klaassaalis

6. oktoober k 18.30
Õpituba – Leivaküpsetamine
Registreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis

7. oktoober k 18.30
Toidutalumatuste loeng
Hind 10/12 € (soodushind 
eelregistreerumisel)
Info ja registreerimine: 

tel 5667 9228 või 
kadripo@hotmail.com
Viimsi Huvikeskuses

8. oktoober k 18.30
Õpituba – Trühvlite valmis-
tamine
Registreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis

9. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Elav muusika: Presi Dent
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

10. oktoober k 17
Tsirkuseetendus
Pileti hind 5 €
Piletid müügil Piletimaailmas 
ja enne etenduse algust 
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

10. oktoober k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Karl-Erik Taukari ja Eric 
Kammiste akustiline kontsert
DJ Rivo Tettermann
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

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

11. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumala-
teenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 6028 866 

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

Kutse muusikahuvilistele
Viimsi Harrastusteater kaasab selle hooaja muusikali “Pe-
rekond addams” uusi teatrihuvilisi, mehi ja naisi vanuses 
18–40 aastat. 

Pea- ja kõrvalrollidesse ootame inimesi, kel hea viisipida-
mine ja lauluoskus ning meeldib tantsida. Kõrval- ja taustarol-
lidesse saavad kandideerida kõik, kes väga tahavad osaleda 
uues muusikalis.

Ootame Teid pühapäeval, 20. septembril kell 17.00 Viimsi Hu-
vikeskuses, Nelgi tee 1. Tutvume, vestleme, esitada tuleb oma 
lemmiklaul. 

Huvilistel palume eelregistreeruda! Lisainfo: Kalle Erm (Viim-
si Harrastusteatri juht) e-posti aadressil kalle@huvikeskus.ee, 
kalleerm@gmail.com või telefonil 5059 043.
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eRaKUULUTUSeD

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued 

naiste- ja lasteriided, 
ehted – uSAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee

Kunstikorter 
Haabneemes ootab 

joonistama ja 
maalima

20 tundi joonistamiskursust B. Edwards’i 
metoodika järgi: realistlik joonistamine 
14–18 aastastele. Viimast korda tasuta!

- Maalikursus täiskasvanutele ja noortele.

- Avatud stuudio igal nädalavahetusel 
täiskasvanutele ja noortele. 

- Mudilaste (4–6 a.) kunstiring.

Vaata lisainfot www.kunstikorter.ee 
Info ja registreerimine: liinaponetajev@gmail.com, 

tel 5564 2851

Viimsi Marketi 
kauplus võtab tööle 
kliendi-
teenindajaid
Kontakttelefon 5809 2561
või 5343 2849.

Jõgevamaalt leitud imearmas 
kolme kuune musta-valge kirju 
KASSIPoISS oTSIb KodU, 

asub Tallinnas Mustamäel. 
Lisainfo tel 5227 070

l Viimsis asuv majapidamine otsib hoolast ja kohuse-
tundlikku abilist, kelle tööülesanneteks on maja ja aiaga 
seotud välitööd. Töö on hooajaline, osalise tööajaga. Pa-
lun 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 4 päeval nädalas kodustes majapidamistöödes. 
Palun saatke sooviavaldus e-posti aadressil  hoolas.kodu-
haldjas@gmail.com.
l Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja võrk-
aedasid. Lammutus- ja haljastustööd. Killustiku, liiva, frees-
asfaldi müük. Tel 5812 9927, citybar@mail.ee.
l Müüa uued õunapurustid ja pressid. Press hüdrauliline, 
purusti 220V. 240 €, komplekt 470 €. Tel 5692 1395.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad, 
pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne. 
Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karin-
veix@hotmail.com.
l Musta mulla suvine sooduspakkumine. Sobib ideaalselt 
haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ning lillepeenrasse. 
Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turbapõhine ja 
väga hea toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses 
on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverda-
mise võimega väikekalluril. Hind 80 € koorem. Tel 5252 632.
l Väikese kopa tööd. Teave priveroy@hotmail.com.
l Klassikaline üldmassaaž Viimsis. Kabinetis ja koduvisii-
did. 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. Vasta-
valt Teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kom-
bineerin erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind 
alates 22 €. Massööri tellimine reedu48@hotmail.com või 
tel 5092 550, Reet.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 5x20 cm, 
kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, 
puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel www.unitedexpo.ee. 
Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. 
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee. 
l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute kütteke-
hade 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 Con-
tinental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel, täpsem 
info tel 5373 7710.
l Ehitus- ja puutööd, terrassid, puit- ja võrkaiad. Täna-
vakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus. 
Niidame muru ja lõikame hekke. Ehitusproff@neti.ee, tel 
5517 825.
l Pikaajalise kogemusega meistrid pakuvad Sulle kva-
liteetset köösneriteenust. Valikus on kõik, mida karus-
nahast toota saab: kasukad, vestid, mütsid jne. Samuti 
korrastame ja teeme parajaks vanu või lihtsalt moest läi-
nud esemeid. Telli uus või lase vana uueks teha! Prae-
gu 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 liitu-
mine ühisveevärgiga. Kaevetööd, suur ja väike traktor 
(Roxsoni võimalus). Majasisesed santehnilised tööd. Vee-
mõõdusõlme väljaehitamine, survestus. Aiateede ehita-
mine ja kivitamine, keevitustööd. Mahutite paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno, wwbuilding.eu.
l Olen tervendaja, tegelen käe-, jala-, selja- ja peava-
lude, mälu, õppimise, keskendumise, väsimuse ning 
töö-, kodu- ja maaenergiatega seonduvate probleemide 
lahendamisega. Tel 5558 6564, Rein.
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 pakku-
da 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, küttesüsteemi-
de eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581, info@
potipoiss.ee.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust olemas-
olevas haljastuses? Aitame kujundada, rajada ja hoolda-
da sinu aeda vastavalt vajadusele. Helista ja leiame koos 
lahenduse. Lisainfo tel 5065 417, Gardinum OÜ, info@
gardinum.eu.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sund-
ventilatsiooni puhastust.Teave margus@korvent.ee või 
tel 5526 281.

