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Noored said häkatonilt innustust >> loe lk 8

Olga ja Priit Pärn teevad 
animafilme. Loe lk 12

Viimsi Keskkool tähistas 
35. aastapäeva

14.–18. oktoobril tähistas 
Viimsi Keskkool oma 35. aas-
tapäeva. Kuigi ajaloolisi radu 
pidi tagasi minnes jõuame 
Viimsi kooli alguspäevadele 
ehk 1866. aastal avatud 
Viimsi esimese koolimajani, 
tähistas Viimsi kool just 
35. keskkooli aastapäeva. 

See oli koolile eriline hetk seetõttu, 
et kahe aasta pärast saab keskkoo-
list põhikool. Aastapäevapidustuste 
avastardiks olid vilistlaste poolt läbi 
viidud tunnid. Tunde käisid and-
mas vilistlased Eva Pettinen, Vanessa 
Yasmine Birgitta Roosmets, Elle 
Mari Pappel ja Norman Leemets. 

Esmakordselt korraldasime vi-
listlaskonverentsi. Konverentsil esi-
nesid ettekannetega TLÜ õppejõud 

Edna Vahter, ettevõtja Taivo Luik, 
TÜ professor Meelis Pärtel, TTÜ 
nooremteadur Priit Eek, EBS-i tu-
rundusõpetaja Kristiina Kägu, IT 
arendusjuht Tõnis Pool ning riigi-
kantselei julgeoleku ja riigikaitse 
koordinatsioonibüroo juhataja Krist-
jan Prikk. Vilistlaspäeva ja -konve-
rentsi meeskonnas toimetasid Lem-
me Randma, Alge Ilosaar, Merle 
Sepp, Maarja Urb ja Mart Felding.

Laupäeval, 15. oktoobril vallu-
tasid Viimsi staadioni kooli vilist-
lased, õpilased ja õpetajad, et pida-
da maha jalgpallilahingud. Tihedas 
konkurentsis selgitati välja turniiri 
võitjad: 1. koht kuulus seeniorvi-
listlastele, 2. koht juuniorvilistlas-
tele ja 3. koht gümnaasiumiõpilas-
te meeskonnale. Turniiri korralda-
sid meie vilistlastest õpetajad Bran-

don Povilaitis ja Rain Jääger, abiks 
olid veel Mart Felding ja Ain Pin-
nonen.

Õhtupoolikul toimus külaliste-
le aktus-kontsert ja koolijuhi pidu-
lik vastuvõtt, misjärel saabusid maj-
ja vilistlased, kelle päralt oli kogu 
õhtu. Aktus-kontserdi lavastaja oli 
Külli Talmar, projektijuht Merike 
Hindreus, helipuldis toimetas pea-
miselt Lauri Pihlak. Uue nädala 
alguses toimusid koolis aktused ja 
diskod 1.–8. klassile. Kooliperest 
tehti ühispilt koolimaja ees.

Aktusel tunnustati kooli hõbe-
märgiga endisi koolijuhte: Heino 
Einerit, Riho Uulmad, Leelo Tiis-
velti ja õppealajuhatajat Hille Eeki. 
Tänati kõige staažikamaid õpeta-
jaid läbi kooli ajaloo: Hiie-Tuuli 
Alas, Tiiu Harvo, Laura Kaare, 

Rein Ruus, Malle Ernesaks ja Jo-
lathe Kudeviita. Lisaks avaldati tä-
nu koolihümni autoritele Meedi
Neemele ja Kalle Ermile, lipu sisse-
toomise marsi loojale Aarne Salu-
veerile ja kooli sünnipäevalaulu au-
torile Mari-Liis Rahumetsale. Viimsi 
vallavalitsus tunnustas tänukirjaga 
südamega tehtud töö eest õppejuh-
te Merle Seppa ja Alge Ilosaart, ha-
ridustehnoloogi Vilve Roosioksa 
ja arendusjuhti Maarja Urbi.

Viimsi vallavalitsus kinkis koo-
lile sünnipäevaks interaktiivse puu-
tetundliku ekraaniga infotahvli. Nii 
saavad alates 14. oktoobrist nii 
õpilased kui ka õpetajad ka kooli 
fuajees operatiivselt ja mugavalt 
end tunniplaaniga kursis hoida. 

Karmen Paul
Viimsi Keskkooli direktor

Viimsi kool ja koolipere. Fotod Matthijs Quaijtaal, Tanel Raud, Tõnu Toomeoja, Siim Vaikna

Vald kinkis koolile interaktiivse 
infotahvli.

Jalgpallimatš Viimsi staadionil. Viimsi Keskkooli sünnipäeva pidustused.

Ilmus raamat 
Pranglist
Rannarahva muuseumi teadurite Maivi 
Kärgineni ja Külvi Kuuse koostatud 
raamat “Prangli, ajaoaas Soome lahes“ 
on trükist ilmunud. 

Ehkki Prangli on Soome lahe ainus püsiasustu-
sega saar, pole seda just palju uuritud.  

Raamat valmis erialaspetsialistide ja Prang-
li inimeste koostöös. Autorite seas on mitu loo-
dusteadlast, allveearheoloog, kaubandusajaloo 
spetsialist, rannikumurde uurija ning ajaloolased 
Rannarahva muuseumist. Raamatusse on põimi-
tud kohalike inimeste jutte ja vanu fotosid.

Raamatu andis välja Rannarahva muuseum, 
väljaandmist toetasid Viimsi vallavalitsus, Rah-
vakultuuri Keskus, Hooandja. 

Koostajad avaldavad tänu perekond Lin-
holmile, Lembinenile, Tammsaarele, Lilleok-
sale, Piirisaarele, Tahkile, Aasrannale, Klas-
bergile, Vilibergile ja Puuströmile.  Raamat on 
eesti ja inglise keeles. 

Viimsi Teataja

Leppneeme külaseltsi 
üldkoosolek 
Korraline koosolek toimub 5. novemb-
ril kell 12.00 Leppneeme vanas sama-
hoones.

Päevakorras: 1. juhatuse aruanne; 2. aru-
ande arutelu; 3. arutelu külaseltsi uutest 
eesmärkidest; 4. uue juhatuse valimine; 5. 
jooksvate küsimuste lahendamine. 

Leppneeme külaselts
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, e-mail: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 4. novembril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

VALLAVALITSUS & VOLIKOGU

Oktoobri lõpuks olid meie esivane-
matel põllu- ja aiasaagid koristatud 
ja salves. Tänapäevalgi on osal Viimsi 
naisperest valmistatud usinasti 
hoidiseid keldrisse või panipaika. 
Viimsi volikogu töötab peamiselt küll 
kontorilaua taga, aga seegi töö peab 
vilja andma. 

Volikogu ainupädevuseks on eelarve- ja 
arengukavade läbitöötamine, vastuvõtmine 
või kinnitamine, valla varaliste kohustuste-
ga tegelemine ning kinnistute ja kinnisvara 
küsimuste üle otsustamine. Kas see, mis ok-
toobris volikogu poolt otsuseni jõudis, sai 
viljakas ja mida see vallarahvale annab, näi-
tab juba lähitulevik.

Viimsi valla 2016. aasta eelarve 
9 kuu kokkuvõttes
Viimsi poolsaarel elab üle 20 000 inimese, 
kes igapäevaselt tarbivad valla teenuseid. 
Neist töölkäijaid, kes on end Viimsisse ela-
nikuna ka sisse kirjutanud, on vaid ligi 9000. 
Valla tulud sõltuvad olulisel määral aga just 
sellest, kui palju on vallas tulumaksu maks-
jaid.

Oktoobrikuu seisuga on valla 2016. aasta 
9 kuuks planeeritud tulude eelarve täidetud 
80-protsendiliselt: tulusid on laekunud 27 mil-
joni euro ulatuses (eelarvestati 34 miljonit 
eurot). Kulutusi oli 24 miljoni euro ulatuses 
(plaani kohaselt 34 miljonit eurot), mis teeb 
täitmiseks 70,2%. Kuna Viimsis on palju las-
teaia- ja kooliealisi lapsi, on igati loomulik, 
et valla suurimad kulud on jätkuvalt seotud 
haridusvaldkonna rahastamisega.

Maksud on laekunud prognooside koha-
selt: 9 kuuga on laekunud 76,5% eelarvesse 
planeeritud põhitegevuse tuludest väärtuses 
21 miljonit eurot. Valla suurima tuluallika 
–  tulumaksu laekumine üheksa kuuga (11,5 
miljonit eurot) on veidi üle prognoosi (+ 4%). 
Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on 
laekumine kasvanud 6,2%.  

Võrreldes brutosissetulekuid teiste oma-
valitsustega on Viimsi Eestis endiselt liid-
ripositsioonil: valla keskmiseks brutosisse-
tulekuks võib 2015. aastal arvestada 1503 
eurot ja 2016. aastal 1562 eurot. Tulumak-
su laekus Viimsis 9 kuu jooksul 1675 eurot 
maksumaksja kohta ja 794 eurot elaniku 
kohta.  

Mida suurem on valla tulubaas ehk nen-
de maksumaksjate arv, kes end ka Viimsis-
se elanikuna sisse on kirjutanud, seda enam 
on võimalik ette võtta suuremaid investee-
ringuid, et heakord, võimalused omandada 
kvaliteetset haridust ja veeta vaba aega val-
las paraneksid.

Viimsi raamatukogu
Viimsi raamatukogu koos oma harukogude-
ga on ainus avalik raamatukogu Viimsi val-
las (Prangli ja Randvere koolides täidab ka 
kooliraamatukogu ülesannet). Lisaks on val-
las kooliraamatukogud Püünsi, Viimsi ja Haab-
neeme koolides.

Oktoobrikuu volikogu istungil võeti vas-
tu Viimsi raamatukogu arengukava, milles 
on määratletud raamatukogu missioon, vi-
sioon, väärtused, strateegilised eesmärgid ja 
tegevussuunad aastatel 2016–2020. Täname 
töökat raamatukogu personali ja kõiki aren-
gukava koostajaid eesotsas Viimsi raamatu-
kogu direktori Tiiu Valmiga!

Lubja vabaajakeskuse rajamine
Sügisel viis Viimsi vallavalitsus läbi ehitus-
tööde kontsessiooni riigihanke. Eesmärgiks 
on rajada Lubja mäe nõlvale vabaajakeskus 
ja mäesuusanõlv, et võimalused sportlikeks 
hobitegevusteks ja tervise tugevdamiseks 
oleksid vallas mitmekesisemad. Hankes pla-
neeritud tegevuste elluviimine toob Hundi-
Randvere tee piirkonnas kaasa aga ka suu-
rema liiklusvoo ja täiendavate parkimiskoh-
tade rajamise vajaduse. Vallavalitsus kaalus 
Lubja mäe nõlva lähedusse parkla rajami-
seks erinevaid alternatiive. Peeti läbirääki-
misi mitmete kinnistuomanikega ning võeti 
ka hinnapakkumisi.

Kuna Nurme III kinnistu Hundi-Rand-
vere tee piiril tundus asukoha ja tingimuste 
poolest kõige sobivam, tehti kinnistu oma-
nikule ettepanek maa-ala võõrandamiseks. 
Kuna kinnistu soetamine teenib ka suurt ava-
likku huvi, otsustas volikogu vallavalitsuse 
ettepanekut toetada.

Pikemas perspektiivis tekib võimalus ra-
jada alale “Pargi & Reisi” parkla, et ka Haab-
neeme alevikus liiklusturvalisust suurendada. 

Jätkuvaid värvilisi sügisrõõme!

Toomas Tõniste 
Viimsi vallavolikogu esimees

Viimsi inimesed on luge-
mishuvilised, kellele raa-
matukogu külastamine 
on tähtis igapäeva tege-
vus. Täna on Viimsi raa-
matukogus enam kui 
7400 registreeritud luge-
jat (2005. aastal 1556) ja 
üle 4000 aktiivse lugeja, 
kellest kolmandik on 
lapsed. 

