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päev. Loe lk 4–5

Sügishooaja start
RMK Viimsi
looduskeskuses
RMK Viimsi looduskeskus kutsub osa
saama mitmest põnevast ettevõtmisest.
Juba tuleval teisipäeval kell 19.00 toimub järjekordne vestlusõhtu sarjast “Metsarahva mõtisklused”. Külla tuleb loodusfotograaf Mats
Kangur.
Samal teemal jätkame juba 4. septembri õhtul, kui looduskeskuse õuel pannakse püsti vabaõhukino. Näitame dokumentaalfilmi “Emajõe veemaailm”, kus saame kaasa elada isa ja
poja neli aastat kestnud avastusretkele. Kinno
ootame ka väikeseid loodusesõpru.
Loodushuvilistele lastele on meie majas tegevust veel. Nimelt septembrikuus jätkame loodusringidega, kuhu ootame 1.-4. klassi lapsi.
13. septembril toimub loodusringide perehommik, kus pakume tegevust kogu perele. Saab
mängida õuesõppemänge, ja saada teada, mida
loodusringis aasta jooksul tegema hakatakse.
Samuti jätkame uuel õppeaastal täiskasvanutele mõeldud looduse ja loovuse ringiga, kus
kord kuus saab lisaks loodusteadmiste ammutamisele oma kätega midagi põnevat meisterdada. Näiteks 8. septembril õpitakse taimedega
värvima.

RMK Viimsi looduskeskus

Sinivetikad
Haabneeme rannas
Tasuta bussi peale. Foto Liina Rüütel

Kooli-, huvikooli- ja lasteaiaõpetajatele tasuta bussisõit
Alates käesoleva
aasta septembrist on
Viimsi valla õpetajatel võimalik sõita
valla avalikel liinidel
tasuta.

Viimsi koolide hoolekogud
saatsid vallavalitsusele juuni alguses ühispöördumise, millega tehti ettepanek
võimaldada pedagoogidel
tasuta ühistransporti kasutada. Pöördumises seisis ühe
põhjendusena vajadus väärtustada Viimsi vallas veelgi rohkem õpetajate vastusturikast ja tänuväärset ametit.
Koalitsioon ja vallavalitsus arutasid esitatud ettepanekut ning üheselt leiti, et pedagoogidele tehtav
sõidusoodustus on väga vajalik ja oluline. Suvel teostati vastavad arvutused ja
koostati vajalikud muudatused, mida “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise

kord ja sõiduõiguse hind
Viimsi vallas” ehk rahvakeeli sõidusoodustuste määrusesse lisada. Uue määruse terviktekst on saadaval
elektroonilisest riigiteatajast (www.riigiteataja.ee >
täpne otsing > KOV terviktekstid), kui sisestate määruse pealkirja või osa sellest.

Üheksa uuendust

Määrusesse tehti üheksa
uuendust, mis jagunesid peamiselt kahte teemasse: õpetajatele tasuta ühistranspordi võimaldamine ja nutiseadmetega piletitoodete
müümise võimaldamine.
Määrusega nähakse ette tasuta sõidu õigus Viimsi valla üldhariduskoolides
või lasteaedades töötavatele õpetajatele.
Soodustuse saamiseks
tuleb pedagoogidel pöörduda oma asutuse juhi või personalitöötaja poole, kes koostab nimistu. Soodustuse saa-

miseks esitatakse nimekirjad kaks korda aastas – augustiks ja septembriks. Valla kommunaalamet kannab
soodustused õpetajatele ühiskaardile, soodustus rakendub ühiskaardi põhiselt ning
kehtib perioodil 20. august
kuni 20. juuni ehk ühe õppeaasta.
Lisaks pedagoogide sõidusoodustustele täiendati sõidusoodustuse määrust piletimüügi kanalite lisandumisega, mis tähendab, et uus
määrus võimaldab nutiseadmete abil piletitooteid müüa
ja oma sõitu registreerida,
samuti nutiseadmes olevaid pileteid kontrollida.
Viimsi vallal on kavas nii
Tallinna kui ka Tartu eeskujul katsetada nutiseadmetega piletite müümist ja
sõitude registreerimist, järgmise etapina alustatakse
läbirääkimisi busside varustamiseks vastavate tehniliste seadmetega.
Alates 1. septembrist

Viimsi vallas (vallaliinid ja maakonnaliin 114)
kehtivad sõidusoodustused
Tasuta sõiduõigus, sõltumata elukohast, on:
1) eelkooliealistel lastel;
2) puudega lapsel ja tema saatjal;
3) sügava puudega 18-aastastel ja vanematel isikutel;
4) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul;
5) hoolekandeasutuses viibivatel lastel;
6) vanemliku hoolitsuseta lastel;
7) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisest osavõtnul;
8) järelvalvet teostaval töötajal;
9) Viimsi haridusasutuste pedagoogidel.
Tasuta sõiduõigus on järgmistel Viimsi elanikel:
1) 65-aastastel ning vanematel isikutel;
2) põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilastel;
3) üliõpilastel;
4) kolme ja enama lapsega pere lastel;
5) alla 3-aastase väikelapsega sõitjal;
6) toimetulekutoetust saava pere lapsel;
7) kaitseväe vormiriietuses ajateenijatel.

jõustuvad uued, sügisesed
sõiduplaanid. Plaanid avaldatakse hiljemalt 28. augustil veebilehel www.peatus.ee. Võrreldes kevadiste sõiduplaanidega ei ole
planeeritud suuremahulisi

muudatusi, toimub tavapärane üleminek tihendatud
reisidega graafikutele. Septembris naasvad suvepuhkuselt ka koolibussid.

Oliver Liidemann
abivallavanem

Terviseameti Põhja talituse teatel näitasid 12. augustil Haabneeme supluskohas võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi
laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused, et proovides leidus sinivetikaid.
Proov ei olnud väga tihe. Oluliseks võib
pidada õitsengut, kui vetikate boimass on
500 mg/m3. Haabneeme supluskoha proovis oli 469,4 mg/m3.
Suplemine “õitsvas” veekogus ei ole
soovitav allergilistel inimestel, väikestel
lastel, vanemas eas inimestel, eriti ohtlik
on see loomadele. Tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus
tuleb end kohe pesta ja vahetada riided.

Jelena Gromova
Terviseameti Põhja talitus

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

Kaia-Leena Pino

Metsakasti küla külavanem
tel 5661 9649, facebook.com/metsakasti
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Kõik on uus septembrikuus

Hea elanik ja ettevõtja!
Viimsi vallavalitsus paigaldas valmiva staadioni
juurde reklaamsildi üleskutsega, et kogukond
panustaks staadioni ehitusse ning avas spetsiaalse arveldusarve.
Ei, ärge saage valesti aru, staadioni eelarve
on korrektne ja selle eest valmib kõigi nõuete kohane jalgpalliväljak koos jooksuradadega.
Reklaami eesmärk on tagada staadioni valmimiseks täiendavad finantsvõimalused, et raja-

Detailplaneeringud

AVALIK VÄLJAPANEK
7.–20. septembrini on tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti
kella 16.00-ni) Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Leppneeme küla Leppniidu tee 9 kinnistu detailplaneering.
Planeeritav krunt piirneb lõunast reformimata riigimaaga, millel kasvab kõrghaljastus,
teistest ilmakaartest aga elamukruntidega Lännemäe tee 3/Tänava, Leppniidu tee 4 ja Leppniidu tee 7. Juurdepääs krundile on Leppniidu
teelt.
Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ, projekt nr 01-14) jagatakse kinnistu
kolmeks ning moodustatakse üks elamukrunt
ja kaks transpordimaa krunti ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu
ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud
ehitusaluse pindalaga 350 m2. Elamu suurim
lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoone kõrgus on 4,5 meetrit. Planeeritava ala suurus on
2103 m2.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.
viimsivald.ee.
AVALIKUD ARUTELUD
7. septembril algusega kell 16.00 toimub Viimsi
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Pärnamäe küla Vehema tee 35 detailplaneeringu
eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav u 0,2 ha suurune maa-ala asub
Viimsi valla Pärnamäe külas Pärnamäe veehoidla lõunakaldal. Vehema tee 35 kinnistu piirneb
põhjast Pärnamäe veehoidlaga, idast Vehema
tee 32 kinnistuga, lõunast Vehema tee ja läänest Vehemaa tee 33 kinnistuga.
Planeerimisettepanekuga kavandatakse krundile ühe eluhoone ja abihoone rajamine ehitusaluse pinnaga 220 m2.

da korralikud tribüünid ning soetada vajalikku
varustust.
Kõik toetajad saavad nimeliselt ära märgitud Viimsi Teatajas ning staadioni peasissekäigu kõrval oleval betoonseinal. Samuti on
ettevõtjatele tagatud reklaamivõimalused.
Täpsemalt juba järgmistes Viimsi Teataja
numbrites ning e-posti aadressil Mati@viimsivv.ee või telefonil 5330 0029.

Mati Mätlik

abivallavanem

7. septembril algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Pärnamäe külas Pärnamäe tee ja Vehema tee
vahelise veehoidlaga piirneva ala osalise
detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala hõlmab kinnistuid Lohu I, Lohu II, Hobukastani, Tisleri 2 ja Tisleri 3.
Planeeritav ala külgneb tehisliku Pärnamäe
veehoidlaga ning kinnistutega Tiigi tee, VäikeKaare tee L1, Väike-Kaare tee 8, Vehema tee
27, 31, Tisleri 1 ning Vehema tee. Planeeritava
ala suurus on u 1,4 ha.
Detailplaneeringuga määratakse hoonestustingimused ja ehitusõigus kolmele elamumaa
krundile üksikelamu ja abihoone ehitamiseks,
täpsustatakse piiranguid pargialana säiliva haljasmaa krundi osas, tagatakse vajalikud juurdepääsud ning lahendatakse tehnovõrgud.
9. septembril algusega kell 16.00 toimub Viimsi
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Tammneeme külas asuvate kinnistute Sambla,
Fii-Bal, Villemi ja nende lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala asub Tammneeme tee, Randvere tee ja neid ühendava tee vahelisel alal, tegu on endise Tammneeme kaupluse krundi ja
seda ümbritseva maa-alaga, mis on hetkel hoonestuseta.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kruntide liitmine ja moodustatavale krundile
ehitusõiguse määramine ühe äri- ja laohoone
ehitamiseks ning liikluskorralduse, krundi tehnovõrkudega varustamise ja haljastuse lahendamine.
Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha.
Eskiisidega on võimalik tutvuda valla veebilehel:
www.viimsivald.ee.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 4. septembril

Igal aastal, kui lapsed alustavad oma kooliaastat, imetlen nende avatust. Alati algab
uus õppeaasta nende jaoks millegi põnevaga
– kelle jaoks on uus klassiõde, klassivend,
õpetaja, klass või kool. Kõik nad on avatud
uutele väljakutsetele ja usun, et ootavad sisimas uut kooliaastat õhinaga.
Mulle tundub, et ka Viimsi ja minu elus
algab septembris uus periood. Kui kevad
möödus muutuste tuules, siis sügisel sooviks
alustada täis uut tegutsemisindu.
Olen poliitikas olnud vaid kaks aastat,
kuid siiski pidanud juba kahed koalitsiooniläbirääkimised ja seisnud mitmete valdkondade eest, mida tähtsaks pean. Mul on hea
meel, et ka tänases koalitsioonilepingus on
tähtsal kohal meie lapsed ja nende hariduse
kvaliteet, vallavalitsuse avatus ning ettevõtluse areng.
Meie valla koolides käib kokku ligi
2300 last ning era- ja munitsipaallasteaedades kokku u 1400 mudilast. Nõnda kiiresti
kasvavas vallas on murekohaks lasteaia- ja
koolikohad, aga ka suurenev õpetajate ja tugipersonali koormus. Usun, et keegi headest
lugejatest ei vaidle minuga, kui ütlen, et lapsed on meie tulevik. Kuid tihti jääb kuulajate tähelepanuta selle mõtte teine pool – kas
teeme ise lapsevanematena ka kõik selleks,
et meie lastel oleks tulevik ja et tänu nende
tulevikule oleks ka meil helge vanaduspõlv.
Paljudes kohtades vaadatakse siin otsa
riigile ja oodatakse juhtnööre, rahalisi vahendeid või järjekordset uut seadust. Kuid
kas see peab just nii olema? Omavalitsusena
on meil võimalik kujundada oma elukeskkonda, kirjutada oma ajalugu ja kasutada
ära meie oma sotsiaalset kapitali. Riigi tugi
peab olema ja on väga teretulnud, kuid iga
omavalitsuse vastutada on oma pikaajalise
visiooni loomine ning süsteemselt ja strateegiliselt selle poole liikumine. Elu algab
inimestest ja lõpeb inimestega – meie oleme
oma minevik, olevik ja tulevik. Tähtsad sõnad, mis nõuavad ka jõulist tegutsemist.
Täna on meil n-ö ametlikke viimsilasi,
kes omavad sissekirjutust, 18 309 (1. augusti 2015 seisuga), tegelikult on meid isegi
rohkem. Oleme möödunud oma elanike arvult Viljandi linnast. Hüppeliselt kasvavas
vallas oleme pidanud tegema kiireid ja vahel
ka rutakaid otsuseid. Üks nii suur ja uhke