l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: katused, 
räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palk-
majad jooniste järgi. Siseviimistlus: plaatimine, värvimi-
ne, kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume 
Teile parima lahenduse! Tel 5897 6656, meelisehitus@
gmail.com. 
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa killustik-
ku, 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 lõi-
kus. 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. Li-
saks 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. Piir-
deaedade ehitus  ja üldehitustööd. Teave www.fassaadi-
meister.ee Tel 5196 9314.
l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede 
montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeeti-
lised mõõtmised ja -mahamärked. Liiva, killustiku ja mul-
la müük. Ekskavaatori- ja transporditeenused. Tel 5850 
4300.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma 
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu do-
kumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte 
maja või korterit, siis helistage! Tel 5399 6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, vanu 
postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 
9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
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 kord 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 telli-
mine: www.BBQPuit.ee, tel 5120 593.
l Terviseuuring bioresonantsi meetodil. Toimub Harmoo-
nikumis (Pargi tee 8). Info ja registreerimine www.bio-re.eu, 
tel 5559 1533 või info@bio-re.ee.
l Annan Viimsi vallamaja juures matemaatika eratunde 
8. ja 9. klassi õpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid 
gümnaasiumis. Lisainfo tel 5389 1356, 6091 084.
l ÄRA ANDA Haabneemes kaevetööde käigus väljakae-
vatud liiva-savisegune täitepinnas. Tel 5010 012, Peeter.
l Venekeelne klaveriõpetaja, oma sfääri kogenud spet-
sialist, kutsub õpilasi vanuses 6–10 a. Programm sisaldab 
ka solfedžot, jo-le-mi süsteemi õpetust. Kaks korda aastas 
toimuvad esinemised vanemate jaoks. Asukoht – Haab-
neeme. Tel 5345 0134.
l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine, rajamine ja 
taimede istututamine. Lisainfo tel 5140 524, landart@li-
ve.com, landart.edicypages.com.
l Firma Haabneemes pakub osalise tööajaga tööd paki-
auto juhile (ka pensionärile) ja naistöötajatele nii täis- kui 
ka osalise tööajaga ühes vahetuses. Info tel 5018 413, 
5204 914.
l Soovin leida lapsehoidjat-koduabilist 2-kuusele tüdru-
kule Pirital. Töö mõned korrad kuni mõned nädalad kuus. 
Tel 5817 0539.
l Kuivad küttepuud otse tootjalt, kaminapuud võrkkotti-
des, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt. Viimsi vallas tarne ta-
suta. Kindel kvaliteet. Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee. 
Lisainfo tel 5019 454.
l Puhastusfirma vajab Viimsi Kooli koridoride masinpesi-
jat. Töö algus vabal valikul alates kella 16-st, kuid mitte 
hiljem kui kell 19. Töötasu 450 eurot bruto, tööaja kestus 
4 tundi. Helistada tel 5342 8840.
l Vajaksin majja koduabilist üks kord nädalas Randvere 
külas. Lisainfo tel 5594 9420.
l Müüa või anda üürile 4-toaline ridaelamuboks Viimsis, 
Lubja külas. Tel 5020 595.
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00 
Tühjendusmüük: palju kaupa 

hinnaga 1.00 EUR

Müüme sõelutud 
turbaMulda. 

Kohaleveo võimalus. 
www.mustmuld.ee, 

tel 5861 7118.
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Viimsi  Maxima X kauplus 
pakub tööd:

- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETITEENINDAJATELE
- KORISTAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE 
- TRANSPORDITÖÖTAJALE 
- VAHETUSEVANEMALE
 ettevõte garanteerib:  
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot 

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147
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