Raamatukogu kogud on võr-
reldes 2005. aastaga kasvanud 
pea kaks korda ja praegu on 
lugejaile pakkuda juba üle 60 
000 eksemplari erinevat kir-
jandust, millele lisandub igal 
aastal vähemalt 4000 uut raa-
matut. Küllalt sageli on päe-
vi, kui raamatukogu külastab 
enam kui 300 inimest, kes ei 
soovi enam piirduda ainult raa-
matute laenamisega, vaid ta-
haksid siin pikemalt viibida, 
et töötada vaikuses nii arvuti 
kui ka raamatutega või hoopis 
valjuhäälselt koos kaaslastega 
arutada päevaprobleemide üle. 
Ainult, et raamatukogu pind-
ala on jäänud ikka samaks, 
mis kümmekond aastat tagasi 
– 466 m2, mistõttu juba mõn-
da aega ei mahu siia enam ei 
uusi raamatuid ega lugejaid, 
rääkimata üritustel osalejatest, 
kui kohtuma on tulnud mõni 
tuntud inimene. Kokkuvõttes on 
raamatukogu jäänud väikeseks 
nii ruumilt kui ka pakutavate 
teenuste sisu poolest. Aeg on 
muutusteks, sest tänapäeva raa-
matukogu on avatud, elustiili 
toetav asutus, kus on võimalik 
tegeleda kõige huvipakkuvaga 
– tunda end nagu kodus.

Kuigi raamatukogu üks põ-
himõtteid on traditsioonide hoid-
mine, on siiski olulisem aja ja 
arengutega kaasaskäimine, et 
vastata lugejate ootustele. See-
pärast võtsidki Viimsi raamatu-
kogutöötajad koostöös vallava-
litsusega eelmisel aastal ette 

senise tegevuse analüüsi ja hin-
damise, et leida vastus, missu-
gust raamatukogu vajavad nüüd 
ja lähitulevikus kogukonna ela-
nikud. 

11. oktoober on märgilise 
tähendusega, kuna esmakordselt 
valla ajaloos võeti vastu Viim-
si Vallavolikogu määrusega 
“Viimsi Raamatukogu arengu-
kava 2016–2020”. Raamatuko-
gu arengukavas on sõnastatud 
läbi 6 peaeesmärgi raamatuko-
gu arengusuunad, väga konk-
reetsed eesmärgid ja tegevused, 
mida soovitakse arengukavaga 
saavutada.

Selle strateegilise dokumen-
di  heakskiitmine kinnitab, et 
Viimsi raamatukogust kujuneb 
juba lähitulevikus kaasaegne 
info- ja kogukonnakeskus, mis 
on usaldusväärne, mitmekülg-
ne, igale lugejale võrdseid või-
malusi pakkuv. Suund on muu-
ta raamatukogu kaasaegseks ko-
gukonna ja elustiilikeskuseks, 
mis annab võimaluse suuren-
dada lugejate arvu ja tuua raa-

matukogusse rohkem noori ja 
lapsi.

Raamatukogu arengukava 
olulisim tegevus on Haabnee-
mes asuvale raamatukogule juba 
lähitulevikus uute ruumide leid-
mine, kus on minimaalselt ka-
sulikku pinda 1500 m2, mis 
asub kogukonna jaoks oluliste 
objektide vahetus läheduses ja 
on logistiliselt parem kui prae-
gune asukoht. Uues raamatu-
koguhoones on rühma- ja indi-
viduaaltööruumid, laste tege-
vusala, piisavalt pinda erineva-
te näituste korraldamiseks, aja-
kohane e-teenuste süsteem ja 
keskkond, mis pakub võimalu-
si elukestvaks õppeks ja palju 
muud vajalikku, mis rahuldab 
kõikide kasutajate vajadusi. Soo-
vime, et Viimsi raamatukogust 
kujuneks moodne 21. sajandi 
info- ja kultuurikeskus – ainu-
laadne Eesti teiste rahvaraama-
tukogude hulgas. 

Uus keskkond ja mitme-
külgne lugejate soove arvestav 
tegevus – selline saab olema 
2020. aastal 100. sünnipäeva 
tähistava Viimsi raamatukogu 
tulevik.

Viimsi raamatukogu aren-
gukavaga on võimalik tutvuda 
www.viimsivald.ee.

Jan Trei
Viimsi abivallavanem

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu direktor

Volikogu otsused
Viimsi Vallavolikogu poolt 11.10.2016 vastu 
võetud otsused:

nr 89 – Loa andmine varaliste kohustuste võt-
miseks (seoses riigihanke korraldamisega Viim-
si valla käidukorraldaja leidmiseks perioodil 2017–
2021)

nr 90 – Naissaarel, Lõunakülas/Storbyn külas, 
kinnistu Rooseni detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise algatamata jätmine

nr 91 – Viimsi vallas, Haabneeme alevikus 
Nurme III kinnistu omandamine

Viimsi Vallavolikogu 11.10.2016 otsusega 
nr 90 algatati detailplaneering Naissaarel, Lõu-
nakülas/Storbyn külas, kinnistul Rooseni, Nais-
saare üldplaneeringu osaliseks muutmiseks ela-
mute ja suvilate maast osaliselt äri- ja teenin-
dusettevõtte maaks, väikeettevõtluse ja -toot-
mise maaks ning kultuuri- ja spordiasutuse 
maaks, kinnistu jagamiseks kaheks krundiks ja 
kruntide kasutamise sihtotstarbe määramiseks 
hooajalise kasutusega elamumaaks/majutus-
hoone maaks ning väikeettevõtluse hoone ja 

VOLIKOGU ESIMEHE VEERG

Volikogu otsused oktoobris

-tootmise hoone maaks/kultuuri- ja spordiasu-
tuse maaks ja kruntide ehitusõiguse määrami-
seks hooajalise elamu/majutushoone ja suvise 
kunstigalerii ning ateljeehoone ehitamiseks, pla-
neerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1–12, 
17, 19 ja 20 nimetatud ülesannete lahendami-
seks.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-
konnamõju strateegilist hindamist kinnistu Roo-
seni detailplaneeringule.

Viimsi Vallavolikogu poolt 11.10.2016 vastu 
võetud määrused:

nr 29 – Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve
nr 30 – “Viimsi Raamatukogu arengukava 

2016–2020” vastuvõtmine

NB! Kõikide otsuste terviktekstidega on võima-
lik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel 
www.viimsivald.ee/12044, määrustega www.
viimsivald.ee/12043 ning täiendavalt Riigi Tea-
taja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei

Viimsi raamatukogu on arenev 
kultuuri- ja kogukonnaasutus

Selline näeb välja ülikooli raamatukogu Kaisa-talo Helsingis...

...ja selline raamatukogu asub 
Viimsi sõprusvallas Porvoos. 
Fotod erakogu 
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UUDISED

Oktoobris algasid Viimsi 
alevikus Aiandi tee 
rekonstrueerimistööd, 
mille käigus rajatakse 
paralleelselt tee korras-
tamisega ka gaasitrass, 
sademeveedrenaaž ning 
ehitatakse vee- ja kana-
lisatsioonitrassid. Haab-
neemes Hundi teel on 
alanud tõstetud ristmike 
rekonstrueerimistööd.

Nii nagu Maanteeamet, paigal-
dab ka Viimsi kohaliku oma-
valitsusena aeg-ajalt piirkonna 
teedele loendusandureid, et saa-
da aimu, kui suure liikluskoor-
muse tee või teelõik tegelikult 
saab ning kas koormus jaotub 
ühtlaselt, on see ajutine või pi-
dev. Vallavalitsusse jõuavad liik-
luskorraldust puudutavad ette-
panekud ka elanikelt ning need 
ettepanekud vaadatakse läbi. 
Liikluskoormuse, tee seisundi, 
elanike ja valdkonnaspetsialis-
tide tagasiside põhjal hinnatakse 
teetööde vajalikkust ja ulatust.

Aasta eelarvet plaanides pan-
nakse kokku kommunaalvald-
konna tööde kava, mis hõlmab 
nii teedeehitust, liikluskorral-
dust kui ka heakorratöid (lu-
mekoristus, niitmised, lille-
klumpide rajamine ja hooldus, 
teede ja kraavide puhastus jne). 
Kui viimased on enamasti hoo-
ajalised, siis teetööde planeeri-
misel on prioriteetsemad teed, 
mis mõjutavad meie elanike hea-
olu kõige ulatuslikumalt – ena-
masti on nendeks lõigud, mida 
igapäevaselt läbib enam sõi-
dukeid või kus tähelepanus on 
üldine liiklusohutuse paranda-
mine. Samuti on planeerimisel 
aluseks rahalised vahendid val-
la eelarves.

Kuna ka teealused kommu-
nikatsioonid vajavad mitmel pu-
hul uuendamist, siis võimalu-
sel planeeritakse töid koostöös 
partnerettevõtetega nii, et vaja-
likud rekonstrueerimistööd sa-
mas piirkonnas toimuksid pa-
ralleelselt. Elanike jaoks võib 

Kohtkäitlusrajatiste kasutajale
1. oktoobrist kehtima hakanud uue Viimsi valla reovee 
kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga seonduvalt juhime tähe-
lepanu, et Viimsi valla territooriumil reovee äraveo teenust 
osutav ettevõte peab omama vallavalitsuse kommunaal-
ameti poolt väljastatud vedaja kaarti ning registreeringut 
(nõutav 6 kuu möödudes peale määruse jõustumist). 

Nimetatud loa olemasolu 
saab kontrollida Viimsi valla kom-
munaalameti transpordispetsia-
listilt. Arvestada tuleb, et reovee 
äravedaja on kohustatud väl-
jastama teenuse tellijale iga-
kordselt dokumendi teenuse osu-
tamise kohta, näidates ära välja-
veetud reovee kogused. Väljavee-
tavad reoveekogused peaksid

olema võrdsed kasutatud vee kogusele v.a juhul, kui on pai-
galdatud kastmisveearvesti. Järelevalve teostajal (Viimsi vald) 
on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste 
kasutamisjuhendi ning kasutusteatise esitamist ning reovee 
kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentat-
siooni esitamist. Seega peaks dokumentatsiooni säilitama vä-
hemalt 2 aastat.

Sellise järelevalve eesmärk on ära hoida reovete poolt teki-
tatud keskkonnareostused ning korrektse ühiskanalisatsiooni 
toimimise tagamine. Kohtkäitlusrajatise nõuetekohase kasu-
tamise eest vastutab kinnistu omanik.

Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga saab 
tutvuda veebis: www.riigiteataja.ee/akt/402092016035.

Viimsi Vesi

Vald veab lehekotid minema
Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel 
sügisese lehtede äraveo kampaania. 

Huvilistel palume lehekottide arvust teada anda oma küla 
külavanematele, kes jagavad välja ka lehekotid, alevike puhul 
(Haabneeme ja Viimsi alevik) e-posti teel puulehed@viimsivv.ee 
(e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv ja kon-
takttelefon) hiljemalt 25. oktoobriks 2016. Vald viib ära mak-
simaalselt 6 lehekotti (ühe koti maht 150 liitrit) kinnistu kohta. 

Äraviimise eelduseks on, et lehed on pandud valla poolt 
antud lehekottidesse. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, 
rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse 
panna, vastasel juhul kotte ära ei viida. Lehti veab ära Viimsi 
valla kommunaalameti brigaad. Lehekotid tuleb välja tõsta 9. 
novembri südaööks.

Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust 
ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pä-
rit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti 
on aga igal kinnistul lehti rohkem. Lehti ja muid biojäätmeid on 
võimalik tasuta ära anda nii Pärnamäe jäätmejaama (kogumaht 
kuni 0,6 m3) kui ka Püünsi jäätmejaama (kogumaht 1 m3).

Kommunaalamet

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Tulbi-
aia tee 5 kinnistu osas Viimsi alevik, Viimsi vald, Andrese V ja 
Madise I maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks.

Tulbiaia tee 5 kinnistu omanik Risto Pabbo esitas Viimsi valla-
valitsuse ehitusametile Tulbiaia tee 5 krundile, Viimsi alevikus, 
Viimsi vallas üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste 
taotluse detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja sel-
le juurde lisatud asendiskeemile soovib omanik keerata detailpla-
neeringus ette nähtud hoonestusala ca 10% ehk 36°. 