Vallavolikogu esimees Mailis Alt

vald, nagu seda on Viimsi, ei saa aga tegeleda ainult olmeküsimustega. Peame kujundama oma pikaajalist visiooni, et kindlustada
hea elukeskkond kõigile praegustele ja uutele elanikele.
Leian, et peame keskenduma meie haridusekvaliteedi tõstmisele, seda juba alates
lasteaiast. Tugevdama meie õpetajate ning
tugipersonali motivatsiooni- ja palgasüsteemi. Arendama ettevõtluskeskkonda, tõhustama koostööd valla ja ettevõtjate vahel, et
meie inimesed leiaksid aina rohkem ja rohkem võimalusi oma kodukandis töötamiseks
ning olema vallavalitsusena avatud oma elanikele.
Loodan väga, et kevadel sündinud koalitsiooniga on lõpuks saabunud rahu ka
Viimsi poliitilisele maastikule. Poliitikutena
peaksime meeles pidama, mis on meid toonud poliitikasse – ennekõike sisemine soov
teha ise oma kogukonna ja oma laste jaoks
midagi paremaks. Albert Einstein on öelnud:
“Elada võib kahtemoodi. Üks on nii, justkui miski poleks ime. Teine, et kõik meid
ümbritsev on imeline.” Nautige meie Viimsi
kaunist loodust, üksteist ja päikeselist algavat kooliaastat!

Mailis Alt

volikogu esimees

Malevasuvi Viimsis on selleks
aastaks lõppenud
Kokku osales kahes
malevavahetuses (juuni
ja august) üle 90 noore
ning töörühmi juhendasid
tublid noorsootöötajad.
Sellel aastal võtsime malevasse kõik õigeaegselt soovi avaldanud noored ning ühe vahetuse pikkus oli 10 tööpäeva.
Mõlemas vahetuses töötas
neli heakorrarühma ning lisaks
tehti koostööd vabaõhumuuseumi, raamatukogu, huvikeskuse,
noortekeskuse ja haridusasutustega.
Maleva jooksul korrastati
Mõisaparki, Südaparki, Leppneeme sadama ala, mänguväljakuid ja spordiväljakuid, soojade ilmadega tihedasti Haabneeme randa. Rühmad tegutsesid ka vabaõhumuuseumis,
Viimsi lasteaedades, huvikeskuses ja raamatukogus.

Augustikuine malevavahetus. Foto Kertu Vahemets

Lisaks tööle toimusid ühised vaba aja tegevused: korraldati tutvumisõhtu, tähistati
noortepäeva, osaleti karjääriõppepäevadel, mida korraldati
koos Rajaleidja ekspertidega,
ning külastati Viimsi seiklusparki. Mõlema vahetuse viimasel päeval tehti koos kokkuvõtteid, söödi torti ning vaadati oma fotosid ja videoid.
Malevlased olid väga tublid,
tehti kenasti tööd ning enamik

noori osales aktiivselt ka vaba
aja tegevustes.
Kommunaalamet ning noorsoo- ja haridusamet tänavad
kõiki noori, rühmajuhte ja koostööpartnereid, kes aitasid kaasa
malevasuve
õnnestumisele
Viimsis! Loodame, et järgmisel
suvel saame teha koostööd ka
Viimsi uute ettevõtetega. Kena
suve jätku!

Henry-Edward Aimre
Kadi Bruus

3

22. august 2015

Ilusat kooliaasta algust!
Peatselt algab uus õppeaasta, mis on paljudele
Viimsi lastele esimene ja
eriline.

vere Koolis ja 2 esimest klassi
Püünsi Koolis, lisaks alustab 2
õpilast Prangli Põhikooli esimeses klassis.

10. augustil kogunesid Viimsi
valla haridusasutuste direktorid ja vallavalitsuse esindajad
ning vallavalitsuse komisjon
vaatas üle 1. klassi avaldused.
Esimese klassi koht on määratud sel aastal 279-le Viimsi
valla õpilasele, kes asuvad
õppima Viimsi valla koolidesse. Viimsi vallas avatakse sel
õppeaastal 12 esimest klassi:
4 esimest klaasi Viimsi Koolis,
3 esimest klassi Haabneeme
Koolis, 3 esimest klassi Rand-

Viimsi valla koolide
I klasside aktused
1. septembril

- Viimsi Kool: kell 9.00 1. ja
12. klass (Randvere tee 8)
- Randvere Kool: kell 11.00
1. klass, 6. klass ja väikesed klassid (G. H. Schüdlöffeli tee 4)
- Prangli Põhikool: kell 11.00
1. klass ja teised
- Püünsi Kool: kell 13.00 1. klass
(Kooli tee 33)
- Haabneeme Kool: kell 15.00
1. ja 6. klass (Randvere tee 18)

Aktused valla koolides:

- Viimsi Kool: kell 9.00 12. klass,
kell 11.00 2.–4. klass, kell 12.00
7.–8. klass, kell 13.00 9.–11.
klass, kell 14.00 5.–6. klass
- Püünsi Kool: kell 10.00 2.–
9. klass

- Haabneeme Kool: kell 12.00
2.–5. klass, kell 15.00 6. klass
- Randvere Kool: kell 9.00
2.–5. klass, kell 11.00 6. klass
Ilusat kooliaasta algust!

Noorsoo- ja haridusamet

I klassi mineja toetus Viimsi vallas

Viimsi vald maksab ühekordset I klassi mineja toetust 64 eurot.
Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja
ta mõlemad vanemad on Viimsi valla elanike registris taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Taotluse
palume saata e-posti aadressil info@viimsivv.ee. Blankett on
leitav veebilehel www.viimisvald.ee.
Täpsem info sotsiaal- ja tervishoiuametist telefonil 6028 867.

Viimsi vallavalitsus

Klassiruumis olevasse kappi
saab iga laps tuua koos karbiga
kunstitarbed: liimipulga, guašš-

värvide kuuese komplekti (mitte
neoonid), akvarellid (väiksem
komplekt, mitte tuubid), õlipastellid (mitte rasvakriidid!), plastiliini (mitte neoonid), pintslid
(laiemad ja kitsamad), värvisegamisaluse, kaanega veetopsi,
värvilised paberid (õhukesed,
kahepoolsed), A3 ja A4 paberit
(akvarell- ja joonistuspaber),
suure T-särgi või põlle käelise

NOORSOO- JA HARIDUSAMETI JUHATAJA
teenistuskoha täitmiseks ning

KOMMUNIKATSIOONI- JA ARENDUSJUHI
ja

VIIMSI TEATAJA TOIMETAJA
töökohtade täitmiseks.
Teenistus- ja tööülesanded, nõuded kandidaadile ning
kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav 7.
augusti Viimsi Teatajast ja valla kodulehelt:
www.viimsivald.ee/viimsi-vallavalitsus-otsib-noorsoo-ja-haridusameti-juhatajat/

Valmistume kooliks!
Esimesse klassi astumine
ei ole enam kaugel ning
augustis on paras aeg
teha viimaseid sisseoste
värske kooliõpilase kunstitarvetekarpi, pinalisse
ja spordikotti.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

www.viimsivald.ee/viimsi-vallavalitsus-otsib-kommunikatsiooni-ja-arendusjuhti/
tegevuse tundideks, köögipaberi
rulli ning vettimava lapi lauakatte puhastamiseks. Õpetaja
ütleb 1. septembril, kas on vaja
ka lauakatet, ning täpsustab, kui
suur karp kappi sobib.
Kehalise kasvatuse riietest
on kõigil lastel vaja lühikest ja
pikka dressi, patsikummi (tüdrukutel) ning spordijalanõusid.
Pinalis peavad olema hari-

likud pliiatsid HB, kustutuskumm, kogumistopsiga teritaja,
värvipliiatsid, joonlaud ning käärid (soovitavalt terava otsaga).
Esimesel aastal on veel tarvis tähtedega liikuvat aabitsat,
A4 suuruses registraatorit töölehtede jaoks (5 cm) ning A3
suuruses mappi kunstitööde
hoidmiseks.

Viimsi Kool

Leppneeme sadama
parkla sai korda

www.viimsivald.ee/viimsi-vallavalitsus-otsib-viimsiteataja-toimetajat/
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. augustiks 2015 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil nele@viimsivv.ee.
Kandideerimise dokumente edastades palume lisada
vastava märgusõna: “noorsoo- ja haridusameti juhataja”, “Viimsi Teataja toimetaja”, “kommunikatsioonija arendusjuht”.
Lisateave: Nele Kilk, tel 6028 872, nele@viimsivv.ee

Leppneeme sadama
kaudu käib Viimsi valla
üks tihedamaid laevaliiklusi – Prangli saare ja
mandri vahel liigub aastas üle 26 000 reisija.
Abivallavanema Oliver Liidemanni sõnul on käesoleva aasta kolme suvekuu jooksul parvlaevaga Wrangö sõitnud Prangli saare ja mandri vahel üle
9400 reisija. “Parvlaeva Wrangö suvekuude statistika on hea
tõestus, et Leppneeme sadam
on Viimsi valla sadamatest
kindlasti üks enimkasutatav sadam nii kohalike elanike kui
ka turistide poolt,” sõnas Liidemann.
“Kahjuks hakkas paljudele
reisijatele varasemalt silma ka
Leppneeme sadama parkla halb
olukord või õigemini parkla
puudumine. Seetõttu oli tänavuse suve üks suurprioriteete
ka sadama parkla korrastamine,” sõnas Liidemann.
Teedespetsialisti Timmo
Aleksandrovi sõnul on viimased kaks aastat seoses kaitsemuuli ehitusega olnud parkimine Leppneeme sadamas ja
selle ümbruses problemaatiline. “Ligi kaks aastat kestnud
ehitustööd, mille käigus kasutati sadamat nii sadama ehituse
kui ka saarel toimunud ehituste laoplatsina, on nüüd möödas
ning esimese asjana alustatigi
kõige olulisemast Leppneeme

Kelvingi Lasteaed ootab
uueks õppeaastaks lapsi (1,6–7a) oma lasteaiaperre
Meil on:
• väikesed rühmad ja personaalne lähenemine;
• tasuta huvialaringid;
• 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem;
• looduskaunis koht mere ja metsa vahel;
• planeerimisel uus ruum robootika, inglise keele ja kokanduse jaoks.
Õppemaks 93.50 eurot kuus.
www.kelvingilasteaed.ee, info +372 5523 395

Eesti inimeste puu 2015
Parkla pindamistööd on täies hoos. Foto Alar Mik

sadamas – parkla rajamisest,”
sõnas Aleksandrov.
“Ehitustööde käigus teostati aluse puhastamine ja tasandamine, profileerimine ja
lisamaterjali paigaldus (freesasfalt). Tasandatud parkla pinnati kahekordse graniitkivikillustikuga, parkimise paremaks
korraldamiseks jooniti maha
parkimiskohad ning parkimist
keelavad jooned. Lisaks parkimisalale pinnati üle kalasadama territoorium, mis muuli
ehitustööde käigus kannatada
sai,“ sõnas Aleksandrov.

Kokku pinnati ligi 3500 m2
sadama ala. Parklasse jooniti
maha 65 parkimiskohta (ligi
57 m2 jooni). Ümber haljasala paigaldati ligi 50 m piiret,
teostati väravahoone ja ankrukivi ning lipuväljaku haljastustööd.
Täiendavalt korrastas kommunaalamet sadama ala, mille
käigus eemaldati kütusemahutid, värviti vana sadama väravahoone üle, tehti territooriumi üldisi korrastustöid ning
sadam sai masti Viimsi valla
lipu.

Korrastustööd ning arendusplaanid Leppneeme sadamas ei
ole muuli ehitusega ning parkla korrastamisega veel lõppenud. “Edaspidi on plaanis sadama alal jätkata heakorratöid
ning tegeleda liikluskorraldusega, samuti paigaldada ujuvkai,” sõnas Liidemann.
Parkla ala väljaehitamiseks
esitas parima pakkumuse OÜ
WWR Systems. Tööde kogumaksumus oli ligi 33 000 eurot, tööde teostamist rahastas
OÜ Viimsi Haldus.

Liina Rüütel

Kutsume kõiki osalema Eesti inimeste puu 2015 valimisel! Võitja esindab Eestit Euroopa aasta puu 2016
konkursil.
Osalemiseks ei ole tarvis muud, kui saata teile teadaoleva puu lugu, fotod ja koordinaadid e-posti aadressile info@arboristidekoda.ee. Kui teil endal kohe ühtegi
puud ei meenu, siis palun suunake info edasi kellelegi,
kes teab kedagi, kes võiks teada kedagi, kes teab sellist
puud. Tähtaeg on juba 15. september. Nomineerida võivad kõik: nii eraisikud, firmad kui ka omavalitsused.
Euroopa aasta puu mõte on juhtida tähelepanu huvitavatele puudele kui olulisele looduslikule ja kultuurilisele rikkusele, mida peame hindama ja kaitsma. Erinevalt
teistest võistlustest ei ole Euroopa aasta puu puhul oluline ilu, suurus ega vanus, vaid lugu ja seotus inimeste
ning kohaliku kogukonnaga.
Arboristide Koja eestvedamisel võitis Orissaare staadioni tamm Euroopa aasta puu tiitli 2015.

Heiki Hanso
Arboristide Koda MTÜ
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Esimese Randlaste kohvikutepäeva

Mõnus aiakohviku melu.

Osa Tamme kohviku menüüst.

Kõik müügiks.

Postiteenus.

Kodused hoidised.

Savikoja kohvikus.

Külluslik valik. Fotod Liis Elts

Peakorraldaja Kristina Kams ja imelised kübaradaamid.

Veto kohviku hõrgutised.

Kohvikutepäeval sai uusi tutvusi.

Õuemurul on mõnus.
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ilusamad hetked
Tassidisain.

Möödunud laupäeval
15. augustil toimus
Viimsis esimene Randlaste kohvikutepäev,
mida võib lugeda igati
kordaläinuks.
Osavõtt oli üle ootuste suur –
oli palju kohvikuid ja oli palju
külastajaid. Kõik olid lihtsalt
suurepärased!
Tänan kõiki osalejaid ja
abilisi, kes aitasid üritust korraldada! Tänan vahvaid kohvikute külastajaid ja muidugi ka
ilmataati! Erilised tänud veel
Rimile ja restoranile NOA kõhklusteta kaasalöömise ja auhindade eest!
Rõõm on olla viimsilane!

Lahe teejuht.

Kristina Kams ja
tervisesaadikud
Kõik tehakse selgeks.

Sai ka toekamat kõhutäidet.

Mehed ongi vist paremad kokad.

Läbinisti romantilises stiilis.

Koos on lõbusam.

Kohvik Regatt.

Otse ahjust.

Augustikuus peab rannaküla kohvikust lesta saama.

Kook ja kala kutsub.

Kohvikust sai isegi hobuse selga.

Kasteheina kohvik.

Kott ja kook.

Muuga külakohviku juures tervitati külastajaid kõhutantsuga.
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Aed, kus õitsevad magnooliad ja
põõsaspojengid
Kelvingi külas Koidu
tänava merepoolses otsas
kasvab kaunis aias hulk
põnevalt piiripealseid
taimi.

Külavanema soovitusel sattusin sinna ühel juunikuu päeval,
kui minu töötoa akna taga oli
tömbilehine viirpuu täies õies.
Kelvingis ootasid aga alustassisuurused valged, roosad, lillad, punased ja isegi kollased
põõsaspojengiõied... Neile ei
saanud vastu panna. Inimene
on ju nii narrilt loodud, et ilusast meie isu täis ei saa – imelisi õisi üha vaataks ja vaataks.
Karin Saare aias, kuhu meri
kätte paistab, ei olnud viirpuu
veel õide puhkenud. Koidu tänava merepoolseimat koduõue
varjab küll puudetukk, kuid
hästi tuuline on ikka. Tallinnas
sirelid siis juba lõpetavad, kui
nad seal õitsemist alustavad. Isegi naaberaias puhkevad iirised
jt püsikud mitu päeva varem.
Seda üllatavam oli näha eksootilisi taimi, mida paljud ei
tihka talveõrnuse pärast endale
tahta. Karin Saarel kasvavad nad
pikas istutusalas, mis raamib
krunti kahelt küljelt. 2–2,5 m
laiuselt looklevasse ja juba üsna tihedaks kasvanud istutusalasse on kokku sobitatud püsi- ja sibullilled, pinnakattetaimed, vesiroosidega plastbassein, ilupõõsad ja väikesed okaspuud, ala lõpetab heitlehiste ja
igihaljaste rododendronitega turbaaed. Tagaküljelt kaitseb istutusala piirdeaed, maa on multšitud männikoorepuruga. Õitsejaid on siin kevadest sügiseni ja taimi täiendavad ilusad
kivid.
Rohtse pojengi suursugust
sugulast põõsaspojengi (Paeonia suffruticosa) kutsuti meil
varem ka puispojengiks, sest
tema oksad puituvad. See uhke
heitlehine põõsas pärineb Hiinast. Nii suuri õisi pole meil
ühelgi teisel aiataimel: õite läbimõõt võib olla isegi 30 cm,
osa sorte uhkeldab täidisõitega.
Õiepungad asuvad okste tippudes. Karmil talvel võib põõsas
lumepiirini tagasi külmuda. Enamasti põõsad taastuvad, kuid
puitunud osa kasvab kahjustuste korral aeglaselt kõrgemaks.
Aias tahab see taim kõike kõige paremat: kasvukoht peab olema soe ja päikeseline, muld parasniiske, hästi haritud ja huumuserikas. Väetamisega (eriti
lämmastikuga) ei tohi liialdada, muidu ei jõua noored võrsed talveks puituda. Noori taimi võiks talveks katta, hiljem
talvekindlus paraneb.
Karin Saare aed paikneb liivasel pinnal, istutusala on hea
mullaga tublisti täiendatud. Põõsaspojengid kolis ta siia eelmise kodu aiast viis suve tagasi.
“Kelvingis oleme elanud juba
16 aastat, enne olime paarismajas. Kui valida antaks, kas

Paremal magnoolia `Susan´. Fotod Meeli Müüripeal ja Karin Saar

Harvanähtav kooslus: kollaste õitega põõsaspojeng ja kurekellad.

savine või liivane maa, siis mina valiksin liivase. Küla keskel
oli meil savimaa, seda on tohutu raske kaevata. Aeda kolisime nii, et mees sättis istutusalas kivid paika. Mina kaevasin taimed välja, õhtuti vedasime nad siia ja istutasime.
Pojengid on minu suur nõrkus.
Õnneks on nad pärast ümberistutust kõik kasvama läinud ja
talvedele ilma katteta hästi vastu pannud. Põõsaspojengi sorte olen juurde toonud Viimsi
Aiakeskusest,” selgitab Karin
Saar. Aiandust pole ta õppinud,
head nõu on andnud nii Nurga
kui ka Kloostrimetsa puukooli

pidajad. Karin kinnitab, et ka
Viimsi Aiakeskusest saab alati
oma küsimustele vastuse. Aiatöö on armastus. “Mõnel päeval lihtsalt tahan teha. Kui pere koju jõuab, siis avastan, et
unustasin end aeda. Siis on meil
söögiks pasta,” naerab ta.
Ka kaks magnooliat, mida
ehivad juunis roosad õied, on
kolinud. Algul kasvasid nad Vääna-Vitis pere maakodu aias.
Magnooliad on ühed maailma
vanimad õistaimed ja mõjuvad
oma suurte lihakate lihtõitega
veidi ebamaiselt. Nemad kasvavad looduslikult Ida-Aasias
ja Ameerikas. Liikidest on meil

Ellamaa aianduspäevad
Nurga Puukoolis, kust on pärit Karin Saare magnooliad jm
ilupuud, toimuvad 21.–23. augustini traditsioonilised aianduspäevad.
Ilutaimehuvilised on oodatud tasuta tutvuma Ellamaa arboreetumiga ja konsulteerima taimekollektsionääridega. Oma taimi
müüvad Eesti, Läti ja Poola huvitavaima sortimendiga puukoolid.
Räpina Aianduskooli õpetaja Andres Vaasa tutvustab ühisjalutuskäikudel okas- ja lehtpuid ning püsililli. Nurga Puukooli taimed on
müügil tavalisest 20% soodsama hinnaga. Päevakava ja osalejate nimekirja leiate veebiaadressilt www.nurgapuukool.ee.
Nurga Puukool ja selle juurde kuuluv Ellamaa arboreetum
asuvad Harjumaal Ellamaa külas, Ääsmäe-Haapsalu mnt 28.
kilomeetril.

Viimsi Teataja

kõige külmakindlam valgete õitega hondo magnoolia (Magnolia kobus). Kuid neidki kohtab harva.
Karini magnooliad on keskmise põõsa mõõtu. Sort ‘Susan’ peaks olema madalakasvulise (kuni 3 m) ja üsnagi külmakindla tähtmagnoolia (M. stellata) ja liiliaõielise magnoo-lia
(M. liiliflora) Ameerikas aretatud hübriid. Veidi hilisema sordi
nime Karin ei mäleta.
Magnooliatele meeldib soe,
tuulevaikne koht ning parasniiske ja õhurikas, kergelt happeline muld. Nad ei talu põuda
ega seisvat vett. Õitele võivad
liiga teha kevadised hiliskülmad. Magnooliate all ei tasu
kaevata, sedasi vigastate nende
pindmisi juuri. Nad ei talu hästi ka ümberistutamist. Seega ei
tohiks magnooliaid Koidu tänaval ollagi, aga ometi on. Ehk
on abi sellest, et nad kasvavad
istutusalas teiste taimede turbe
all, mitte tuule meelevallas üksikult murus.
Juulis püüavad kõige erilisematena pilku rohtlaliiliad (Eremurus). Neid Kesk-Aasia mäestikest ja steppidest pärit taimi
kutsutakse ka kõrbeküünaldeks.
Lehitu õisikuvarb võib neil sirguda 2–4 m kõrguseks, kobarõisikus võib olla sadu kuue õielehega õisi. Õied on valged,
roosad, kollased, oranžikad, pruunikad, violetsed.
Rohtlaliiliad tahavad päikeselist, kuivapoolset ja väga hea
drenaažiga kasvukohta. Meil
kardavad nad kõige rohkem
niiskust, neid oleks hea kasvatada kõrgpeenras vm, kuhu
niiskus ei saa koguneda. Pärast
õitsemist taime maapealne osa
kuivab. Ka külmal ajal tuleb
taime meritähte meenutavaid
lihakaid juuri hoida võimalikult kuivana, nende kohale võiks
seda kaitsva plaadi vms. Paremini lähevad kasvama suve lõpul jagatud taimed. Neid istu-

Põõsaspojeng lähivaates.
Valgeid õisi ehib tume laik.