Tulbiaia tee 5 kinnistu asub alal, kuhu Viimsi Vallavolikogu 
09.09.2008 otsusega nr 78 on kehtestatud Andrese V ja Madi-
se I maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuga määratud 
hoonestusala asukoha tingis krunti läbivad vee- ja kanalisatsiooni-
torud. Praeguseks on olukord muutunud, sest veetoru on likvidee-
ritud ja kanalisatsioonitoru tõstetakse ümber. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev 
asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või oluli-
se rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, 
sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist 

Algasid tee-ehitustööd 
Aiandi teel ja Hundi teel

iga teesulgemine kaasa tuua 
ebamugavusi, sest oma igapäe-
vane trajektoor tuleb ümber-
sõitude järgi ringi kavandada. 
Loodame aga, et lõpptulemu-
sena häirib tööde ühekorraga 
tegemine kohalike elanike hea-
olu siiski vähem.

Aiandi tee rekonstru-
eerimistööd
Aiandi tee lõik, mille rekonst-
rueerimistööd 10. oktoobril al-
gasid, on üks suurema liiklus-
tihedusega kohalike teede tee-
lõikudest Viimsi vallas. Re-
konstrueeritava lõigu pikkus 
Aiandi teel on 407 meetrit, 25 
meetri ulatuses hõlmavad tööd 
ka Nelgi tee algust. Selleks, et 
teekate ja trasside uuendamine 
saaks enne külmade tulekut kor-
da ning teesulgemisi samal lõi-
gul ei oleks tarvis teha kordu-
valt, ajastati kõik Aiandi tee re-

konstrueerimistööd samaaeg-
selt oktoobrisse. 

Kui alguses plaaniti vee- ja 
kanalisatsioonitrassi rajamine 
kinnisel meetodil, torude tee alt 
läbisurumisega, siis geoloogi-
lise olukorra täpsustumisel sel-
gus, et vee- ja kanalisatsioonit-
rasside rajamine kinnisel mee-
todil ei ole võimalik. Nii tek-
kis tarvidus teha tööd lahtisel 
meetodil, kaeviku rajamisega. 
See, kas tööde lõpetamine mee-
todi muutmise tõttu nihkub no-
vembrisse, selgub lähinädalal 
trassitööde etapi käigus. Valla-
valitsus ja ehituspartner pingu-
tavad selle nimel, et rekonst-
rueerimine valla ühel tuiksoo-
nel võimalikult kiiresti saaks 
lõpetatud.

Tõstetud ristmikud 
Hundi teel
Hundi tee osas saime lisaks 

ekspertidele ka elanikelt taga-
sisidet, et senised betoonkivi 
sillutisega tõstetud ristmikud, 
mis maakeeles on tuntud ka 
“lamavate politseinikena”, on 
juba kulunud ja muutunud liik-
lusohtlikuks. Seetõttu otsustas 
vallavalitsus need rekonstruee-
rida. 

Kuna senine kogemus be-
toonkiviga lahenduse puhul on 
näidanud, et sõidukite vibrat-
siooni ja talihoolde käigus ki-
puvad kivid suhteliselt kergelt 
aluse küljest lahti tulema, teki-
tades sellega ohtu sõidukite ra-
tastele, otsustati senine betoo-
nikivi tõstetud ristmikul asen-
dada asfaltbetoonist kattega. 
Tööd on plaanis lõpetada no-
vembris.

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja  

Oliver Liidemann
Abivallavanem 

või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest la-
hendusest. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine de-
tailplaneeringuga määratud hoonestusala keeramine ei ole vas-
tuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda 
kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. 

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste and-
mise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.

1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele kät-
tesaadav Viimsi vallavalitsuse veebilehel www.viimsivald.ee ja 
vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul 
alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projektee-
rimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust aval-
danud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et 
arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta 
arvamust avaldada.

Ehitusamet

Ehitustöödest 
Kooli teel
Kooli tee projekti raskeim osa – maa sees ole-
vate kommunikatsioonide rekonstrueerimine 
– hakkab lõppema. See tähendab, et Kooli tee 
elanike probleemid kodudele ligipääsemisega 
hakkavad läbi saama.

Maa seest tuli Kooli teel välja palju sellist, mida geodeesia 
ja projekt kahjuks ei näidanud, sellepärast on Kooli tee 
kogukond pidanud kannatama rohkem kui algselt sai pla-
neeritud. Esimesed lõigud on tänaseks juba killustikuga 
kaetud ja liiklemine Rohuneeme tee poolses otsas koha-
likele avatud. Oktoobri lõpuks loodame killustikuga katta 
kogu Kooli tee ja novembriks saab kahest asfaldi kihist 
esimene kiht maha pandud. Samaaegselt tee-ehitustööde-
ga vahetab tänaval kaableid Imatra Elekter AS, kes kaevab 
järgnevatel nädalatel paaritute numbritega kinnistute ees 
oma kaablihülsid maasse. 

Tulenevalt olukorrast on otsustatud, et Kooli tee peal-
mine asfaldikiht paigaldatakse 2017. aasta kevadel. Ju-
huks, kui seoses kommunikatsioonidega on veel tulemas 
mingeid üllatusi, mida täna ei osata ette näha – siis saaks 
neid kiirelt remontida nõnda, et ülemise kihi asfaldile ei 
jää edaspidi aastateks jälgi remontimisest.

Margus Maripuu
Vihmer OÜ

Reovee purgimine Muuga 
puhastis. Foto Viimsi Vesi

Projekteerimistingimused Tulbiaia tee 5 kinnistule

Aiandi teel remonditakse üht suurema liiklustihedusega lõiku. Foto Oliver Liidemann
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5. oktoobri õpetajate 
päeva tähistati Viimsi 
koolis traditsiooniliselt 
nõnda, et tunde andsid 
külalisõpetajad ja lapse-
vanemad.

Kui neli aastat tagasi sellega 
“Tagasi kooli” algatuse toel 
alustati, oli külalisõpetajaid 22, 
kuid juba eelmisel aastal kas-
vas number 63-ni. Selle aasta 
130 külalisõpetajat purustas re-
kordi – seda oli rohkem kui 
koolis töötavaid õpetajaid. Kok-
ku anti ligi 170 külalistundi 
kõigis kooliastmetes. Mitmetel 
klassidel olid erinevad külalis-
õpetajad igas tunnis, mis tegi 
päeva eriti põnevaks. Nende 
nelja aasta jooksul on õpeta-
jad juba harjunud sel päeval 
külalisi ise tundidesse kutsu-
ma ning läbi uuritakse mitmed 

130 külalisõpetajat ühe päevaga tagasi koolis

enda ja oma tuttavate kontak-
tid, et õpilaste ette võimalikult 
huvitavad inimesed ja teemad 
tuua. Samuti on külalisõpeta-
jad ning sealhulgas just lapse-

vanemad saanud hea kogemu-
se ning soovivad järgmisel aas-
tal samamoodi tunde andma tul-
la ja haaravad ka oma tuttavaid 
kaasa. 

Sel aastal viidi tunde läbi 
väga paljudel erinevatel teema-
del: ettevõtlus, muusika loomi-
ne, tervislik toitumine, DNA, 
rahatarkus, kodanikuks olemi-

ne, põlevkivi, haridus jne. Kü-
laliste seas oli muusikuid, sport-
lasi, ajakirjanikke, kunstnikke, 
kokkasid, teadlasi, kaitseliitla-
si, finantsinimesi, insenere, po-
liitikuid jt. 

Mõned mõtted külalisõpe-
tajatelt külalistundide olulisu-
sest: 

“Külalistunnid toovad koo-
li “värsket õhku” ning võimal-
davad õpilastel saada vastu-
seid küsimustele, millele õpi-
kud ega õpetaja vastata ei saa.” 
(Viktoria Ladõnskaja)

“Ajal, mil õpilased alles 
avastavad maailma, saab küla-
lisõpetaja tutvustada võimalu-
si, millest mujalt ei kuuleks.” 
(Gerd Kanter)

“Õppimine ei tohiks olla 
kuiv. Külalisõpetaja saab õpi-
lastele näidata, kuidas koolis 
õpitut elus vaja on. Näiteks sel-

Õpilased koos Gert Kanteriga. Foto Merike Hindreus

gitada seda, et akrobaatika on 
tegelikult matemaatika.” (Vel-
lo Vaher)

Õpetajate päeva külalisõpe-
tajate aktsiooni üheks eesmär-
giks on näidata, mida tähendab 
45 minutit olla klassi ees, et 
seeläbi suurendada õpetajatöö 
väärtustamist ja mõistmist. Li-
saks külalisõpetajatele andsid 
algklassidele tunde ka abitu-
riendid ning kooli noortebändi 
liikmed. 

Päeva jäädvustas “Tagasi 
kooli”, TV3 ja ka Eesti Ener-
gia kommunikatsioonitiim. 

Suur tänu kõikidele küla-
listele, kes andsid oma panuse 
õpilaste teadmiste ja maailma-
pildi laiendamiseks ning oota-
me kindlasti ka aasta jooksul 
oma kooli erinevaid külalisi! 

Maarja Urb
Viimsi kooli arendusjuht

Tänavusele õpetajate 
päevale lisas erilist pidu-
likkust asjaolu, et hari-
duse andmise algusest 
Viimsis möödus 150 
aastat. Õpetajate päeva 
tähistati 7. oktoobril 
restoranis Viktoria ning 
õhtut juhtis Jan Teevet. 

Tervituskõned pidasid Viimsi 
vallavolikogu esimees Toomas 

Viimsi vald tähistas õpetajate päeva

Kontserdi andsid Maarja ja 
Karl-Erik Taukar.

TäNUKIRJADE SAAJAD
n Eva Laasma. Viimsi vallavalitsus tänab õpetajat valla alushari-
duse pikaajalise edendamise eest, lasteaia põhiväärtusi toeta-
va õppekasvatustöö juhtimise eest MLA-s Viimsi Lasteaiad ning 
rahvusvahelistes projektides aktiivse osalemise eest. Õnnitle-
me õpetajat ka Harju maavalitsuse ja Harju Omavalitsuste Liidu 
poolt ära märkimise puhul.

n Karin Raja. Viimsi vallavalitsus tänab väärtuskasvatuse õppe-
vara loomise eest ning erinevate praktikate rakendamise eest 
õpikeskkonna loomisel ning lasteaia põhiväärtusi toetava õp-
pekasvatustöö juhtimise eest MLA-s Viimsi Lasteaiad.

n Riina Hallik. Viimsi vallavalitsus tänab tulemusliku töö eest 
mentorina ning lasteaia põhiväärtusi toetava õppekasvatustöö 
juhtimise eest MLA-s Viimsi Lasteaiad.

n Reet Lepp. Viimsi vallavalitsus tänab pühendunud töö eest 
ametiühingu tegevuse kaudu lasteaiaelu arengutesse ning per-
sonali huvide eest seismisel MLA-s Viimsi Lasteaiad.

n Marge Silm. Viimsi vallavalitsus tänab kaasava hariduse põhi-
mõtete ja ühe õpetaja süsteemi eduka rakendamise eest ning 
lasteaia põhiväärtusi toetava õppekasvatustöö juhtimise eest.

n Virve Meresma. Viimsi vallavalitsus tänab silmapaistva panu-
se eest Viimsi valla haridusellu.

n Kairi Lehtpuu. Viimsi vallavalitsus tänab silmapaistva panuse 
eest Viimsi valla haridusellu.

n Krete Kuusmann. Viimsi vallavalitsus tänab silmapaistva pa-
nuse eest Viimsi valla haridusellu.

n Mari Kauber. Viimsi vallavalitsus tänab digiideede käivitami-
se ja kolleegide julgustamise eest Randvere Kooli digivahendite 
kasutamisel õppeprotsessis.

n Liisi Nelis. Viimsi vallavalitsus tänab koostöise ja turvalise õpi-

keskkonna loomise ja kogemuste jagamise eest kolleegidega 
Randvere Koolis.

n Kadi Saa. Viimsi vallavalitsus tänab pühendumise eest HEV 
õpilaste individuaalse arengu toetamisse ning vanemate ja  
kolleegide professionaalse nõustamise eest.

n Tiiu Rikolas. Viimsi vallavalitsus tänab järjekindluse eest HEV 
õpilaste kaasamisel õppeprotsessi, kogemuste jagamise eest 
kolleegidega ja tulemusliku tegutsemise eest töökeskkonna 
volinikuna Randvere Koolis.

n Ene Valkna. Viimsi vallavalitsus tänab hariduse edendamise 
ja pikaajalise töö eest Püünsi Koolis.

n Kerli Naruzbek. Viimsi vallavalitsus tänab professionaalse, tu-
lemusliku ja pühendunud töö eest eripedagoogina Püünsi Koolis.

n Tiivi Väll. Viimsi vallavalitsus tänab järjekindluse, huvitava-
te ideede elluviimise ja pühendumisega tehtud töö eest Viimsi 
Koolis.

n Külli Täht. Viimsi vallavalitsus tänab Viimsi, Eesti ja Põhja-Eu-
roopa esindamise eest 14. maailma lasteteatrite festivalil “Minu 
maailm. Meie planeet“.

n Piia Karelson. Viimsi vallavalitsus tänab toetava ja järjepideva 
pädevuse jagamise eest õpilastele ja kolleegidele Viimsi Koolis.

n Kristiina Teresa Kurg. Viimsi vallavalitsus tänab aktiivse pa-
nuse eest aastatel 1996–2016 ja valmisoleku eest uuteks välja-
kutseteks Viimsi Muusikakoolis.

Tõniste ja abivallavanem Jan 
Trei. Õpetajate päeva puhul tä-
nasid ja õnnitlesid nad kõiki 
Viimsi õpetajaid ning andsid 
üle tänukirjad, lilled ja kingi-
tused. 

“Õpetajal on ääretult suur 
roll noore inimese isiksuseks 
voolimisel ja väärtushinnangu-
te edasiandmisel. Ma olen alati 
imetlenud õpetajate kannatlik-
kust ja järjekindlust,” ütles Viim-

si abivallavanem Jan Trei õpe-
tajate poole pöördudes. “Suur 
tänu, et jaksate raskuste kiuste 
naeratada ning ikka ja jälle las-
tega kannatlik ja mõistev olla!”

Harju maavalitsus ja Harju 
Omavalitsuste Liit tunnustasid 
Tallinnas Estonia teatri talve-
aias Harjumaa 2016. aasta pa-
rimaid õpetajaid. Lisaks juba 
tänukirja saanud Eva Laasmale 
tunnustati ka Harjumaa Aasta 

gümnaasiumiõpetaja tiitli päl-
vinud kauaaegne Viimsi Kooli 
keemiaõpetajat Hille Eeki, Har-
ju maakonna tunnustuse saanud 
Viimsi Kooli õpetajat Ingrid 
Rõigast ning Haabneeme Koo-
li direktorit Sirje Toomlat.

Õpetajate päeva puhul and-
sid kontserdi Maarja ja Karl-Erik 
Taukar ning söödi kirja “Viimsi 
haridus 150” kandvat torti. 

Viimsi Teataja

Õpetajad rõõmustavad ja peavad pidu. Fotod Annika Haas

Viimsi abivallavanem Jan Trei ja vallavolikogu esimees Toomas 
Tõniste õnnitlevad Viimsi Kooli keemiaõpetajat Hille Eeki, kes pälvis 
Harjumaa Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli.

Mari Kauber sai tunnustuse 
digiideede käivitamise ja 
kolleegide julgustamise eest 
Randvere Koolis.

Krete Kuusmann pälvis 
tunnustuse silmapaistva panuse 
eest Viimsi valla haridusellu.

Viimsi vallavolikogu esimees 
Toomas Tõniste õnnitleb ka 
Harju maavalitsuse ja Harju 
Omavalitsuste Liidu tunnustuse 
saanud Eva Laasmat, andes talle 
ka valla poolt tänukirja.
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Tarbijakaitseametisse pöördunud tarbijaid on teatanud auto-
kooliga Autokool24 (Horizontrans OÜ) seoses esinevatest prob-
leemidest ja palunud abi. 

Tarbijate sõnul ei täida kõnealune autokool tarbijate ees võe-
tud kohustusi. Autokool24 esindaja ei ole alates 15. septembrist 
ilmunud kohale sõidutundidesse ega viinud läbi lõppastme kooli-
tusi kokkulepitud ajal. 

Tarbijatele ei ole edastatud teavet sõidutundide ja lõppastme 
koolituste ärajäämise kohta (k.a veebilehekülje vahendusel). Nii 
tarbijad kui ka tarbijakaitseamet on püüdnud saada kontakti Au-
tokool24 esindajaga, kuid telefonikõnedele ja e-kirjadele ei vas-
tata. 

Võttes arvesse vastavasisuliste kaebuste tarbijakaitseametisse 
esitamise hulka, samuti samateemalisi kõnesid ameti infotelefo-
nile, esineb kahtlus, et Autokool24 ehk Horizontrans OÜ ei täida 

7.–13. novembril toimub 
kuues üle-eestiline noor-
sootöö nädal, mille raames 
Viimsi vallavalitsus annab 
juba kolmandat aastat 
noortele võimaluse üheks 
päevaks juhtida koduval-
da ning jälgida ametnike 
igapäevatööd. 

8. novembri hommikul annab 
Viimsi vallavanem Alvar Ild koos 
ametiketi üleandmisega võima-
luse astuda ametisse noorte val-
lavanemal koos oma meeskon-
naga. 

Päev vallavalitsuse liikme-
na näeb välja nagu tavaline tei-
sipäevane tööpäev: koosolek 
ametijuhtidega, valitsuse istung 
ja otsuste tegemine, murede ja 
probleemide lahendamine, koos-
töö ja koosolekud struktuuri-
üksustega, kohtumine kodani-
ke ja koostööpartneritega. 

Programmi eesmärk on 
tutvustada Viimsi noortele val-
lavalitsuse, valitsuse ja teenis-
tujate igapäevatööd ja tegemi-
si ning kohaliku omavalitsuse 
toimimist. Terve nädala vältel 
on 9.–12. klasside õpilastel 
võimalus tulla ametnikele ja 
teenistujatele töövarjuks. 

Kandideeri 
noortevalitsusse!
Esita oma sooviavaldus koos 
põhjendusega (kuni 10 lauset), 
miks just sina peaksid olema 
vallavanem, abivallavanem, va-
litsuse liige, vallasekretär hil-
jemalt 30. oktoobrini! 

Kandideerima on oodatud 
kõik Viimsi valla noored, kes 
õpivad 10.–12. klassis, bakalau-
reuseõppes või kuuluvad noor-
tevolikogusse. 

Kandideerida on võimalik 
30. oktoobrini, otsused kandi-
daatide suhtes teeb noorsoo- ja 
haridusamet. Noorte ja valitsu-
se eelkohtumine toimub 4. no-
vembril.

Valitsuses annavad võima-
luse juhtida valda: 

- vallavanem Alvar Ild, kel-
le vastutusalas on üldjuhti-
mine, valla arengu strateegili-
ne planeerimine, arengukavad, 
finantsstrateegia, valla eelarve, 
valla esindamine;

- abivallavanem Margus 

Noortevolikogu 
tutvustas valla-
valitsuses plaane
13. oktoobril kohtusid vallavalitsuse esindajad 
Viimsi noortevolikogu uue koosseisu esindajatega, 
kes valiti septembris 2016.

Kohtumisel tegi noortevolikogu ülevaate uute töörühmade 
tööst, tutvustas plaane ja tegevuskava. 

3. novembril toimub Harjumaa osaluskohvik koostöös 
Tallinna noortevolikoguga ja Harju maavalitsusega. Osa-
luskohviku eesmärk on tuua ühiste teemadega kokku väga 
erineva tausta ja kogemusega noored ning noortemeelsed, 
et arutleda, kuhu tulevikus liikuma peame. Nii kohtuvad 
noorte esindajad (õpilased põhikoolist, aktivistid keskkoo-
list, asjaarmastajad kutsekoolist, õpihimulised ülikoolist, 
noored emad ja isad, töötavad noored) ja otsustajad (val-
lavanemad, linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, maa-
vanemad, ühiskonnaõpetajad, riigikogulased, koolijuhid). 
Osaluskohvikuid korraldatakse üle-eestiliselt juba alates 
2011. aastast ning nende toimumist koordineerib Eesti 
Noorteühenduste Liit.

Ette valmistatakse kevadel toimuvat VIID projekti 
ning koostööd Maardu ja Tallinna noortevolikogudega. 
Lisaks panustab noortevolikogu noorsootöö nädalasse 
ning oma organisatsiooni arendusse ja jätkusuutlikusesse. 

Kohtumisel osalesid noortevolikogu esimees Kristii-
na Laura Järve, noortevolikogu arengukomisjoni esimees 
Adhele Tuulas, noortevolikogu aseesimees Eingard Tops, 
vallavanem Alvar Ild, noorsoo- ja haridusameti juhataja 
Janek Murakas, noorsoo- ja haridustöö koordinaator Kadi 
Bruus, noorsoo- ja haridusameti praktikant Sille Roosi-
maa, kommunaalameti juhataja Alar Mik ning abivalla-
vanemad Jan Trei, Oliver Liidemann, Margus Kruusmägi, 
Margus Talsi. 

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator

8. novembril võtavad noored 
Viimsis võimu

Kruusmägi, kelle vastutusalas 
on keskkonna- ja maaküsimu-
sed, planeerimine, muinsuskait-
se, vallas- ja kinnisvara kasu-
tamise koordineerimine. Mar-
gus vastutab struktuuriüksus-
test keskkonna- ja planeerimis-
ameti tegevuse eest;

- abivallavanem Jan Trei, 
kelle vastutusalas on haridus, 
kultuur, sport, noorsootöö. Jan 
vastutab struktuuriüksustest noor-
soo- ja haridusameti ning kul-
tuuri- ja spordiameti tegevuse 
eest;

- abivallavanem Margus Tal-
si, kelle vastutusalas on sot-
siaalabi ja -teenused, tervishoid, 
ettevõtlus, riskianalüüs ja krii-
sijuhtimine, IT juhtimine, tu-
rism. Margus vastutab struk-
tuuriüksustest sotsiaal- ja ter-
vishoiuameti tegevuse eest;

- abivallavanem Oliver Lii-
demann, kelle vastutusalas on 
ühisveevärk ja kanalisatsioon, 
jäätmeveo korraldamine, ehi-
tusküsimused, energeetika, side, 
heakord, tee-ehitus ja korras-
hoid, transport, liikluskorraldus, 
saared ja sadamad. Oliver vas-
tutab struktuuriüksustest kom-
munaalameti ja ehitusameti te-
gevuse eest;

- rahandusameti juhataja Ran-
dar Lohu, kelle vastutusalas on 
valla eelarve, rahandusküsimu-
sed, investeeringute kava. Ran-
dar vastutab struktuuriüksustest 
rahandusameti tegevuse eest;

- vallasekretär Kristi Tomin-
gas, kes vastutab selle eest, et 
vallavalitsuse tegemised oleks 
vastavuses kõikide seaduste ja 
määrustega. Kristi struktuuri-
üksuseks on kantselei.

Kandideeri töövarjuks! 
Lisaks noortevalitsusele on noor-
sootöönädala raames võimalik 
tulla vallavalitsuse ametnikele 
ja teenistujatele terve nädala 
raames töövarjuks! 

Esita oma sooviavaldus koos 
põhjendusega (kuni 10 lauset, 
mis sisaldab, kelle töövarjuks 
soovid saada), miks just sinust 
võiks saada töövari. 

Töövarje ootavad: 
- Nädala vältel jurist Nele 

Kilk (tegeleb personalitöö ja 
õigusküsimustega jms), kom-
munikatsiooni ja arendusjuht 
Liia Ringo (valla üldine kom-
munikatsioon, mainekujundus 
jms), Viimsi Teataja peatoime-
taja Liina Rüütel (lehe planee-
rimine, valla sotsiaalmeedia-
kanalid, valla meened, muud 
kommunikatsiooniküsimused 
jms), kommunaalameti juhata-
ja Alar Mik (ameti juhtimine, 
transpordikorraldus, heakord, 
teehoiutööd, elamumajandus, 
reklaamindus, tänavavalgustus, 
kalmistumajandus, sadevesi, me-
rendus ja rändlus jms), IT spet-
sialist Üllar Orgla (arvutite jms 
tehnika seadistamine, teenistu-
jate nõustamine jms), kultuu-

ri- ja spordiamet (kultuuri- ja 
spordisündmused, spordi- ja kul-
tuuritegevus koordineerimine 
jms), sotsiaaltööspetsialistid Eldi 
Pärdi ja Tõnu Troon (toetused, 
nõustamine, sotsiaalkomisjoni 
töös osalemine, eakate õnnitle-
mine, koduvisiidid jms).