Kämmalvaher saab talveks
pakasekangast ümbrise.

tades pange liigniiskuse vältimiseks juurte alla liiva või kruusa. Kevadel pelgab tärganud rohtlaliilia öökülma.
Harva nähtud taimedest on
selles aias veel näiteks roniv
hortensia (Hydrangea anomala susp. petiolaris), mis siin
küll rõõmuga kividel roomab;
harilik tamarisk (Tamarix ramosissima), mille kuju olevat
perenaine ise pealt kärpimisega natuke rikkunud; jaapani
kerria (Kerria japonica), mis
võttis pikalt hoogu, kuid kasvab nüüd hästi ja edvistab kollaste õitega. Nemadki tahavad
kõik päikest ja pelgavad tuult
ning karmi talve.
Teisel pool maja paiknevas
istutusalas näen kohe kaht talveõrna taime: pisikest tulbipuud (Liridendron tulipifera)
ja väga armsat sulgjate veinpunaste lehtedega kämmalvahtrat. Väikest kaharat vahtrat tahaks iga aednik, aga külm võtab selle ju ära... Need kaks
hellikut on perenaiselt tõesti ka
talvekatte saanud. Tulbipuule on
ta pannud paar kuuseoksa, kämmalvahtrale aga teinud bambusetokkidest ja viltjast pakase-

kangast kaitse. Selle ots on lahti
jäetud, et õhk ikka liiguks.
“Ma ei tee imetrikke, kuid
ükski taim pole välja läinud.
Kevadel turgutan neid väetisega. Roose pritsin, põõsaspojengiga on palju vähem tööd. Meil
on liiga tuuline. Kuid siin on
ilusad pikad sügised, taimed
jõuavad puituda. Meri hoiab talved mahedamad kui sisemaal.
Mina julgustan küll kõiki, kel
huvi, ka eksootilisemate taimedega katsetama. Kui ei proovi,
siis ei saagi teada,” innustab
Karin Saar teisi taimehulle.
Eksootide küllus ei tähenda muidugi seda, et teised taimed Karinile ei meeldiks. Pikas istutusalas rõõmustavad kevadel silma tulbid, nartsissid
ja püvililled, augustis toovad
sinna värvi liiliad, floksid, päevakübarad ja daaliad. Oma aiast
saab maitserohelist, köögivilju
ja marju. Ja suvelõpu ahvatlused on käepärast kohe, kui koduvärvast sisse astud: ‘Pepi’ pirnid, ploomid ‘Emma Leppermann’ ja ‘Edinburgh’ ning õunad ‘Martsipan’, ‘Delicious’,
‘Suislepp’ ja ‘Kasper’.

Meeli Müüripeal
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Avati Viimsi suurim
kaubanduskeskus
13. augustil avati Haabneemes, Sõpruse tee 15
Viimsi seni suurim, ligi
40 kaupluse, toitlustuskoha ja teenindusasutusega meelelahutus- ja ostukeskus – Viimsi Keskus.

Avamispäeva programm oli mitmekesine ning põnev ja meelitas
kohale rohkearvulise publiku.
Saabuvaid külastajaid tervitasid Randvere pasunakoor
ning ligi 50-st noorest saksofonimängijast koosnev kollektiiv. Muusikalisi etteasteid pakkusid ka muhedad Kõrsikud
ning spetsiaalselt ürituse jaoks
kokku pandud Viimsi All Stars
Band, kus tuntud lauludega esinesid Pearu Paulus, Kelli Uustani ning Marko Matvere. Nautida sai JJ-Street Dance Company tantsuetendusi, salongi
Make Your I.D. soengushowd
ja palju muud.
MyFitnessi treeningkeskus
oli avamise puhul kutsunud fännidele autogramme jagama jalgpallistaari Joel Lindpere, bowlingu- ja piljardikeskuses Ku:lsa:l
võtsid mõõtu bowlingu maailmameister Kimmo Lehtonen
ja raadiohääl Allan Roosileht.
Lapsed lõbutsesid avamise puhul tasuta sissepääsu pakkunud
Muuuv Viimsi seiklusmaal.
Viimsi Keskuse suurimateks üürnikeks on Selver ning
spordiklubi MyFitness, ka asuvad seal erinevad söögi- ja
meelelahutuskohad, kauplused
ja teenuspakkujad. Lisaks leiab
mitmeid toitlustuskohti (Hes-

Kaupluse ja vallajuhid vahetavad ajaloolise toidupoe ümbersünni juures õnnesoove. Esiplaanil kingib abivallavanem
Mati Mätlik ABC Grupi juhatuseliikmele Jüri Vipsile Viimsi
ajaloolise kaardi. Fotod Liina Rüütel

Piirkonna suurim kaubanduskeskus on avatud! Fotod Meeli Küttim

Ribs & BBQ, Chi, Silk Sushi),
meelelahutusvõimalusi
(Ku:lsa:l, MUUUV) ning kauplusi (Apollo, Apotheka, Biomarket, Cyber shop, Delicato,
Eesti Post, Goldtime, Itella
SmartPOST, Jahonts, Jardin lilled, Juustukuningad, Kingaprof, Kodu ja Köök, Koduekst-

Viimsi valla abivallavanem
Mati Mätlik kinkis AS Tallinna
Kaubamaja Kinnisvara juhile
Peeter Kütile sümboolse laterna.

burger, Mademoiselle, New
York Pizza, Onu Eskimo Jäätisekohvik, Subway, BabyBack

Viimsi Keskus on avatud
l Kaubandus 10–21
l Selver 8–21
l Restoranid 11–22
l Meelelahutus 11–23
l MyFitness 6.30–23
Vaata lisa: www.viimsikeskus.ee ja www.facebook.com/viimsikeskus

ra, Koo ja Loo, Krugeni veinipood, L’Cosmetics, Nice ’N’
Clean, Õlleköök, Pro Optika,
Selver, Sokisahtel, Sportland,
Tubli Rätsep, Urr & Nurr, XS
Mänguasjapood).

Piret Kull

Kaubanduskeskuse toidupoes
on ainulaadne 22-meetrise
ümbermõõduga rändrahn, millel istub Tauno Kangro pronksskulptuur “Poehaldjas Juss“.

Apollo avas Viimsis uue poe
Apollo avas vastvalminud Viimsi Keskuses uue
raamatupoe, mis on suve
alguses suletud poest pea
neli korda suurem.
Üle 300-ruutmeetrise müügipinnaga kauplus on Apollo turundusjuhi Liisi Vaiki sõnul avaram ning laiema tootevalikuga.
“Varasem kogemus näitas, et
Viimsis on nõudlust suurema
kaupluse ja laiema sortimendi
järele. Hindame Viimsi kliente

väga ja uues kaupluses saame
nõudlust täita,“ märkis Vaik.
Teemavaldkondadest on varasemast rohkem pandud rõhku näiteks kokandusele. Liisi
Vaik tõi veel välja, et lisaks
laiemale raamatute sortimendile leiavad kliendid poest suurema valiku kooli- ja kontoriritarbeid. “Lapsevanemad mõtlevad praegu koolitarvete ostule. Nüüd on neil seda võimalik
teha kodu lähedal,“ lisas turundusjuht.

Uus kauplus on interaktiivsem

Kauplus on ka senisest interaktiivsem ja noortele atraktiivsem. “Saame nüüd pakkuda suuremat valikut laste laua- ja elektroonilisi mänge ning mitmekülgsemat filmi- ja muusikavalikut,” ütles Vaik.
“Uus kauplus on kindlasti
Viimsi inimestele mõnus ajaveetmise koht, kus saab aja
maha võtta ning uudiskirjanduse ja meelelahutustoodetega

tutvuda,“ märkis Apollo turundusjuht.
Eesti suurimasse raamatukaupluste ketti Apollo kuuluvad
14 kauplust ning Baltikumi üks
suurim internetikaubamaja aadressil Apollo.ee. Apollo missiooniks on pakkuda mugavat
ostukeskkonda, sõbralikku ja
asjatundlikku teenindust ning
suurimat valikut raamatuid, filme, muusikat ja mänge olulisemates sõlmpunktides üle Eesti.

Henrik Urbel

Subway Eesti arendusjuhi Ats
Raigla sõnul avas Subway uue
võileivapoe Viimsis, et olla
klientidele lähemal. “Viimsi on
kiiresti arenev piirkond, kus elavad paljud meie kliendid, kellel
ei ole Eesti suuruselt kuuendas
omavalitsuses – Viimsis – veel

piisavalt valikuvõimalusi kvaliteetset kiirtoitu kaasa osta,”
märkis ta.
Ats Raigla rääkis avanädalat kokku võttes, et uue keskuse
avamisega kaasnenud melu tõi
võileivapoodi hulgaliselt uusi
ja vanu kliente. “Suur osa meie
klientidest on kindlasti koolinoored, kellele saame nüüd
pakkuda kodu ja kooli lähedal
värsketest koostisosadest tehtud kõhutäit,” ütles Raigla.
Eesti Subway arendusjuht
nentis, et Viimsi Subways on

juba avamisnädalal tekkinud
püsiklientuur. “Esimene nädal
tõi palju külastajaid, kes oma
elu esimese Subway võileiva
just Viimsi võileivapoest said
ning sedavõrd rahule jäid, et
oleme tunnistajateks mitmetele uutele püsiklientidele,” rääkis arendusjuht.
“Esimese nädala absoluutseks hitt-tooteks osutus ennelõunane kohvipakkumine, millega saavad kliendid kaasa kohapeal küpsetatud küpsise,“
märkis Raigla.

6. augustil avati Viimsi Kaubanduskeskuses
senise Comarketi kaupluse asemel eksklusiivne
Delice toidupood.
Sarnaselt tallinlastele juba tuttava Solarise toidupoega, on
nüüd ka Viimsis võimalus osta lisaks kõigele heale ja paremale ka suurel hulgal sushi valmistamise materjale, palju
ökotooteid ning magusasõprade lemmikut Ben&Jerry’se
jäätist.
Ostlemise teeb veelgi mugavamaks loogiline kaupade paiknemine, brändile iseloomulik uudne poekujundus
ning iseteeninduskassad.
Delice toidupoest leiate
Viimsi kvaliteetseima värskete puu- ja juurviljade sortimendi, parima veinivaliku,
suurel hulgal salateid, kohapeal valmistatud pitsasid ja
pagaritooteid ning põnevaid
leide erinevatest maailma köökidest.
Päevajuht Tauri Tallermaa saatel möödus meeleolukas
päev, kus poekülastajad said tutvuda uue kaupluse kontseptsiooniga ning sooritada
oste mõnusate avamishindadega. Kõik üle 20-eurose ostu sooritanud said kingituseks
Jacobs Krönungi kohvipaki
ning lisaks toimus 6.–16. augustini kõigi 20-euroste ostude sooritanute vahel 19. augustil 10 Viimsi Spa Ilu päevapaketi loosimine.
Delice toidupoes kehtivad
ABC sooduskaardid. Kaardi- Uuenenud toidupoes on
headel sõbralikel müüjatel
tingimustega saab tutvuda vee- lillad vormipluusid.
biaadressil www.abccom.eu.
Viimsi Delice toidupood on avatud iga päev 09.00–23.00.

ABC Supermarkets AS

Subway laienes Tallinnast Viimsisse
Viimsi Keskuses avati
eelmisel nädalal Eesti
kaheksas Subway võileivapood. See on kolmas
Subway väljaspool
Tallinna.

Delice Viimsi
Kaubanduskeskuses

Viimsi Subway avas enda
teise võileivapoena frantsiisiettevõtja, kellele kuulub ka möödunud aasta veebruaris uksed
avanud Hobujaama tänava Subway toitlustuskoht.
Subway võileivapoed on lisaks Viimsile avatud Tallinnas
Estonia Puiesteel Solarise ja
Estonia kontserdimaja kõrval,
Hobujaamas, Ülemiste keskuses, Tallinna Lennujaamas ja
Järve keskuses ning Peetri külas ja Keilas.

Henrik Urbel

Uue Viimsi Delice toidupoe avamise raames loosisime kõigi 6.–16. augustil sooritatud 20-euroste ostude vahel välja 10 Viimsi SPA Ilu päevapaketti.
Võitjateks osutusid: Simo xxxxx468, Siim xxxxx335,
Aht xxxxx596, Reimo xxxxx662, Riho xxxxx592, Vaide
xxxxx867, Külli xxxxx969, Kristiina xxxxx416, Maret
xxxxx326, Helen xxxxx200. Õnnitlused kõigile võitjatele!
Pakett sisaldab: ujula ja saunakeskuse külastust; käterätiku, hommikumantli ja spaasusside laenutust; lõuna- või õhtusööki restoranis Meritäht; 2 lõõgastavat
hooldust ilukeskuses järgmisest valikust: niisutav või
puhastav näohooldus 60 min, maniküür 60 min, salendav kehahooldus 60 min, massaaž soojade laavakividega 60 min, klassikaline üldmassaaž 60 min. Paketti saab
kasutada E–R. Kinkekaardid kehtivad kuni 29.01.2016.
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Muinastulede öö
Ootame teid 29. augustil Viimsi vabaõhumuuseumisse tähistama muinastulede ööd.

Eesti toidu kuu saab avalöögi
Viimsi taluturul
5. septembril kell 11 saab
Viimsi vabaõhumuuseumi
taluturul avalöögi Eesti
toidu kuu, mis koondab
kohalikku toitu tutvustavaid sündmusi. Septembrikuu jooksul toimub ligi
30 toidufestivali, laata
ja Eesti toitu tutvustavat
üritust.