- Vahemikus 7.–9. novemb-
ril ootab endale töövarje noor-
soo- ja haridusameti juhataja 
Janek Murakas, kelle vastutus-
alas on kooli- ja lasteaiakohad 
ning kõik haridusvaldkonda 
puudutav.

- 8. novembril ootab enda-
le töövarje sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti juhataja Kairi Avas-
tu (vastutusalas on sotsiaal-, las-
tekaitse- ja tervishoiuvaldkond), 
ehitusameti juhataja Jüri Kurba 
(juhib ameti tööd ja ehitusko-
misjoni), kommunikatsioonide 
spetsialist Taavi Valgmäe (te-
geleb kaevetööde, sademevee, 
järelevalvega, tänavavalgustu-
sega).

- Vahemikus 9.–10. novem-
ber ootab töövarju arhitekt Kaja 
Kuldkepp, kes tegeleb kodani-
ke nõustamisega, projekteeri-
mistingimuste taotluste vastu-
võtu ja tingimuste koostami-
sega, ehituslubade projektide 
läbivaatamisega jms ametnike 
ülesannetega. 

- Vahemikus 14.–18. novem-
ber ootab töövarju ehitusameti 
jurist Karin Laugas, kes teab 
vastust kõikidele õigusalastele 
küsimustele. 

Meelespea!
Kandideeri töövarjuks ja noorte-
valitsuse liikmeks just sinna 
valdkonda, mis sulle ka päris-
elus huvi pakub!

Kõikidele varivalitsuse liik-
metele ja töövarjudele väljas-
tame puudumistõendi kooli esi-
tamiseks.

Noorsootöönädala üldees-
märk on anda noorsootöö tegi-
jatele üleriigiline võimalus nen-
de poolt tehtavat head tööd 
esile tõsta kohalikul, riiklikul 
ja ka rahvusvahelisel tasandil 
nii otsustajate kui ka laiema 
avalikkuse silmis.

Lisainfo, küsimused ning 
kandideerimine: haridus@viim-
sivv.ee.

Liina Rüütel

Traditsiooniks saanud kokkusaamised vallavalitsuse ja 
noortevolikogu esindajatega jätkuvad ka tulevikus. 
Foto Liina Rüütel

VIIMSI NOORTEVALITSUSED
Viimsi valla ajaloo noortevalitsuse esimeseks vallavanemaks oli 
toona veel Viimsi kooli 11. klassi õpilane Karl Koost, kes hin-
das võimalust olla üks päev koduvalla vallavanem väga kõrgelt. 
“See päev oli põnev ja möödus kiirelt, kordagi ei tundnud iga-
vust. Jäime saadud kogemusega rahule. On oluline, et noored 
saaksid lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilise töökoge-
muse. Ilma kogemuseta noorel võib olla hea haridus, kuid töö-
andja eelistab ikkagi sellist töötajat, kellel on suhtevõrgustik ja 
kel on praktilised oskused,“ ütles Koost.
n 2014. aasta noortevalitsus. Vallavanemaks oli Karl Koost, 
abivallavanemaks haridus- ja sotsiaalvaldkonnas Henry Härm, 
abivallavanem keskkonna- ja planeerimisvaldkonnas Mihkel Len-
nuk, abivallavanem ehitus- ja kommunaalvaldkonnas Emil Orub 
ja vallavalitsuse liige Rea Rikko. 
n 2015. aasta noortevalitsus. Vallavanemaks oli Christin Liis 
Krass, abivallavanem keskkonna- ja planeerimisvaldkonnas Mark-
Kennert Vildmaus, abivallavanem sotsiaal- ja turvalisusvaldkon-
nas Martin Luts, abivallavanem ehitus- ja kommunaalvaldkon-
nas Teet Simson, abivallavanemaks haridus- ja kultuurivaldkon-
nas Signe Parts, rahandusameti juhatajaks oli Martin Reinok. 

õppelepingutest tulenevaid kohustusi tarbijate ees ka tulevikus.  
Samuti on tarbijad vihjanud asjaolule, et Autokool24 juhatu-

se liikmele kuuluva teise autokooliga Pirita Liikluskoolitus lepin-
gut sõlmida soovides esitatakse leping ja arve Horizontrans OÜ 
nimel. Mõlema ettevõttega seotud juhatuse liige on eelmisel aas-
tal tarbijakaitseameti ja avalikkuse tähelepanu all olnud seoses 
autokooliga e-Autokoolitus, mis ei täitnud tarbijatega sõlmitud le-
pinguid ega tagastanud tarbijatele raha saamata jäänud teenuste 
eest.

Kuivõrd ametil puudub igasugune info kohustuste täitmata-
jätmise põhjuste ja võimalike lahenduste kohta, soovitab amet 
edasiste kõnealuste ettevõtetega lepingute sõlmimisel arvesta-
da teadaoleva infoga. Kõhkluste korral soovitab amet tehingusse 
mitte astuda.

Tarbijakaitseamet

Autokooli valides tuleb olla ettevaatlik



VALIK MäLUMäNGU KÜSIMUSI
1. Paljud lennujaamad on saanud endale nime tuntud 
inimeste järgi – presidendid, riigijuhid või muidu riigi 
ajaloos silma paistnud inimesed. Erandiks ei ole ka Mon-
goolia pealinna Ulan Batori rahvusvaheline lennujaam. 
Küsime, kelle nime kannab Ulan Batori lennujaam? 

2. Küsitav spordiala on teadaolevalt ainuke olümpia-
programmis olev võitlussport, kus ei arvestata võistleja-
te kaalu ega pikkust. Tõsi, meeste ja naiste arvestuses 
selgitatakse olümpiavõitjaid loomulikult eraldi. Mees-
tel tuli ala olümpiaprogrammi juba 1896. aastal, naistel 
aga 1924. aastast. Mis spordiala? 

3. Pärast uue riigipea nimetamist ootavad välispoliitika-
huvilised alati, millisesse riiki teeb uus riigipea oma esi-
mese välisvisiidi. See pidavat olema märgiline, et saada 
aimu välispoliitilistest prioriteetidest. Küsime, millisesse 
riiki tegi ametist lahkunud Toomas Henrik Ilvese oma 
esimese välisvisiidi 16. oktoobril 2006. aastal?

4. Küsitav folkansambel sai tuule tiibadesse Viljandist, 
kust on pärit või seal elanud kõik ansambli liikmed – 
Kristiina Ehin, Sofia Joons, Katrin Laidre ja Kairi Leivo. 
Erinevalt Vallatutest Vestidest või Curly Stringsist nad 
nii kõrgelt ei ole lendu läinud, kuid austajaid jagub nei-
le üle kogu Eesti. Nende üheks suureks hitiks on 2015. 
aasta plaadil ilmunud laul “See pole ainult sääskede ja 
siilide öö“. 

5. Tallinna Sadama uute parvlaevade nimekonkurss läks 
eestlaste iseloomu arvestades üllatavalt libedalt ja suu-
rema sõjata. Küsimegi, mis nime hakkavad kandma 
mandri ja Hiiumaa vahel sõitvad praamlaevad? 

6. Rio olümpiamängudel said golfisõbrad üle 100 aas-
ta jälle kaasa elada oma lemmikspordialale. Viimati oli 
golf olümpiamängudel kavas aastal 1900. Mõnes mõt-
tes on golfi kui spordiala ajalukku läinud ameeriklane 
Alan Shepard. 1971. aasta 6. veebruaril mängis ta golfi 
kohas, kus seda enne polnud mitte kunagi mängitud ja 
ma olen päris kindel, et lähemas tulevikus ei mängi seal 
golfi ka keegi. Kus ta golfi mängis? 

Küsimuste vastuseid loe lk 13.

UUDISED

Mälumängu 
4. vooru võitis 
Muuga
Rannarahva muuseumis jätkus Viimsi mälu-
mängusari neljanda vooruga ning sellel korral 
napsas esikoha Muuga küla esindus. 

Võidumeeskond Muuga (Andrus Pihel, Juhan Perandi, 
Kaarel Allemann, Liisa-Maria Puur) kogus 52 punkti. 
Järgnesid Kirovi KEK (Martti Suurorg, Taivo Rist, Mehis 
Priks, Erki Kasemets) 50 ja Sisserändajad (Janek Murakas, 
Liisi Lerppik, Aivar Koks, Piia Karelsohn) 47 punktiga. 

Üldliidrina jätkab enne novembris toimuvat viimast 
vooru Viimsi KEK, kellel sarja kokkuvõttes on 179 punk-
ti. Esikolmikusse mahuvad veel Meri (Indrek Tarto, Peep 
Kallaste, Egon Siling ja Heiki Loomann) 171 ning Kirovi 
KEK 168 punktiga. 

Viimsi mälumängusarja viimane voor toimub 16. no-
vembril.

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Palju õnne võitjatele! Foto Marje Plaan

Püünsi koolimaja keldri-
korrusel alustas tööd 
stuudio. Ettevõtmisele 
puhus elu sisse energiline 
Maris Akkerman, kelle 
juhendamisel kogunes 
esimene keraamikahuvi-
liste seltskond 11. ok-
toobril. 

Kuidas Püünsi küla stuudio sai? 
“Asjad algavad meist endast ja 
meie vajadustest,” ütleb Maris 
Akkerman, kes ise käis paar 
aastat Tallinnas ühes stuudios ke-
raamikaringi juhendamas. See 
viis ta mõttele, et tore oleks, 
kui selline stuudio asuks kodu 
lähedal. 

“Selle mõttega tuli kohe kaa-
sa Püünsi külavanem Jüri Kruus-
vee, kes ütles, et väga hea, tee-
me ära, ning käis selle ruumi 
kooli keldrikorrusel välja. Kool 
oli ka päri. Tutvustasin oma 
ideed vallavalitsuses – tundus, 
et neile ka meeldis ja nii see 
läkski. MTÜ Püünsi Külaselts 
andis mulle need ruumid kasu-
tada.”

Marise ja tema abikaasa su-
vi kulus keldriruume korrasta-
des. “Mõtled küll, et mis siin 
ikka – värvid lae ja seinad val-
geks ning sisustad ruumid, aga 
nii lihtne see ka polnud. Kõi-
ge suurem mure oli kanalisat-
sioon, sest asume keldris ja ve-
si siit ju enam kusagile alla ei 
lähe. Leidsime sellele lahendu-
se settetünni ja pumbaga. Kõige 
kulukamad olid elektritööd. Pa-
nin elektrikule südamele, et 
teeme võimalikult säästlikult, 
sest mingeid projektirahasid 
ei ole ja eelarvet kui sellist ka 
mitte. Elektrik siis viskas nal-
ja, et teen lapsetoetusest. Nali 
naljaks, eks see natuke nii oli 
ka, et pere arvelt,” räägib Ma-
ris. “Õnneks keegi nälga ei jää-
nud ja ei kurtnud ka selle üle, 
et praktiliselt terve suve veet-
sime keldris toimetades. Kõik 
ongi võimalik siis, kui sind 
ümbritsevad inimesed, kes ei 
pea paljuks nõu või jõuga ai-
data.”

Käsitöö eest ostetud 
ahi 
Nüüd on ruumis olemas kraani-
kauss, riiulid, diivan, suur töö-
laud, toolid, valgustid ja muud 
nipet-näpet, mis keldris olemi-
se õdusamaks teeb. Üks suur 
väljaminek oli veel ahi, milles 
savi põletada. Ilma selleta ke-
raamikat teha ei saa. 

Maris ise on tegelikult hoo-
pis õppinud hüdrograafia inse-
neriks, aga ega loovus diplomit 
küsi. Keraamikaga on ta tege-
lenud juba seitse aastat. “Ahju 
soetamine oli justkui proovi-
kiviks, kas ma ikka tõesti seda
kõike tahan. Nimelt seadsin en-
dale eesmärgiks, et ahju ostmi-
seks vajalik raha tuleb mul tee-
nida 100% oma käsitööga – tel-
limused keraamikale, erinevate 
käsitöökoolituste korraldamine. 