Terve rand on tulukesi täis. Foto Kertu Vahemets

Muuseumi vana rannatalu on aastasadu sõltunud merest
ja siin on sajandite jooksul üles kasvanud palju põlvkondi
randlasi. Siin on alati meresse suhtutud kui kaaslasesse,
kellel on oma tujud, kes on vahel helde ja vahel karm, vahel tüüne ja rahulik, aga vahel rajune ja mäslev.
Sel aastal süttivad Viimsi vabaõhumuuseumi muinastuled ITL-i (Infotehnoloogia Liidu) segakoori laulust ja
lauludest. Programm algab kell 21.00, lõkked süütame
traditsiooniliselt kell 21.30.
Muuseum on muinastulelistele tasuta avatud alates kella 19.00-st. Tulge juba varakult, leidke endale mõnus paik,
kus õhtut veeta ja merele vaadata!
Kohapeal pakutakse ka sööki-jooki.
Tähelepanu! Palume võimalusel tulla jala või ratastega, rahvast koguneb muuseumisse tõenäoliselt väga palju.
Samuti palume tuleohutuse huvides mitte lennutada hiina
laternaid, vabaõhumuuseumi hoonete rookatused on äärmiselt kergesti süttivad. Täname, kui kutsute selles asjas
korrale ka teisi muinastulelisi!

Eesti põldudel, aedades ja metsades valmib septembris saak.
Igal perel on teada metsatukk,
kus käiakse seenel ja mustikal,
ning raba, kust nopitakse murakaid, jõhvikaid ja pohli. Oma
mesinikult saame puhast mett.
Kui kõik annid on salatite, mooside ja mahladena purgis, pannakse keldriuks kinni ja eestlane on talveks valmis.
Eesti köök ongi kõige rikkalikum septembris, kui valmib saak. Kohaliku toidu märkamiseks pole paremat aega.
Seepärast kuulutataksegi septembris esmakordselt välja üleeestiline Eesti toidu kuu. Toidufestivalide, messide ja laata-

de keskmes on hea Eesti toit.
Ühiselt propageerivad siis kohalikku toorainet ka restoranid.
Rohkem kui 30 tipprestorani
peakokad valivad kohaliku tooraine seast oma lemmiku ning
valmistavad sellest tõeliselt põneva roa, mida serveeritakse
vaid toidukuu raames. Pakutavates roogades on kodust räime, kohalikke metsaande ja aedvilju, aga ka näiteks Eestis kasvatatud tuura. Eraldi programmid on restoranides ka lihaveise lihale ja mahetoidule.
Kui me kõik pöörame rohkem tähelepanu Eestis kasvanud ja siin valmistatud toidule,
siis ongi toidukuu õnnestunud.
Avalöök Viimsi taluturul on
eriti sümboolne, sest siin on juba mõnda aega edukalt kodumaist toitu esile tõstetud. Loodetavasti innustab see kogemus
teisigi kogukondi kohalikku toitu au sees hoidma.
Vt lisa www.eestitoit.ee.

Kadi Raudsepp

Eesti toidu kuu projektijuht
põllumajandusministeeriumis

Rannarahva muuseum

Muinastulede ööl
otsitakse Eesti
tulevikulugu
29. augusti õhtul süttivad randades lõkked, et
tähistada muinastulede ööd. Sel aastal keskendub ettevõtmine mere, rahva ja Eesti riigi tulevikule mõtlemisele ning üheskoos unistamisele.
Tänavuse muinastulede öö teemaks on: Unistame suurelt!.
Lisaks austusavaldusele Läänemerele kannab sündmus
ka teist eesmärki: leida Eesti tuleviku lugu. Muinastulede meeskond kutsub kõiki osalejaid 29. augusti õhtul üle
Eesti rääkima sellest, mis neile oma kodumaal rõõmu valmistab ning millisest Eestist nad unistavad.
“MTÜ Tuleranda meeskond unistab sellest, et mõne
aasta pärast moodustub muinastulede ööl ümber Läänemere katkematu lõketekett ja see tekitab nii meie riigi kui
ka naaberriikide inimestes kõikjale levivaid häid mõtteid
ja tugevnevat ühtsustunnet. Innustame muinastulede ööl
osalejaid samuti suurelt unistama ja oma Eesti tuleviku
lugu kirja panema,” ütles MTÜ Tuleranda eestvedaja Mairold Vaik.
Eesti tulevikulood on augustist novembrini toimuv
aruteluperiood, mil vahetatakse mõtteid Eesti ühiskonnale
ja inimestele olulistel teemadel. Lugude kogumise eesmärk on arendada arutelukultuuri, algatada ühiskonnale
kasulikke ettevõtmisi ning tuua kokku ideed, inimesed ja
unistused.
Muistsel ajal süüdati lõkked teadete edastamiseks
kaugete vahemaade taha või tee näitamiseks merelolijaile. Kaasaegsete rannalõkete süütamise traditsioon sai
üheaegselt alguse Eestis ja Soomes rohkem kui 20 aastat
tagasi ja lõkkeüritust hakati kutsuma muinastulede ööks.
Rohkem infot muinastulede öö ja Eesti tulevikuloo
kohta: www.muinastuled.ee ja www.arvamusfestival.ee/
eestilugu/.

MTÜ Tuleranda

Eesti toidu kuu programm
l 4.–5.09 Seenenäitus Piusa külastuskeskuses Põlvamaal
l 4.–5.09 Karksi-Nuia VII meefestival
l 5.09 Eesti toidu kuu avamine k 11.00 Viimsi vabaõhumuuseumi taluturul
l 5.09 Rohumaaveise päev Viimsi taluturul (algus k 10)
l 5.–12.09 Eesti toit Pariisi disaininädalal
l 5.09 Türi sügislaat ja suur õunapidu Türi kultuurimaja pargis
l 5.09 Tartu sügisnäitus Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel
Tartumaal
l 6.09 Leivapäev ja sügislaat Eesti vabaõhumuuseumis
l 7.–13.09 Saaremaa toidufestival
l 10.–13.09 Saarde Seenefestival Tihemetsas Pärnumaal
l 10.–11.09 Eesti toidu tutvustamine Berliinis
l 12.09 Köögivilja nädal Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel Tartumaal
l 12.09 Koigi mõisa moosilaat Järvamaal
l 12.–13.09 Seenenäitus Sagadi metsamuuseumis Lääne-Virumaal
l 13.09 Vanavanemate päev Eesti Põllumajandusmuuseumis.
Aed kui sahver. Ülenurmel Tartumaal
l 14.–30.09 Leivaprogramm põllult põske Viimsi vabaõhumuuseumis
l 17.09 Eesti toidu tutvustamine Helsingis Eesti Maja 5. sünnipäeval
l 18.–19.09 Eesti parimate toiduainete degusteerimine Tallinnas Järve Keskuse aatriumis
l 19.09 Suur Paunvere väljanäitus ja laat Palamusel Jõgevamaal
l 19.–20.09 Mudilaste multilaegas Jänku Jussi toidumultikatega Artise kinos Tallinnas
l 26.09 Olustvere hoidiste mess ja kohaliku toidu laat Viljandimaal
l 26.09 Mäetaguse moos Mäetaguse rahvamajas Ida-Virumaal
l 26.09 Eesti toidu pidu Tartu Lõunakeskuses ja taluturu 5. sünnipäev
l 26.09 Ubinapäev Viimsi vabaõhumuuseumi taluturul
l 26.09–4.10 Silmufestival Narva-Jõesuus
l 28.09 Rahvusvaheline toiduprofessionaalide foorum SAUCE
2015 Nordea kontserdimajas Tallinnas
l 4.10 Peipsivene sibula ja kala päev vabaõhumuuseumis
l 5.–11.10 Leivanädal Saaremaal Angla tuulikumäel ja pärandkultuurikeskuses
l 5.–09.10 Leivanädal Põlva Talurahvamuuseumis

www.eestitoit.ee
Me armastame Eesti toitu. Foto Katrin Press

Eesti toidu kuu algab Viimsis lihaveisega
Laupäeval, 5. septembril
kell 11 avab maaeluminister Urmas Kruuse
Viimsi taluturul Eesti
toidu kuu.
Taluturul pakutakse kvaliteetset toidukraami, sel päeval austatakse aga eriliselt Eesti veiseliha. Kell 10 algavale teemapäevale on kõik oodatud, sissepääs tasuta.
Liivimaa Lihaveise suures
telgis tutvustatakse rohumaaveise rümba lõikamist ning grillitakse kõiki rümbast saadavaid lihaseid, publik saab neid
maitsta, juurde jagatakse grillitarkust. Lõuna-Eesti kuplite
vahel kasvanud rohumaaveiste lihast valmivad maitsvad ja
tervislikud grillroad. Liivimaa
Lihaveise lihapoes pakutakse
juba laagerdatud liha. Väljas
on suur osa Liivimaa Lihaveise sortimendist, antakse nõu,
milliseid toite neist valmistada. Tootevalik on hea ja hind
veidi soodsam kui kaupluses,
lihaveisesõpradele on see suurepärane võimalus täiendada
koduseid varusid. Asjatundjailt

Rohumaaveise lihast pihvid.
Foto Kutt Niinepuu

saab ka küsida rohumaaveiste
kasvatamise, liha tootmise jm
kohta. Rohumaaveise liha söömine olgu puhas rõõm!
Eesti Grilliliit kutsub ettevõtete ja sõpruskondade võistkondi osalema rahvalikul võistlusel, mille esimeses voorus
küpsetatakse korraldajate antavat rohumaaveise ribi ja teises
voorus hanger-steiki. Fantaasiavoorus valmistab iga võistkond
võistlusroa omal vabal valikul,
kuid põhikomponent peab olema eestimaine ja pärinema Liivimaa Lihaveise tootevalikust.
Osavõtumaksu ei ole ja võitja

pääseb tasuta osalema 11. juunil Pärnus Vallikääru aasal toimuvale üleriigilisele suurvõistlusele Eesti meistrivõistlused
grillimises – Grillfest või Eesti Rahva Barbecue Võistlus –
BBQ. Osalemiseks tuleb saata
e-kiri aadressile grilliliit@grillfest.ee, lisainfot saate telefonil
5043 000. Võistluse koduleht on
www.grilliliit.ee.
Miks eelistada rohumaaveise liha?
Airi Kool Liivimaa Lihaveisest selgitab: “See liha pärineb loomadelt, kes on kasvanud neile loomuomases keskkonnas, toitudes üksnes rohumaadel looduslikult kasvanud
taimedest. Nuumafarmidest pärit loomad toituvad seevastu
ka teraviljast, maisist ning piiritusetööstuse jääkidest. Rohumaaveise liha ei sisalda erinevalt nuumafarmidest pärit lihast hormoone ega antibiootikume. Lihas on rikkalikult oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid
inimese organismile omastamiseks sobilikus vahekorras. Lihas on vähe küllastunud rasvasid, kuid rohkelt linoleenhapet,

beeta-karoteeni, A- ja E-vitamiine. Rohumaaveise liha on rikkalikku ja tugeva maitsega, mis on tingitud looma
kasvukoha taimestikust.”
Kohtumiseni Viimsi vabaõhumuuseumis laupäeval, 5. septembril!

Auris Rätsepp
Eesti Grilliliit
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Noortepäev 2015

Stencil Art töötuba

25. augustil kell 12 toimub Stencil Art tasuta töötuba Viimsi
Noortekeskuses.
Eesti suurima tänavakunstiteose (“Ülemiste tüdruk”,
1780 m2) autor Von Bomb
õpetab, kuidas teha foto põhjal stencil-tehnikas portreepilte. Selline šabloonikunst on
tehniliselt kergesti omandatav ega vaja palju vahendeid.
Efektse tulemuseni jõuavad ruttu ka algajad. Materjalid ja töövahendid on korraldajate poolt. Õpitoas tutvustame uut tehnikat ja töövahendeid ning -ohutust, teeme foto, siis töötleme
valitud aluspildi arvutis šablooni kujule, joonistame kujutise
šabloonikartongile, lõikame selle välja ja teeme šablooni abil
aerosoolvärvidega maalingu.
Iga osaleja loob sedasi stencil-tehnikas portreepildi ja kartongil saab selle koju kaasa.
Vajalik eelregistreerimine (kuni 24. augustini): viimsinoortekeskus@gmail.com.
Grupi suurus on 15 inimest, osalema pääsevad need, kes
kiiremini sündmusele registreeruvad.