Püünsi stuudio alustas 
keraamikaringiga

Tegin seda täistöökoha, aia, 
majapidamise ja väikese lapse 
kõrvalt – ja see õnnestus!” rõõ-
mustab Maris. “Tänan kõiki 
neid, kellele mu tegemised kor-
da läksid ja kes aitasid mul 
seeläbi ahju osta!”

11. oktoobril alustas Püünsi 
stuudios esimene keraamika-
ring. Huvi oli suur – 12 kohta 
said kiiresti täis. Naised tulid, 
võtsid varnast Marise õmmel-
dud puhtad põlled, panid ette, 
kuulasid Marise sissejuhatust 
töösse, lõikasid endale savipät-
sist paraja kamaka ning hakka-
sid savi laudale rullima nagu 
tainast ja siis vormidele vooli-
ma. Kes tegi kaussi, kes tassi 
või midagi muud. Maris õpe-
tas, aitas, suunas. Töö läks kii-
resti käima. 

Savi voolimisele on omis-
tatud lausa teraapilised oma-
dused, rääkimata lõpututest või-
malustest selle kasutamisel. Mi-
da kõike sellest teha saab – 
lauanõud, valgustid, vaheseina 
moodulid, skulptuurid jne.

“Juba stuudio avamisel käis 
meie juurest läbi u 60 inimest, 
kes olid huvitatud tulevikus 
erinevatest töötubadest osa saa-
ma,” räägib Maris. “Paljud arva-
sid, et oleks patt mitte tulla, kui 
kõik on praktiliselt koju kätte 

toodud. Lisaks annab see või-
maluse töö käigus tutvuda oma 
lähemate ja kaugemate naabri-
tega. Eks stuudio lisaväärtus on 
ka selles, et inimesed saavad 
üksteisega tuttavaks ja edaspi-
di, kui näiteks keraamikas nii 
intensiivset juhendamist enam 
vaja ei ole, siis on aega ka üks-
teisega juttu ajada ja maailma 
või küla eluolu arutada. Minu 
nägemus stuudiost oligi selli-
ne, et see on nagu suur n-ö kü-
laköök, kuhu kõik on oodatud 
suure laua äärde kogunema, et 
üheskoos “midagi maitsvat” val-
mistada.”

Tulge osalema!
Maris loodab stuudioga olla ees-
kujuks või inspiratsioonialli-
kaks teistele. Ta on Püünsi stuu-
dio käimapanekuga näidanud, 
et ka väga piiratud vahendite-
ga on võimalik palju ära teha 
ja ümbritsevat keskkonda hu-
basemaks muuta. 

“Selleks, et midagi kodu-

seinte vahelt väljaspool teha, 
ei ole ilmtingimata vaja euro-
projekte ja -toetusi. Tuleb ise 
olla loov, kasutada tavalisi ehi-
tusmaterjale võib-olla tavatu-
tes kohtades, kindlasti taas- ja 
uuskasutada. Stuudios võib ühe 
käe sõrmedel lugeda üles päris 
uued asjad, enamus on ise teh-
tud,” jagab Maris kogemust.

Lisaks iganädalasele keraa-
mikaringile on plaanis teha ka 
ühekordseid õpitubasid – nt pär-
ja tegemise õpituba. Siis on esi-
mesel advendil ilus vaadata, 
kui Püünsi küla majadel ja vä-
ravatel ilutsevad esimesel ad-
vendil isetehtud ilusad jõulu-
pärjad! Õpetajad on juba aval-
danud soovi tulla stuudiosse 
lastega isadepäeva kingitusi te-
gema. Ideid ja soove jagub!

“Esimene keraamikaring näi-
tas minu meelest väga selgelt, 
et see, mida ma senini teinud 
olen, on läinud asja ette ja pa-
rimat ei oleks ma osanud tah-
tagi. Ma loodan, et kõik, kes 
käed keraamikas valgeks said, 
olid õhtul koju minnes sama 
õnnelikud nagu mina!” ütleb 
Maris. “Kutsun kõiki inimesi 
üles proovima midagi uut, and-
ma endale võimalus, et avas-
tada oma varjatud andeid, ja 
mis peamine, tunda end see-
läbi hästi! Enamus millegipä-
rast arvab, et kui ta joonistada 
ei oska, siis järelikult ei tule 
ka muu käeline tegevus välja. 
Mina ka ei ole suurem asi joo-
nistaja, aga näiteks minu kuna-
gised teoreetilise mehhaanika 
loengud tulevad mulle nüüd 
väga kasuks. Nii et tulge ja 
proovige!”

Annika Koppel

PÜÜNSI STUUDIO 
KONTAKTID
n E-post: pyynsistuudo@
gmail.com 
n Facebook: facebook.
com/Pyynsistuudio/

Savi pakub lõputuid võimalusi loominguks. 

Alguses tuleb valida, mida teha. Fotod Annika Koppel

MTÜ Püünsi Külaseltsi esimees Helen Lainjärv kingib Maris Akker-
manile stuudio alguse puhul rohelise konna, mis peaks õnne tooma.

Töö juba sujub ja kauss võtab 
kuju.
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TURVALISUS

Kodudes, kus kasutatakse maagaasi ehk n-ö 
olmegaasi, tasuks paigaldada ka gaasiandur, 
samuti peaks ahju või kaminaga kodus olema 
vinguandur.

Andurid annavad valju heli-
ga märku siis, kui mürgine 
gaas on eluruumidesse sattu-
nud. Kõige olulisem on seda 
ennetada ja selleks tuleb gaa-
siseadmeid regulaarselt hool-
dada. Samamoodi nagu kord 
aastas tuleb ahju ja korstna üle-
vaatamiseks kutsuda korstna-
pühkija, tuleks gaasiboilerite

omanikel lasta spetsialistil gaasiseadmed üle vaadata.

Mis on gaasiandur?
Gaasileketest annavad märku gaasiandurid, mille igaüks 
saab oma koju paigaldada. Oluline on valida õige gaasi-
andur. On olemas andurid, mis reageerivad vedelgaasile, 
n-ö balloonigaasile, ja on olemas andurid, mis reageerivad 
maagaasile, mida näiteks gaasiboilerites kasutatakse. 

Kust saab, kuhu paigaldada?
Gaasiandurite hinnad algavad 15 eurost ja neid saab osta 
nii turvaettevõtetest kui ka tuleohutustooteid müüvatest 
firmadest. Enne paigaldamist on oluline läbi lugeda ka-
sutusjuhend, kuna seal on täpselt kirjas, kuhu ja kuidas 
seade paigaldada ning kuidas seda hooldama peab. Kuna 
maagaas on õhust kergem ja levib ruumi ülemisse ossa, 
siis paigaldatakse vastav gaasiandur seinale ruumi ülaos-
sa. Vedelgaasile reageeriv andur aga paigaldatakse mada-
lamale, kuna see on õhust raskem.

Andur peaks paiknema ruumis, kus on gaasiseadmed 
ehk kus on gaasilekke oht. Samas ei toimi gaasiandurid 
niisketes ruumides, nt vannitoas. 

Mida annab valveseadmetega ühendamine?
Soovitav on andurid alati valvesüsteemiga ühendada. G4S-i 
pakutavatel anduritel on selline tehniline võimalus olemas. 
Valveseadmetega ühendatud gaasiandur annab ohtlikust 
olukorrast teada ka siis, kui inimene on ise kodust ära ja 
saab vajadusel saata turvaettevõtte patrulli olukorda kont-
rollima.

Kui andur on ühendatud valvesüsteemiga, on selle häire 
kuuldav ka ülejäänud ruumides. Näiteks ei pruugi erama-
jas gaasikatlamajja paigaldatud gaasianduri häire kostuda 
teise korruse magamistuppa. Sellist probleemi ei teki, kui 
andur on ühendatud valvesüsteemi ja annab sedasi häire-
teate ka ülejäänud ruumidesse ning turvaettevõtte juhti-
miskeskusesse, kes saab vajadusel abi välja saata.

Samuti annab valvesüsteem märku, kui sellega ühen-
datud anduril on mingi rike või hakkab patarei tühjenema. 
See info  jõuab ka turvaettevõtte juhtimiskeskusesse, kes 
saab kiirelt koduomanikku teavitada. 

Samamoodi saab koduvalve seadmetega ühendada suit-
suandurid ja vingugaasiandurid.

Mis on vinguandur?
Vingugaasiandur reageerib põlemisjääkidele ehk CO-le. 
Kõige rohkem võib vingugaasi tekkida, kui ahju siiber lii-
ga vara suletakse. Vingugaas võib tuppa imbuda ka siis, 
kui küttekeha on katkine ja hooldamata, samuti võib vin-
gugaas eluruumidesse levida, kui kasutatakse rikkis gaasi-
boilerit. Vingugaasiandur võiks olla igas kodus ja suvema-
jas, kus on ahi või kamin. 

Kuhu paigaldada?
Kõige olulisem on järgida tootja poolt kaasa pandud ka-
sutusjuhendit. Andur tuleks paigaldada madalamale, n-ö 
magamiskõrgusele – poole meetri või meetri kõrgusele. 
Soovitavalt igasse magamistuppa või magamistoa lähe-
dusse. Mõistlik ei ole seda paigaldada hästi ventileeritud 
kohtadesse, näiteks akna alla.

Vinguanduri hinnad algavad paarikümnest eurost ja 
neid müüvad turvaettevõtted, tuleohutusfirmad ja ehitus-
kauplused. 

Viljar Vallner
G4S Eesti tehnilise toe juht

Igal aastal saab paarsada 
tulekaju alguse suitsu-
lõõris süttinud tahmast. 
Kõik taolised põlengud 
on võimalik ära hoida 
korstnate ja küttekehade 
regulaarse puhastamise 
ja hooldamisega.

1 Enne kütteperioodi algust 
on vajalik kogu küttesüs-

teem kriitilise pilguga üle vaa-
data – ega kuskilt suitsu sisse 
ei aja, et lõõrides, pliitides, soe-
müürides, ahjudes ega korst-
nais ei oleks pragusid. 

2 Kontrolli, ega korsten pole 
pigitunud ja kas tahmaluu-

gid on kindlalt kinni.

3 Aastaringse puiduga kütmi-
se korral tuleb küttesead-

meid ja lõõre puhastada kaks 
korda, hooajaliselt kasutatavaid 
üks kord enne kütteperioodi al-
gust ja gaasikütteseadmeid üks 
kord aastas.

4 Ahju peaks kütma kvali-
teetse halupuuga. Kui aga 

küttekoldesse visatakse halva 
kvaliteediga küttematerjale 
(okaspuu, pinnud jne), siis tu-
leks ka küttekeha tihedamini 
hooldada. 

5 Pärast hooldustöid annab 
korstnapühkija akti, mil-

lele mõlemad pooled alla kir-
jutavad. Aktil on kirjas tehtud 
tööd ning korstnapühkija kut-

Mida talve poole, seda 
rohkem võib nii mõne-
gi asula tänaval tunda 
kirbet lõhna – küttepuu, 
isegi mitte kateldes põle-
tatav kivisüsi, rääkimata 
maagaasist sellist lõhna 
ei põhjusta. Tegemist on 
hoopis jäätmete (suuresti 
plastijäätmete) põletami-
se lõhnaga. 

Kui peaaegu kümme aastat ta-
gasi tehtud elanike keskkonna-
käitumise küsitlusest selgus, et 
keskmiselt 10%, maapiirkondades 
suisa 30% leibkondadest põle-
tas prügi, siis võiks eeldada, et 
praeguseks on olukord parane-
nud. Kuigi sama täpsusega uu-
ringuid pole hiljem tehtud, siis 
näitab kasvõi 2016. aasta Eesti 
elanike keskkonnateadlikkuse 
uuring, et ligi kaks kolmandiku 
inimesi sordib jäätmeid ning 
suhteliselt laialt levinud on ka 
pakendijäätmete kogumine spet-
siaalse kotikogumise süsteemi 
toel või avalikesse kogumis-
konteinerisse viimine. Sellegi-
poolest eeldame, et probleem 
pole täielikult kadunud ning pea-
me vajalikuks meenutada, et 
koduahju kasutamine “prügi-
põletusseadmena” kahjustab nii 
ümbritsevat keskkonda kui ka 
inimeste tervist. 

Kodune majapidamine 
ei ole jäätmepõletus-
tehas 
Eestis on jäätmete põletamine 
üks osa jäätmekäitlusest. Jäät-

Küttekolded korda!

setunnistuse number. Kutse-
tunnistuse kehtivust tuleb enne 
töö tellimist kindlasti kontrol-
lida veebiaadressil kutsekoda.
ee/et/kutseregister/kutsetun-
nistused.

6 Informatsiooni korstnapüh-
kija tellimiseks küsi pääs-

teala infotelefonilt 1524. Korst-
napühkijate kontaktid leiab ka 
www.korsten.ee.

7 Paigalda vingugaasiandur, 
mis reageerib vingugaasi si-

saldusele õhus ning on vajalik 
ennekõike ruumides, kus on ah-

jud, kaminad, gaasiseadmed. Ku-
na vingugaas tekib ka kütuse, 
õli, puidu ja propaani põlemi-
sel, samuti mitmete kodumaja-
pidamise seadmete ja tööriista-
de põlemisel, siis on soovitus-
lik paigaldada vingugaasian-

Tahm suitsulõõris võib süttida ja tulekahju ongi käes. 
Foto suitsuandur.ee

Turvalisema kodu aitavad 
tagada suitsuandur ja vingu-
gaasiandur. Foto Meedium

Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Suitsu-
andur reageerib põlemisjääkidele ja suitsule, vingugaasiandur 
aga CO sisaldusele õhus. Vingugaasianduri töökorras olekut peab 
regulaarselt testima (vähemalt kord kuus) ning seda aeg-ajalt 
kogunenud tolmust ja muust mustusest puhastama.

dur oma kodu igale korrusele, 
ka magamistubadesse. Vingu-
gaasiandur on mõeldud kasuta-
miseks ühes ruumis, sest seade 
näitab vaid anduri juures levi-
vat CO taset.

Vingugaas ehk süsinikok-
siid (CO) on värvitu, lõhnatu 
ja maitsetu gaas. Vingugaas on 
mürgine ja sissehingamisel kah-
justab see inimese tervist, suu-
re kontsentratsiooni korral võib 
olla isegi surmav. 

Tänavu on aset leidnud mi-
tu inimese surmaga lõppenud 
gaasiõnnetust, mille põhjuseks 
oli hooldamata gaasiseadme või 
valede ehitustingimuste taga-
järjel tekkinud vingugaas. Gaasi-
seadme ohutuks tööks vaja-lik-
ku õhuvahetust ja põlemis-gaa-
side eemaldamist võib mõjuta-
da ka seadmega ruumi õhuva-
hetust mõjutava sundventilat-
siooniseadme paigaldamine tei-
se ruumi, näiteks köögikubu 
paigaldamine ning selle gaa-
siseadmega samaaegne tööta-
mine.
Suitsuandur.ee meeskond

Küttekolle pole prügikonteiner
mete põletamine on jäätmete 
taaskasutamise moodus ainult 
sellisel juhul, kui seda tehakse 
energiatõhusalt ehk vabanev 
energia kasutatakse ära efek-
tiivselt. Jäätmepõletusele on 
esitatud väga ranged keskkon-
nakaitselised nõuded, mida tu-
leb täita ja mille täitmist jälgi-
takse pidevalt. Jäätmepõletuse 
peamine keskkonnaoht on seo-
tud dioksiinide – ühe kõige mür-
gisema ühendiga, mida inime-
ne on suuteline tekitama – tek-
kega ja just selles osas on Eu-
roopa Liidu nõuded kõige ran-
gemad maailmas. Spetsiaalses 
tehases jäätmete põletamine on 
ohutu inimestele ja keskkon-
nale. Üks Eestis asuvatest jäät-
mepõletustehastest asub Irus, 
kus põletatakse üle 200 000 ton-
ni segaolmejäätmed aastas.

Et oleks tagatud jäätmete 
täielik põlemine, peab põletus-
protsess toimuma väga kõrgel 
temperatuuril. Täieliku põlemi-
se korrektseid tingimusi ei ole 
võimalik täita koduses ahjus, 
kaminas või ka lõkkes. Lisaks 
puuduvad kodumajade korst-
natel filtrid, mis jäätmepõletus-
tehasel on kohustuslikud. Filt-
rid on selleks, et vähendada 
veelgi võimalust, et ohtlikud ai-
ned pääseksid keskkonda. Ko-
dumaja korstna mürgine suits 
hajub ümbruskonnas ka aeda 
ja põllule, tulles sealt inimese 
toiduna tagasi. Iga aednik teab, 
et tuhk on hea väetis ja kahju-
rite tõrjuja ning ta raputab aeg-
ajalt seda puude ja põõsaste 

alla, aga kui tuhas on ka ohtli-
kud ained, mis pärinevad plasti 
või kahtlase väärtusega puidu 
põletamisest, siis teeb see meie 
aiale kasu asemel hoopis kah-
ju. 

Viimasel ajal on problee-
miks tõusnud ka vanaõlide põ-
letamine kodustes õliküttekol-
letes. Poodides ja internetis 
müüakse isegi vanaõlipõleteid, 
kuid Eestis neid vanaõlide põ-
letamiseks kasutada ei tohi. 
Vanaõlid on ohtlikud jäätmed 
ning neid tohib põletada ainult 
vastavaid keskkonnalube oma-
vas jäätmepõletustehases. Va-
naõli põletamisel – nagu ka 
muude jäätmete põletamisel – 
eraldub palju ohtlikke aineid, 
mis jäätmepõletustehastes filt-
rite abil kinni püütakse. Samu-
ti ei saa inimene veendunud ol-
la, et vanaõli ei sisalda ka muid 
põlevaid vedelikke. Kui vana-
õlis on näiteks bensiini, siis sel-
lise vedeliku kasutamine võib 
olla plahvatusohtlik.

Korsten kasvab kinni
Kodusel jäätmepõletusel on hal-
bu mõjusid veel, seda saavad 
täpsemalt selgitada igale kütte-
kolde omanikule päästeamet-
nikud ja korstnapühkijad. Kuna 
plast ja ka muud jäätmed ei 
põle tavalise küttekolde tingi-
mustes hästi, siis koguneb iga-
sugust saasta ka suitsukäiku – 
lõõri ja korstnasse. Usin prügi-
põletaja võib nii suitsukäigu 
välimuselt kivistunud “plastnõe-
ga” ka ummistada, nii et isegi 

korstnapühkijad ei saa enam 
aidata. Ummistuse kõige kal-
lim lahendus on uue korstna 
ehitus. Sellisel juhul on näiline 
väike kokkuhoid jäätmekäitlus-
kuludelt pöördunud kordi suu-
remaks kahjuks. Muidugi te-
kib ummistunud korstnaga ka 
kõrgendatud tuleoht, kui tuld 
peaks võtma korstna sisemus. 

Vabane prügist – 
lahendused on olemas
Jäätmete osas on tegevusju-
his lihtne. Igal majapidamisel 
peaks olema segaolmejäätmete 
konteiner (kohalike olusid ar-
vestades võib see olla ka ühis-
konteiner naabritega), lisaks lii-
giti kogumise konteinerid, mis 
kohaliku omavalitsuse reeglite 
järgi kinnistul olema peavad 
(sagedamini vanapaberi ja bio-
jäätmete konteinerid). Pakendi-
jäätmed saab viia avalikesse pa-
kendijäätmete konteineritesse 
ning näiteks vana mööbli jäät-
mejaama. Uuri kohalikust oma-
valitsusest, millised jäätmete lii-
giti kogumise võimalused ja 
nõuded on sinu kodukohas, kus 
asub ja mida võetakse vastu jäät-
mejaamas, lisateavet annab ka 
veebileht kuhuviia.ee. 
Ahi, kamin ja puuküttel pliit 
ei ole jäätmekonteineri asen-
dajad. 

Prügi põletamise ohtudest 
loe lähemalt veebiaadressilt 
www.envir.ee/ahi. 

Kaili Kuusk
Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna nõunik

Gaasi- ja vingu-
andurid aitavad 
ära hoida halvimat
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Viimsi noored said tehno-
loogia-häkatonilt ette-
võtlike ideede elluviimi-
seks indu ja julgustust 
– 6. oktoobril toimus üle-
eestilise ettevõtlusnäda-
la raames Viimsi koolis 
unikaalne koolinoorte 
tehnoloogia-häkaton. 

Ürituse eesmärk oli aidata mõista, 
et esimesed sammud ettevõtli-
ke ideede elluviimiseks võivad 
olla üsna lihtsad. Startup-prog-
rammis osales 65 Viimsi kooli 
majandus-sotsiaalainete suunal 
õppivat gümnasisti. Meeskon-
dadena arendati mentorite ju-
hendamisel 11 innovaatilist too-
det või teenust. Osalejad said 
ülesandeks proovida mõne tun-
ni jooksul, kuidas kaasata klien-
ti või tarbijat tootearendusse, 
tutvusid idufirmade tööriistade-
ga, mis aitavad mõelda läbi äri-
mudelit, ja pidasid aru, kuidas 
oma toodet või teenust ka tu-
rundada. Mitmed lahendused 
võeti kaasa majandusõpetuse 
tundide raames loodud õpilas-
firmadest. Samas oli ka ideid, 
mis olid sündinud vahetult sünd-
muse eel.

Viimsi vallavalitsuse noor-
soo- ja haridustöö koordinaator 
Kadi Bruus viitas, et Viimsi ak-
tiivsetel noortel on seni vajaka 
jäänud võimalustest ja toest, 
et oma mõtteid ideetasandilt 
edasi viia. Tema sõnul oli väga 
positiivne see, et ettevõtmine, 
mida tavaliselt korraldatakse 
tudengitele ülikooliastmes, juba 
esimesel korral ka koolinoorte 
tasandil õnnestus ning noored 
aktiivselt kaasa lõid. 

Ettevõtlusministri nõunik ja 
Viimsi vallavolikogu aseesimees 
Mailis Alt, kes idee Viimsisse 
tõi, oli samuti positiivselt ülla-
tunud, et Viimsi noored nii in-
nukalt algatusega kaasa tulid. 
“Selliseid üritusi, nagu seekord 
korraldasime, ei peaks kind-
lasti tegema vaid kord aastas. 
Need võiksid toimuda sageda-
mini ja kaasata võiks ka roh-
kem vanusegruppe. Ettevõtlik-
kus ja ettevõtlus on kindlasti 
need suunad, mida ka koolide
õppekavades senisest enam ka-
jastada võiks ning julgustust ja 

Ajujaht ootab 
Viimsi valla 
elanike ideid
Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht sõlmis 
koostöölepingu Viimsi vallaga, et elavdada ette-
võtlust Viimsis. 

Viimsilased, kes veel ise ettevõtlusega ei tegele, kuid kel-
lel on tekkinud ettevõtlikke mõtteid, on oodatud Ajujahil 
osalema. Ideede esitamise tähtaeg on 23. oktoober. 

Viimsi asukoht ei soosi suurettevõtlust, küll aga on 
mereäärsel vallal potentsiaali just tarkade töökohtade 
loomiseks: Viimsi vallas elab praegu nii kohalikul kui ka 
rahvusvahelisel tasemel tegutsevaid ettevõtjaid. Viimsi 
kooli majandussuuna gümnasistid on õpilasfirmade raa-
mes välja tulnud mitmete uudsete toodetega. Hiljuti toi-
mus Viimsi koolis ettevõtlusnädala raames koolinoorte 
tehnoloogia-häkaton ning häid mõtteid eluolu paremaks 
korraldamiseks on tulnud ka täiskasvanutelt. 

Et Viimsi elanikke ettevõtlike ideede ellu viimisel in-
nustada, sõlmis Viimsi vallavalitsus koostöölepingu Eesti 
suurima äriideede konkurssiga Ajujaht. Parimale Viimsi 
vallast pärit meeskonnale, kelle idee saatesse jõuab, on 
vald välja pannud ka eriauhinna. Eelduseks on see, et vä-
hemalt üks meeskonna liige peab olema Viimsi valla ela-
nik (registreerimisel tuleb  idee esitamise vormis märkida 
elukohaks Viimsi vald).