12. augustil tähistati üle
kogu maailma noorteüritustega rahvusvahelist
noortepäeva.
Rahvusvahelise noortepäeva
fookuses oli tänavu noorte osalemine kogukonna tegemistes
ja kogukonna heaks panustamine.
Viimsi noored ja noorte
väärtustamise tõid noortepäeva
raames maailmakaardile noortekeskus koostöös noortevolikogu, vallavalitsuse ja aktiivsete noortega.
Üle-eestilisi noortepäeva
sündmusi koordineeris Eesti
Noorsootöö Keskus.
Fotodel on kõnekamad hetked noortepäeva tegemistest.

VT

Korraldajad
Laval Liina Ariadne Pedanik, Anelle Tamm ja Henri Tammai. Fotod Helen Kalamäe, Anet Takking,
Ita-Riina Pedanik, Liina Rüütel

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE
ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPETAJA
ÕPETAJA ABI
Pakume meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 30.09.2015
e-postile paasupoeg@yahoo.com
Lisainfo telefonil 5512055 Katrin
Koduleht www.paasupoeg.ee
Noortemeeskonna välejalg.

Võitis vallavalitsuse meeskond.

Jalpallivõistluse üliaktiivne publik.

Noorsoovahetus Prantsusmaal
20. juulil oli kümnel
aktiivsel Viimsi noorel
Püünsi Koolist, Viimsi
Koolist ja Viimsi Noortekeskusest võimalus sõita
osalema kümnepäevases
noorsoovahetusprojektis
Lõuna-Prantsusmaal.
Seda piirkonda avastades saime tutvuda noortega Rumeeniast ja Prantsusmaalt ning
õppida tundma teiste riikide
tavasid.
Tallinnast lendasime Frankfurti ja siis Lyoni, sealt sõitsime
veel kaks tundi Les Baraques
des Rotis’ külla. Seal viibitud
aja sisse mahtusid tutvumis- ja

sportmängud, rahvusköökide degusteerimisõhtu ja oma riigi tavasid tutvustav ettekanne. Eesti

köögi tutvustuse jaoks võtsime
kaasa kilu, musta leiba ja kama,
aga ka Kalevi tooteid. Prantslaste ja rumeenlaste tagasiside
Eesti kiluvõileiva ning kama
suhtes ei olnud sugugi nii halb,
kui algul kartsime. Kalevi tooteid sõid kõik loomulikult suurima heameelega. Meile maitses
aga prantsuse šokolaadikook ja
rumeenlaste viinamarjamoos.
Päevad algasid tavaliselt
seltskonnamängudega ja seejärel õpetasime kõik omakeelseid lauseid ja luuletusi, kõik
see sai ka üles filmitud. Meile
õpetati, kuidas luua rütme, teha
sellest muusikat, lisada sõnad
ja kuidas seda kõike lindistada.

Ka päevased söögikorrad olid
ära jagatud riikide järgi. Kuumadel päevadel oli muidugi
bassein kõigi lemmikkohaks,
kus vaba aega veeta ja tutvuda.
Mängisime ka võrkpalli. Meie
meelest olid õhtud kõige lõbusamad, sest siis olid inimesed
kõige suhtlevamad.
Me kõik parandasime kõvasti oma inglise keele oskust,
tutvustasime Viimsit ja Eestit
ning saime palju uut infot Rumeenia ja Prantsusmaa kohta
ning ülevaate Euroopa Liidu
Erasmus+ projektist. Täname
võimaluse eest osaleda noorsoovahetusprojektis!

materjalidest kunagisi roomlasi
ja kreeklasi meenutavad kostüümid ning sidusime kokku
viinamarjaväätidest pärjad. Tundus, et rongkäiku oli vaatama
tulnud terve Fitou elanikkond.
Meie marssimist saatis ka orkester. Tänavatel müüdi suveniire ja käsitööd. Kui linnapea
kõne oli ära kuulatud, toimus
meiepoolse üllatusena linnarahvale üks väike flash mob.
Meie rõõmuks olid nad kohe
valmis kaasa tantsima.
14. juuli on Prantsusmaa
tähtsaim rahvuspüha – Bastille`i
vallutamise (1789) aastapäev.

Sel puhul viidi meid õhtul mere
äärde, imelisse kohta, mis kannab nime Port la Nouvelle, kus
nautisime ilutulestikku, elavat
muusikat, tantsimist ja jäätist.
Toimus veel palju toredat. Ühel
õhtul viidi meid restorani sööma, nautisime veeatraktsioone
Vahemeres jm.
Meie vastuvõtjad polnud sellist noorsoovahetusprojekti varem korraldanud, seda oli tunda kohatisest planeerimatusest,
eks siis tuli natuke teadmatuses oodata. Kui esimesel päeval saime päevakava, millest
eriti kinni ei peetud, siis hiljem

päevakava ei antudki ja asjad
lihtsalt kulgesid kuidagi, rahulikult. Nagu soojas kliimas
ikka, ei olegi mõtet väga kiirustada ja rahmeldada.
Kokkuvõttes jäime oma sõiduga kõik väga rahule. See oli
tõeliselt huvitav ja teistsugune
kogemus. Leidsime uusi sõpru,
saime keelepraktikat, häid fotosid, reisikogemusi ja palju soojemat päikest.
Ja võib-olla avaneb meil kunagi võimalus oma uued sõbrad
Eestisse meelitada ja näidata
neile, kuidas elu siin käib.

Sel suvel osales kolm Viimsi noortegruppi Euroopa
Liidu programmi Erasmus+
raames kahes rahvusvahelises noorsoovahetusprojektis ja ühel seminaril Prantsusmaal. Nii saavad noored
kaasa rääkida EL-i ja noori puudtavates küsimustes,
tutvustada oma maad ja
kultuuri, tutvuda teiste kultuuridega ning arutleda noortele huvi pakkuvatel teemadel.

Rõõmsalt Prantsusmaal. Foto erakogu

Rea Rikko

Meie Prantsusmaa
Meie reis Lõuna-Prantsusmaale Fitou külla kestis
10.–18. juulini.
Õpilasi osales viis (Agnes Milla Bereczki, Annabel Jürgenson,
Annely Nõomaa, Teet Simson,
Oskar Soop), meiega oli kaasas Viimsi Kunstikooli õpetaja
Anne Soop-Tohver.
Lendasime läbi Frankfurdi
Toulouse’i ja sealt sõitsime rongiga Narbonne’i linna, kuhu
meile lubati autoga vastu tulla.
Väljas oli üle 30 kraadi sooja ja
meid võis tabada soojusärevus,
sest magasime maha oma ron-

gipeatuse ja pidime hoopiski
Perpignani sõitma. See oli ehk
heagi: nii saime sealgi pool tunnikest ringi vaadata.
Noorsoovahetusprojektis
osalesid ka türklased, kreeklased ja muidugi prantslased.
Kokku oli meid 30.
Inimesed olid avatud, abivalmis, rõõmsad. Prantslastega oli küll pisike keelebarjäär,
aga eks väga püüdes sai oma
jutt neile edastatud. Alguses
hoidsid kõikide riikide noored
omaette, ent viimastel päevadel oli tunne, et oleme leidnud
endale uue suure pere.

Ööbisime Fotou külast umbes 4 km kaugusel kämpingus.
Seal olid projektis osalejatele püsti pandud suured telgid.
Umbsetest telkidest veidi eemal
oli õnneks bassein, kus saime
ennast jahutada.
Päeval tegutsesime Fitou
noortekeskuses. Põhiline tegevus oli eri kultuuride tundmaõppimine. Tegime oma riigi ja
tähtpäevade kohta ettekande
ning ühel õhtul saime mekkida
eri kultuuride rahvustoite.
Osalesime Dionysose pidustustel, mis algas rongkäiguga.
Tegime endale olemasolevatest

Annely Nõomaa
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Juhuslik nimetaja
“Juhuslik nimetaja“ on Mart Sanderi modernne
mononäidend näitlejale ja seitsmele häälele.
Näidend uuendab ühemeheshowde kontseptsiooni, kasutades lihtsaid, kuid efektiivseid multimeedialahendusi. Juba enne lavale jõudmist tervitati seda kui innovatiivset ja
piire nihutavat materjali. Lavastus on valitud kahele juhtivale mononäidendite festivalile: UnitedSolo (USA) ja
PerformNow (Šveits).
Näidendi esitab selle autor Mart Sander. Natuke sisust.
Eraldatud poolsaarel elav alkohoolikust kirjanik, kes tormisel ööl sõpru külla ootab,
saab tänu elektrikatkestusele välismaailmaga ühenduses
olla ainult mobiiltelefoni kaudu. Sellisel ööl võib telefon
olla parim sõber – kuid mitte täna. Vestlused oma naise,
sõbra ja kummalise võõraga, kes nimetab end “uurijaks”,
muutuvad järk-järgult aina veidramaks. Kas mängivad
kõik temaga mingit õõvastavat mängu? Kas peaks vähem
jooma? Või avab iga kõne uue ukse labürindis, millest väljapääsu ei ole?
“Juhuslik nimetaja” on närvesööv psühholoogiline
õuduslugu, mis minimalistlike vahenditega loob ängistava teadmatuse atmosfääri. Iga uus ja ootamatu pööre juhib vaataja aina sügavamale eksituste ja hirmu labürinti.
Lavakujundus on minimalistlik, kuid kätkeb ootamatuid
võimalusi.
7. septembril kell 20 saate etendust vaadata Viimsi
Huvikeskuses. Pärast etendust kohtub Mart Sander oma
publikuga ja jagab autogramme oma ülimenukasse Eesti
ajalugu käsitlevasse raamatusse “Litsid”. Osta saab ka äsjailmunud Itaalia tasntsumuusikaga CD-d.

PilatesPluss
matitreeningud

Uudne
ringtreening

Viimsi Huvikeskuses ja Randvere Noortekeskuses
saate osaleda PilatesPluss matitreeningutes.

Olen uus Viimsi valla elanik ja pakun viimsilastele
oma treeninguid. Praegu viin rühmatreeninguid
läbi Arukülas, Raasikul, Anijas ja Kuusalus. Minu
moto on: tervislik eluviis on kvaliteetse elu alus!

Treeningtunnid on väga mitmekülgsed. “Äratame” keha
hiina meetodiga ehk patsutame kätega end pealaest jalgadeni ja mudime kindlaid punkte, et keha vabaneks energiablokeeringutest. Siis teeme pilatese põhi- ja vaheharjutusi,
kasutades aeg-ajalt ka kummilinte, kergeid hantleid ja keppe. Programmis on ka füsioteraapilisi harjutusi ja muidugi
põhjalik lihaste venitamine. Treening lõpeb keha ja meelte
täieliku lõdvestamisega. Üks treening kestab 1 h ja 15 min.
Regulaarne pilatesega tegelemine parandab töövõimet,
lihastasakaalu ja ainevahetust, treenija õpib kontrollima
oma kehahoiakut ja vabaneb valest asendist tingitud pingeist.
Kõikidele uutele harrastajatele on esimene treening
septembris tasuta!
Lisainfo: www.pilatespluss.ee. Registreerumine: terje
@pilatespluss.ee või tel 5385 9570.
Tere tulemast treeningusse!

Terje Vaino

tervisejuht, pilatese treener

VT

Alates 15. septembrist hakkab Randvere Noortekeskuses igal teisipäeval kell 19.30–
20.30. toimuma treening nimega Kõht/Selg/Tuhar. Trennikorra maksumus on 6 €.
Treening vormib peamiselt
kõhu-, selja-, tuhara- ja
Tulge trenni! Foto erakogu
reielihaseid, haarates mõningal määral ka teisi lihasgruppe. Vaheldame harjutuste intensiivsust ja sagedust, et lihased saaksid tänu muutuvale
koormusele parema vormi. Treening sobib nii algajatele
kui ka edasijõudnutele.
Viimsi Huvikeskuses alustame ringtreeningutega 16.
septembril kell 20.40–21.40. Trennikord maksab 6 €. Treeningul kasutame stepipinke, kummilinte, hantleid, sangpomme, jalaraskusi ja uut treeningvahendit gliding disc.
Sünteetilisest materjalist ketta paksus on 10 mm ja läbimõõt
22 cm. Selle peal tehtavad harjutused parandavad tasakaalu- ja kehatunnetust, sest diskil on ainult treenija pöiad,
kannad jäävad õhku ning kõik harjutused tehakse nn mööda
põrandat libisedes.
Ringtreeningus treenime nii jõu- kui ka aeroobset vastupidavust. Trenn sobib kõigile, kes tahavad lihastoonust tõsta
ning vormi parandada. Ringtreening tugevdab kõiki keha lihaseid, arendab tasakaalu ja painduvust, parandab vereringet ja keha vastupanuvõimet jpm. Oma treeningkavadesse
olen valinud lihtsad, kuid siiski väga tõhusad harjutused!
Trenni võtke kaasa pudel vett, vahetusjalanõud ja hea
tuju!

Angelika Roos

Viimsi Huvikeskuse
laste tantsuklubi
ootab uusi tantsulapsi
Treeningute ajad: K 17.00–17.45 3–4-aastased, K 17.45–18.30
4–5-aastased, K 18.30–19.15 6–8-aastased, T ja N 15.00–16.00
1–4. klassi lapsed (2 korda nädalas)
Treener: Piret Kõõra
Ringi hinnad: 1 kord nädalas 17 € (kuutasu), 2 korda nädalas
22 € (kuutasu)
NB! Septembris kõigile uutele huvilistele esimene tund tasuta!
Info ja registreerimine: tel 5563 4784 või lastetants@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee

Kutse muusikahuvilistele

Viimsi Harrastusteater kaasab selle hooaja muusikali “Perekond Addams” uusi teatrihuvilisi, mehi ja naisi vanuses
18–40 aastat.
Pea- ja kõrvalrollidesse ootame inimesi, kel hea viisipidamine ja lauluoskus ning meeldib tantsida. Kõrval- ja taustarollidesse saavad kandideerida kõik, kes väga tahavad osaleda
uues muusikalis.
Ootame Teid pühapäeval, 20. septembril kell 18.00 Viimsi
Huvikeskuses, Nelgi tee 1. Tutvume, vestleme, esitada tuleb
oma lemmiklaul.
Huvilistel palume eelregistreeruda! Lisainfo: Kalle
Erm (Viimsi Harrastusteatri juht): kalle@huvikeskus.ee,
kalleerm@gmail.com või tel 5059 043.
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Ujumisklubi alustab
Ujumisklubi/ujumiskool Spa Viimsi Tervis MTÜ alustab hooaega 1. septembril.
Ujumisklubi on Eesti Ujumisliidu liige, osaleme vabariiklikel ja rahvusvahelistel ujumisvõistlustel. Kutsume uusi lapsi
5–6-aastaste ujumiskursustele ja varasemaid käijaid treeningutele.
Tutvuge eelinfoga veebis: ujumine.voog.com/et.

Enn Lepik

Body-balleti uus hooaeg
Harjumaa omavalitsused tulid Pranglile kokku sportima.
Foto Ott Kask

Suvespordipäevad avas Viimsi vallavolikogu esimees Mailis Alt.
Foto Liina Rüütel

Harjumaa omavalitsuste
suvespordipäevad Pranglil
Harjumaa omavalitsuste
suvespordipäevad
toimusid 13.–14. augustil
Prangli saarel.
Suvespordipäevadel osales 21
võistkonda 19 omavalitsusest,

lisaks Harju Maavalitsuse võistkond ning ühismeeskond, kuhu kuulusid võistlejad Harjumaa Omavalitsuste Liidust, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest ning Harjumaa Ühistranspordikeskusest.

Kokkuvõttes tuli võitjaks
Anija valla meeskond, võrdsete punktidega järgnesid Kuusalu vald ja Saue linn.
Viimsi vallavalitsuse delegatsioon on Harjumaa omavalitsuste suvespordipäevi võit-

nud 2004. ja 2014. aastal.
Viimsi vallavalitsus tänab
sündmuse kaaskorraldamise
eest Harjumaa Spordiliitu, Kaitseliidu Rävala Malevkonda,
Naiskodukaitse Viimsi jsk!

Remo Merimaa

Tegu on kogupere rulluisupäevaga, kuhu on oodatud lapsed,
algajad harrastajad ja ka oma ala
võistlussportlased nii Eestist kui
ka lähisriikidest. Rulluisupäev
pakub erinevaid distantse: Pisirulli (u 500 m) kuni 8-aastastele lastele, Tutti Frutti lastesõitu
(2,5 km) kuni 12-aastastele lastele, 10 km Rahvarulli kõikidele
algajamatele rulluisuhuvilistele,
21 km Poolmaratoni ja 42 km
Rulluisumaratoni.
Igal rulluisusõber saab seega valida jõukohase distantsi.
Kuna sõit toimub Viimsis
liikluseks suletud Randvere teel,
siis on kõigile piisavalt ruumi

Oodatud on ka algajad
harrastajad. Foto Fotolia

ja hea ohutu sõita! Stardi- ja finišipaik asuvad Viimsi lasteaia
parklas Randvere tee 18. Kohal on ka Rullibuss, kust saab
laenutada rulluiske ja jagatakse
näpunäiteid Rahvarullil osalejatele. Rullikuid saab sõitmiseks
kasutada vaid kuiva ilma puhul. Meeleolu hoiavad üleval
DJ Kooli noored diskorid ja JJ-

Streeti tantsijad, kellel on mitu
vinget tantsukava. Laste jaoks
on parklas väikese vigursõidu
rada, kus Seba Rulluisuslaalomi
treenerid demonstreerivad igasugu rulluisutrikke ja näitavad,
kuidas rulluisuslaalom käib.
Kõiki lõpetajaid ootab finišis osalejamedal, Saku spordijook ja toidukotike. Neile, kes
medaleid ei võida, naeratab
ehk loosiõnn – auhinnad on
toetajatelt. Päeva juhib Riho
Järveläinen.
Registreeruda saate sarja
kodulehel rullituur.ee. Viimsi
valla elanikele on Rahvarulli
distantsil osalemine eelregistreerimise korral tasuta. Tasuta
on ka lastesõidud, teistel distantsidel saavad soodustusi koolinoored ja pensionärid. Võistluspäeval saab ka registreeruda,

Tiina Rebane

Noored vs vallavalitsus
12. augustil toimunud noortepäeva raames peeti maha
traditsiooniks kujunenud jalgpallivõistlus Viimsi valla
noored vs Viimsi vallavalitsus.

Tallinna Rulluisumaraton Viimsis
5. septembril toimuv
Tallinna Rulluisumaraton
on ühtlasi UusMaa Rullituuri finaaletapp.

Alates 7. septembrist on liikumishuvilistel naistel Püünsi
Koolis võimalus liituda body-balleti treeningutega.
Body-ballett on lihastreening, mis annab ilusa rühi, õpetab keha valitsemist ja arendab koordinatsiooni. Samuti tagab
treening osalejatele noorusliku ja naiseliku väljanägemise.
Harjutades kasutame ka sobivaid balletitreeningu elemente. Ilusate käte vormimiseks võtame aga appi kerged hantlid.
Body-ballett sobib igas eas, ettevalmistuse astmes ja konditsioonis naistele.
Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
19–20 Püünsi Koolis. Tulge julgelt proovima! Teave tel 5690
8100, tiina.rebane@gmail.com.

aga siis on kõik distantsid tasulised.
Rada kulgeb mööda Randvere teed 5 km Viimsist välja,
kuni Tiitsu tee ristmikuni ja tagasi, tehes 10 km ringi. Randvere tee on osaliselt autoliikluseks suletud kell 9.00 –16.00.
Raja kaarti näete veebist:
www.google.com/maps/d/
viewer?mid=ziEW8pOln_
yE.kaHt-SFUzrYE. Kogu täpsem info toreda rulluisupäeva
kohta leiad rullituur.ee.
Kui soovite oma oskusi parandada, siis ootab rullibuss.ee
kõiki koolitustele, igal esmaspäeval toimuvad ühissõitmised Hiiu Tähetorni kergliiklusteel (info: www.rullituur.ee/et/
rullikool).

Jaanus Ritson
Rulliklubi MTÜ

Noorte ja vallavalitsuse meeskond ehk meeskond Viimsi.
Fotod Liina Rüütel

Sõbralikult kulgenud jalgpallimatši
võitis vallavalitsus seisuga 8:6.
Viimsi vallavalitsus tänab kõiki korraldajaid, kaasaelajaid ning
mängijaid!

VT
Võistlesid nii noormehed kui ka
neiud, lühemad ja pikemad.
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Viimsi valla kultuurikalender
21. august – 13. september
Kuni 23. august
Raamatunäitus “Mis maa
see on? Reis ümber Eestimaa”
Kuni 30. september
Ramatunäitus “Kõige tähtsam
amet – olla lapsevanem“ ja
“Koolilood“
Viimsi raamatukogus
Kuni 31. august
Raamatunäitused “Suvel loe
ja lõõgastu!” ja “Lahedat
lugemist suveks!”
Kuni 30. september
“Kooli, kooli!”
Randvere raamatukogus
21. august k 19
22. ja 29. august k 13.30
Viimsi Suveteatri etendus
“Mereplekid“
Peaosades Ene Järvis ja Külli
Reinumägi
Muusika autor Chalice
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor kaardivägi
21. august k 15–21
22. ja 23. august k 12–21
Tšehhi lõbustuspark
Randvere tee 6 parklas
21. august k 13–18
Tõukerataste päev
Korraldaja: Viimsi Vabaõhu
Noortekeskus
Viimsi skatepargis
21. august k 19
Birgiti ja Jüri Pootsmanni
kontsert (piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
21. august k 21
Kristjan Ruus – popjazz klaveril
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
22. august k 21
Anelle Tamme akustiline
kontsert

DJ Andres Kukk
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

DJ Andrus Kuzmin
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis

23. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. august
60+ lõunasöök
Registreerimine ja info:
Eliot Preisfreund, tel 5513 614,
eliot.preisfreund@gmail.com
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus Lauri Koogas
Juhatab Kaupo Vaher
Viimsi Vabakoguduse kirikus
23. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Margus Kirja
EELK Randvere kirikus
24.–28. august k 9–12
Psühholoogia linnalaager
Õpime suhtlema ja probleeme
lahendama
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
24.–28. august k 12–17
Tegevused Pärnamäe küla
Soosepa mänguväljakul
Korraldaja: Viimsi Vabaõhu
Noortekeskus
25. august k 12
Stencil Art töötuba
Eelregistreerimine:
viimsinoortekeskus@gmail.com
Viimsi Noortekeskuses
25. august k 19
Vana Baskini Teater
“Kanuusõit algajatele“
Piletid Piletilevis: 12/15 €
Rannarahva muuseumi õuel
25. august k 19
Vestlusõhtu sarjas
“Metsarahva mõtisklused“
Külas on loodusfotograaf
Mats Kangur
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses
28. august k 21
Artjom Savitski

JJ-Street tantsukool Viimsis
l Tule ja osale parimatel tänavatantsutreeningutel.
Võtame vastu noori vanuses 10–15 a hip-hop foundation
ja house treeningutesse.
l Tasuta näidistrennid on Viimsi Huvikeskuses

27. augustil kell 16–17 (hip-hop) ja 17–18 (house).
l Uue hooaja treeningud toimuvad P 14–15 hip-hop ja

15–16 house, N 16–17 hip-hop ja 17–18 house.
l Rohkem infot www.jjstreet.ee

Viimsi Marketi kauplus
võtab tööle
klienditeenindajaid
Kontakttelefon
5809 2561 või 5343 2849

29. august k 21
Muinastulede öö
k 21.30 süütame lõkked
esineb ITL-i segakoor
Sissepääs tasuta!
Viimsi vabaõhumuuseumis
29. august k 21
Muinastulede öö
Tammneeme ajaloolisel
sadamaalal
29. august k 21
Helena Mäe Duo akustiline
kontsert
DJ Toomas Lääts
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
29. august k 22
Suve lõpetamine ja muinastulede öö
Tantsuks mängib VLÜ
Disko, Pilet 8 €
Prangli saarel, sadamakuuris
Noor kaardivägi
30. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
30. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus
30. august k 16
Tallinna Kammermuusika

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

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Reklaami
Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee

Alates 7. septembrist
Püünsi Koolis

body-ballett

igas eas naistele
E ja K 10.00–20.00
Treener Tiina Rebane
tel 5690 8100

festivali Viimsi päev
Esinevad muusikaõppeasutuste
õpilased:
Evita Lohu, Anna Smirnova,
Karl Johan Nutt jt.
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. august k 19
Tallinna Kammermuusika
Festivali Viimsi päev
Esinevad Eesti tippsolistid:
Sigrid Kuulmann-Martin (viiul),
Oliver Kuusik (tenor, RO
Estonia), Andreas Lend (tšello),
Neeme Ots (trompet) ja Irina
Zahharenkova (klaver)
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Piletid: 7/10 €
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. september – 15. oktoober
Piret Kõo maalide näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
1. september – 31. oktoober
Tiina Tammemetsa näitus
“Pliiatsifantaasiad“
Harmoonikumis
4. september k 20
Vabaõhukinos kogupere
loodusdokumentaal “Emajõe
veemaailm“
Filmi juhatab sisse produtsent
Riho Västrik
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses
4. september k 21
Jaagup Kreem ja Taavi Langi
akustiline kontsert
DJ Lenny LaVida
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
5. september k 10–16
Taluturul lihaveise päev
k 11–12 Eesti toidukuu
avamine

Lihaveise grillimise võistlus
Viimsi vabaõhumuuseumis
5. september k 11
Koolijutte loeb ja räägib lastele
Viimsi vallavanem Alvar Ild
Viimsi raamatukogus
5. september k 21
Bad Orange
DJ Sass Nixon
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
6. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
6. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus
6. september k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. september k 20
Mart Sanderi mononäidend
“Juhuslik nimetaja“
Piletid hinnaga 15/12 €
müügil Piletilevis ja enne
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
8. september k 12
Neitsi Maarja sündimise püha
jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
8. september k 18
Looduse ja loovuse ring täiskasvanutele
Taimedega värvimine
Osalustasu 7 €
Registreerimine:
viimsi.looduskeskus@rmk.ee ja
tel 5029 757

RMK Viimsi looduskeskuses
11. september k 21
Qvalda
DJ Ringo Saar
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
12. september k 11–14
Viimsi Turvalisuspäev ja
kooli infolaat
Viimsi Koolis
12. september k 12
Rula võistluspäev
Eelregistreerimine: 1 h enne
võistluste algust
Korraldab Viimsi Vabaõhu
Noortekeskus
Viimsi skatepargis
12. september k 21
Anna Curly & Band (swing,
blues, rock´n´roll)
DJ Imre Mihhailov
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
13. september k 11–14
Loodusringide perehommik
Registreerimine:
viimsi.looduskeskus@rmk.ee
või tel 5029 757
Osalemine tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses
13. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Info:

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

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.

l Müüa punakaspruun nahkmööbli komplekt Apollo 3+
1+1 hinnaga 800 €. Tel 5111 834.
l Viimsis asuv majapidamine otsib hoolast ja kohusetundlikku abilist, kelle tööülesanneteks on maja ja aiaga
seotud välitööd. Töö on hooajaline, osalise tööajaga. Palun kirjutage e-posti aadressil hoolas.aednik@gmail.com.
l Viimsis elav perekond pakub tööd majapidajannale, kes
abistab 4-l päeval nädalas kodustes majapidamistöödes.
Palun saatke sooviavaldus e-posti aadressil hoolas.koduhaldjas@gmail.com.
l Klassikaline massaaž (ka taastusravi osana), on-site massaaž (istudes läbi riiete), 30 min jalamassaaž raviva jalavanniga, spordimassaaž, bioenergeetika. Info tel 5260
275, 5463 0143 või FB-s Tiina M. Massaažikoda sõnumisse. Professionaalne ja konfidentsiaalne teenindus. Olete
väga teretulnud!
l Tampe Toit pakub tööd! Kokkadele, abikokkadele, perenaistele ja toidu pakkijatele. Töökoht Viimsis või Pirital.
Tööaeg tööpäeviti k 6.00–15.00. Kirjuta info@koolitoit.ee
või helista 6863 380.
l Kohvik Viimsis otsib oma toredasse kollektiivi tegusat
ja rõõmsameelset nõudepesijat. Kontakt: Kerli Soolind, tel
5637 3674.
l Müüa kaks emast itaalia karmikarvalise linnukoera kutsikat Bianca ja Cara, kes on sündinud Viimsi vallas 25.05.2015.
Lisainfo: fiona.diip.ee, maarja@diip.ee, tel 5046 582.
l Terrasside ja puitaedade ehitus ning erinevad tisleritööd. Tel 5340 5027, info@aiamaania.ee.
l Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 3 €/40 l või lahtiselt kärutäis 55 € (kogus u 21 kotti). Alates kümnest kotist transport tasuta. Tel 5071 497.
l Müüa Viimsis Harjumaal kasvatatud värsket küüslauku!
Hind 5 €/kg. Alates 5 kg toome lähiümbruses kohale tasuta, teistele korraldame soodsa transpordi. Hulgimüügis
veelgi soodsam hind. Kontakt: Eesti6lauk@gmail.com või
tel 5400 4959.
l Korralikult laagerdunud hobusesõnnik, puhas pabul ilma allapanuta, 40 l kott 5 €. Kvaliteetne sõelutud muld
koos transpordiga, mullaga saab tutvuda Lilli külas Anija
vallas. Põhk koerale kuuti, 150 l kott 5 €. Lisaks pakume
heina, kadakamultši ja põhupelleteid loomadele alapanuks ja teravilju. Transport tasuta! Tel 5206 817, info@
lilliagro.ee, www.lilliagro.ee.
l Kogemustega usin kodukoristaja 10 €/h, lisaks tugev
refleksoloogilise ja klassikalise massaaži segu Teie kodus
1,5 h 30 €. Tel 5206 817, Kätlin.
l Otsime töökat abilist autojuhile. Nõutav B-kat juhiluba,
eesti keele oskus, pingetaluvus, hea füüsiline vorm. Info
tel 5086 154.
l Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja võrkaedasid. Lammutus- ja haljastustööd. Killustiku, liiva, freesasfaldi müük. Tel 5812 9927, citybar@mail.ee.
l Müüa uued õunapurustid ja pressid. Press hüdrauliline,
purusti 220V. 240 €, komplekt 470 €. Tel 5692 1395.
l Korstnapühkija. Ahjud, pliidid, kaminad jne. Töödele garantii ja akt. Info tel 5645 0529 või Kars7@hot.ee.
l Puude hooldus, ohtlike puude langetamine, hekkide
pügamine, kändude freesimine. Tel 5697 6599, info@korghaljastus.ee.
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad,
pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne.
Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.
l Musta mulla suvine sooduspakkumine. Sobib ideaalselt
haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ja lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turbapõhine ja väga hea toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverdamise
võimega väikekalluril. Hind 80 € koorem. Tel 5252 632.
l Otsin oma 9. klassi minevale pojale eesti keele ja matemaatika eraõpetajat, et valmistuda põhikooli lõpueksamiteks. Eratunnid võivad toimuda meie kodus (Randvere
külas) või Viimsis, Pirital. Võtke ühendust tel 5052 249 või
lena@tinakvb.ee.
l Väikese kopa tööd. Teave priveroy@hotmail.com.
l Aiakujundus, muru rajamine, taimede istutamine, hekkide pügamine, umbrohutõrje, viljapuude lõikamine ja
haiguste ning kahjurite tõrje, muud haljastustööd. Info ja
tellimine tel 5564 7029.
l Klassikaline üldmassaaž Viimsis. Kabinetis ja koduvisiidid.
Massöör Jaak. Tel 5556 3639.
l Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb teie
koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole vaja kuhugi
kiirustada ja nii on lõõgastav toime maksimaalne. Vastavalt Teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks
kombineerin erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind
alates 22 €. Massööri tellimine reedu48@hotmail.com või
tel 5092 550, Reet.
l Soovin osta uuema korteri otse omanikult Viimsi piirkonnas. Hind max 55 000 €. Huvilistel palun kirjutada korterviimsis@gmail.com.
l Hoonete seadustamine, maamõõdutööd, geodeesia,
ehitusprojektid. www.geodeesia24.ee, tel 5621 7960.
l Majade ja aedade värvimine. Ehitustööd. Tel 5012 224.
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 Kui soovida abi kodukoristus- või aiatöödes, siis helista
tel 5630 8890.
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 k 9–19
tel 5625 1195, Tiiu.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast. Tellija materjalide vedu. Tel
5092 936.
l Tulge nautima massaaži! Massöör Sirje Kanaval ootab
Teid Viimsi vallamajas tuba 143 I korrusel. Broneerige aeg
telefonil 5113 314 või kirjutage privileg.skanaval@gmail.com.
l Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Lepp 34 €/m2,
sanglepp 36 €/m2, kask 40 €/m2. Tel 5099 598.
l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 8-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
l Tallinna Padriku Lasteaed vajab toimekat ja rõõmsameelset õpetaja abi. Saatke CV: oppealajuhataja@padriku.
edu.ee.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
l Müüa lõhutud küttepuud koos transpordiga Tallinnas ja
Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad lühikesed. Lisainfo:
tel 5648 4838 või lehtpuukyte@gmail.com.
l Müüa puitbrikett kandiline 960 kg/139 €, pellet premium 8 mm ja 6 mm 960 kg/185 €, turbabrikett Sangla
950 kg/109 €, kütteklotsid 40 l kotis/1,7 €, lepp 40 l kotis/2,7 €, kask 40 l kotis/2,9 €. Tel 5380 3858.
l Teen pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel, täpsem
info tel 5373 7710.
l Ehitus- ja puutööd, terrassid, puit- ja võrkaiad. Tänavakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus.
Niidame muru ja lõikame hekke. Ehitusproff@neti.ee, tel
5517 825.
l Kõrgkuumusahi 1265ºC, HobbyCeram, Milano, keraamika- ja klaaskäsitöö huvilistele. Hulga glasuure, abivorme.
Tel 5691 1259, ulle.helen@gmail.com.
l Kogenud meistrid pakuvad kvaliteetset köösneriteenust. Valikus on kõik, mida karusnahast saab: kasukad,
vestid, mütsid jne. Korrastame ja teeme parajaks vanu
või moest läinud esemeid. Telli uus või lase vana uueks
teha! Praegu tellides olete talveks valmis! Tel 5645 2623.
l Vee ja kanalisatsiooni paigaldus Teie kinnistul ja liitumine ühisveevärgiga. Kaevetööd, suur ja väike traktor
(Roxsoni võimalus). Majasisesed santehnilised tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine, survestus. Aiateede ehitamine ja kivitamine, keevitustööd. Mahutite paigaldus.
Kontakt: tel 5656 7690, Enno, wwbuilding.eu.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimstööd. Töö
kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@
gmail.com.
l Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia ja
tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4.5 m 1500 €
(liugvärav, automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsingitud ja värvitud. Tel 5895 8809.
l Ostan Teie seisva või mitte töötava auto võib pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike! Teave:
ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, Renno.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet,
puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
5220 321.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, rajada ja hooldada
sinu aeda vastavalt vajadusele. Helista ja leiame koos lahenduse. Tel 5065 417, Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Soovin osta elamumaad või vana suvilat Haabneemes
või Miidurannas. Müügisoovi korral ootan kõnesid tel
5137 013, Merit.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@korvent.ee või
tel 5526 281.
l Märjad ja kuivad küttepuud, head hinnad. Info tel 5349
2730, www.metsasoojus.ee.
l Teostame ehitus- ja remonditöid. Üldehitus: katused,
räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid,
palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus: plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume
Teile parima lahenduse! Tel 5897 6656 või meelisehitus@
gmail.com.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste süvapesu,
ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd, ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenused,
küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus ja
müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks
teeme freesasfaldist teid ja platse ja parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui väikesed tööd. 12-aastane
kogemus tänavakivide paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses. Teave www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.
com ja tel 5519 855, Henno, tel 5588 842, Jüri.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte
maja või korterit, siis helistage tel 5399 6098.
l Kas jalad valutavad, on turses, on krampe? 26. aug k
11–19 Viimsi Keskuse apteegis jalaveenide diagnostika
hindamaks veenide olukorda ja veenilaiendite tekkeriski.
Mõõtmine katmata säärelt. Uuring Apotheka kliendikaardiga 2 €, teistele 4 €. Eelreg. apteegis või www.apotheka.ee.
l Üürile anda 4-toaline mugavustega korter Haabneemes
Heki teel. Info tel 5108 200.
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Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
- PEAKASSAPIDAJATELE
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETTITEENINDAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE
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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