Kaasa lööma on oodatud nii noored kui ka 
elukogenud
Ajujahi 10. hooajal on osalejatele välja pandud 60 000 
euro suurune auhinnafond. Võrdväärne võimalus osale-
miseks on kõigil sõltumata east või kogemuste pagasist. 
Näiteks eelmisel hooajal jõudsid seitsme parema hulka nii 
meeskond, mille eestvedaja oli 52-aastane proua, kui ka 
keskkooliõpilaste meeskond. Neist viimane – meeskond 
Pürg – on juba praegu sõlminud esimesed rahvusvahelised 
müügitehingud rootslastega. 

Mitmed Ajujahi vilistlasettevõtted on tänaseks juba 
saavutanud edu ja tuntuse rahvusvahelisel tasandil: näiteks 
Taxify ning Click & Grow on juba tugevad kaubamärgid. 
Hiljuti lisandus uudis ka vilistlasettevõttest Bikeep, kes 
sõlmis tehingu aastas 126 miljonit reisijat teenindava San 
Francisco ühistranspordiettevõttega.

Hea idee on pool võitu
Konkursi suurim kasutegur ei seisnegi niivõrd auhinnarahas 
kui tugevas arenguprogrammis. Mitmesaja hea idee seast 
pääsevad programmi ja seega ka saatesse kolmkümmend 
tugevamat meeskonda. Ajujahi mentoriteks, kes meeskon-
dadele idee arendamise ja tegevusplaani kokkupanekul 
nõuannetega abiks, on nii mitmed äriinglid, tippjuhid, et-
tevõtjaid kui ka konsultandid era- ja avalikust sektorist.  

Loodame, et tänu koostööle Ajujahiga saavad ka Viim-
sist mitmed väärt ideed juba sel või järgmistel hooaega-
del oma ettevõtte alustamiseks tugeva tuule tiibadesse. 
Konkursi tingimuste kohta leiab rohkem informatsiooni 
Ajujahi veebilehelt www.ajujaht.ee. Ajujahi tegemisi ja 
viimaseid uudiseid saab jälgida ka Facebookis. Ajujahi 
ellukutsuja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja pea-
toetaja SEB Eesti.

Viimsi Teataja

Viimsi vald kutsub 
tunnustama ettevõtlikke, 
aktiivseid ja silmapaist-
vaid Viimsi noori! 

Septembris kogunes Viimsi 
noorte toetamise komisjon ku-
hu kuuluvad noortevolikogu, 
noortekeskuste, Viimsi kooli õpi-
lasesinduse ning vallavalitsuse 
noorsoo- ja haridusameti esin-
dajad. 

Komisjonis vaadati üle 12 
vallavalitsusele laekunud taot-
lust ning peale pikka arutelu 
esitati vallavalitsusele ette-

Zibo esindaja mõtlemas 
mobiilirakendusest, millega 
saab toitu koju tellida. 

Noored said innustust 
ettevõtluseks

motivatsiooni on noortel väga 
tarvis,” lausus Alt.

Ka Viimsi kooli majandus-
õpetaja Tiina Ojamäe tundis 
suurt rõõmu, et Viimsi noored 
on väga ettevõtlikud, innukad 
ja leidlikud. “Loodan, et üritus 
aitas kaasa seniste mõtete sel-
ginemisele. Õpetajana saan in-
nustada, toetada ja motiveeri-
da, et ettevõtlikud ideed noor-
tel ka edasi areneks,” lausus ta.

Head muljed 
Viimsi noortevolikogu esinda-
ja Kristiina Laura Järve väl-
jendas optimismi, et paljusid 
äriideesid annab edasi arenda-
da ja teostama hakata, sest igal 
ideel oli oma nooruslik nipp 
juures. “Mida vingem ja noorus-
likum on idee, seda rohkem see 
turul läbi lööb,” lausus Järve.

Rea Rikko unikaalsete di-
sainkottide arendamise mees-
konnast: “Mulle meeldis päev 
seetõttu, et meil aidati aren-
dada meie õpilasfirmat ning 
aidati probleemsetele asjadele 
ja küsimustele vastuseid leida. 
TrippyHippi sai tublisti posi-
tiivset tagasisidet, häid ideid ja 

head nõu, kuidas firmat veelgi 
ainulaadsemaks muuta.”

Meeskond Zibo koosseisus 
Martin Luts, Daniel Zajes, Gre-
gor Mattalo ja Ingmar Tops: 
“Meie mentor oli esimene ini-
mene, kes ütles, et meie ideel 
põhinev teenus oleks olemas, siis 
tema kasutaks seda. Kui üks ini-
mene ütleb: “Teeme ära!”, siis 
annab see julgust edasi minna.“

Tudengi- ja töövarjuandme-
baasi idee autorid Signe Parts, 
Juuli Pihel, Gerttu Osa, Sandra 
Seinas, Maria Põlder: “Võime 
küll arvata, et teame, mida 
kliendid tahavad, aga nende ta-
gasiside on kõige olulisem, 
et panna asi tööle. Lõpuklassi 
õpilastena oleme kurvad, et sel-
list üritust ise enam läbi elada 
ei saa, kuid loodame, et sel-
le korraldamist jätkatakse ja 
meie nooremad koolikaaslased 
saavad kunagi samasuguse ko-
gemuse osaliseks.”

Ideed ja tulemused
1) Woodsound – Eesti disaini-
toode, puidust kõlar kahes mõõ-
dus: kaasaskantav ja kodukino 
osa. Häkatoni peaauhind!

2) Tudengi- ja töövarjuand-
mebaas – karjäärivaliku plat-
vorm, mis viib kokku ettevõt-
ted tudengite ja karjäärimuu-
tuse ees olevate isikutega, kes 
soovivad lühiajaliselt olla töö-
varjuks mõnele professionaali-
le. Kõige innovaatilisema idee 
preemia!

3) MEVIA – ülemaailmne 
ülikoolide valikusuundade ja 
kursuste andmebaas, mis või-

maldab inimesel oma õppe-
suuna või kursuse valikul leida 
ühest kohast kõik vajalik info. 
Publikupreemia!

4)  Zibo – mobiilirakenduse 
kaudu koju tellitav toidukarp, 
kus on sees retsept ja kogused 
tervisliku toidu valmistamiseks. 
Parima esitluse auhind!

5) T.Õ.T.V – tee õige tule-
viku valik, digitaalne platvorm, 
mis toetab noorte karjääri- ja 
erialavalikuid läbi erinevate isi-
ku- ja erialatestide.

6) BodHug – Eesti puidust 
pudeli- ja klaasihoidja.

7) Creme – looduslik nii-
sutav kätekreem, mis kuivab 
ruttu ega ole õline.

8) TrippiHippi – unikaalne 
disainikott erinevate värvirikas-
te tikanditega.

9) Šokolaadimedal – erine-
va maitse ja suurusega šoko-
laadimedalid.

10) Rätik Touel – magneti-
ga saunalina, mis annab inime-
sel võimaluse oma saunalina 
kinnitada enda ümber lihtsalt, 
kasutades magnetkinnitust.

11) Krõpõ – müslipallid 
ehk tervislik amps, mida saab 
lihtsasti kaasas kanda ja sobi-
val hetkel kõhtu täita.

Häkatoni korraldasid Viimsi
kool, Viimsi vallavalitsus ja 
noortevolikogu ning SA Tallin-
na Teaduspark Tehnopol koos-
töös majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumiga. Tänud ka 
sponsoritele: Atlantis H2O Aqua-
park ja Vitamin Well Eesti!

Parimad ideed valis välja  žü-
rii koosseisus Mailis Alt (ette-
võtlusministri nõunik ja Viimsi 
vallavolikogu aseesimees) Triin 
Mahlakõiv (Tehnopoli program-
mijuht), Toomas Türk (Tehno-
poli IT valdkonna juht), Külle 
Tärnov (Tehnopoli tervise vald-
konna juht), Kert Kaljula (Teh-
nopoli finantsjuht), Maret Kivi-
rand (Tehnopoli administratiiv-
juht), Pirko Konsa (Tehnopoli 
key coach), Kaija Valdmaa (Teh-
nopoli rohetehnoloogia vald-
konna juht ja Tiina Ojamäe 
(Viimsi Keskkooli majandus-
õpetuse õpetaja).

Liia Ringo
Kommunikatsiooni ja 

-arendusjuht

panekud tublide noorte tun-
nustamiseks.

Noorte tunnustamise kord 
valmistati ette koostöös Viimsi 
noortevolikoguga ja vallavoli-
kogu kinnitas selle 27.10.2015 
määrusega nr 18 “Viimsi valla 
noorte toetamise ja tunnustami-
se tingimused ja kord”. Taot-
lusi tublide, aktiivsete, omapä-
raste, edukate, ettevõtlike ja eri-
liselt silmapaistnud noorte tun-
nustamiseks on võimalik esita-
da pidevalt, aastaringselt, sel-
leks ettenähtud vormil (Lisa 1, 
Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 

määrusele nr 18 “Viimsi valla 
noorte toetamise ja tunnusta-
mise tingimused ja kord”). 

Toetuse andmise eesmärk on 
tunnustada ja innustada Viimsi 
noori vanuses 7–26 aastat, keda 
võib pidada noortele eeskujuks 
erinevates valdkondades ning 
kes on viimase aasta jooksul pa-
nustanud ühiskonna arengusse 
või saavutanud oma tegevuses 
kõrge taseme.

Ettepanekuid võib esitada 
erinevates valdkondades silma 
paistnud noorte tunnustamiseks, 
sisukad taotlused on oodatud.

Seekord laekunud taotlused 
olid väga erinevad – mõned 
olid väga põhjalikult vormis-
tatud, teised lühikesed, kuid 
konkreetsed. Ettepanekuid lae-
kus Viimsi noortelt, noorsoo-
töötajatelt, lapsevanematelt, ha-
ridusjuhtidelt ja teistelt. Täna-
me kõiki neid, kes juba on oma 
ettepanekud vallavalitsusele edas-
tanud!

Viimsi vallavalitsus kinni-
tas komisjoni ettepanekud ning 
seekord eraldati toetus 2700 euro 
ulatuses, vahemikus 100 kuni 
450 eurot. 

Tunnustatud said:
- Viimsi noortevolikogu ak-

tiivsed eestvedajad: Kristiina 
Laura Järve, Marcus Ehasoo ja 
Liisa Tolli.

- Muusika valdkonnas sil-
ma paistnud laulja ja muusika 
kirjutaja Liina Ariadne Peda-
nik ja altsaksofoni mängija 
Helery Kõrvemaa.

- Spordivaldkonnas märki-
misväärseid tulemusi saavuta-
nud Brita Peerna ja Otto Karl 
Kont.

- Näiteringi tegevuse ka-
jastaja ja jäädvustaja ning ko-

dulehe looja Emily Bruus.
- Viimsi Keskkooli õpilas-

esinduse eestvedaja ja presi-
dent Elis Marii Viltsin.

- Jõulinnakute idee autor ja 
mõtte Viimsisse tooja Martin 
Sillandi.

Head Viimsi noored ja noor-
tega töötajad – ootame teie ette-
panekuid silmapaistvate noor-
te tunnustamiseks!

Kadi Bruus 
Noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator
Sille Roosimaa 

praktikant

Viimsi noorte tunnustamine

Võidumeeskond, kelle ideeks oli Woodsound – Eesti disainitoode, 
puidust kõlar kahes mõõdus: kaasaskantav ja kodukino osa. Fotod 
Helis Hämarsalu



HARIDUS

Väikese Päikese juhtkond 
osales kevadel HITSA 
koolitusel “Õpiprotsessi 
juhtimine digiajastul”, et 
mõista, kuhu liigub digi-
tehnoloogia kasutamine 
õpiprotsessis. 

Juba mitmetes lasteaedades ka-
sutatakse sihipäraselt erinevaid 
digilahendusi. Ka Väikese Päi-
kese meeskond seadis eesmär-
gid ja hakkas väikeste sammu-
dega astuma. Lasteaia 2016/
2017 hooaja motoks sai “Avas-
tame nutikalt”. 

“Selleks, et õpetajana tea-
da, kuidas nutikas avastamine 
käib, tuli kõigepealt meil endil 
kuskilt avastamisega peale ha-
kata. Ja seda täitsa iseseisvalt 
otsides ja uurides,” sõnas õpe-
taja Heleri Leppik. 

Lasteaias oli hästi toimiv ro-
bootikaring, saime õpetajatele 
tutvustada, kuidas robootika 
legokomplekte kasutada. Lõi-
me internetis ühiskausta leitud 
õppemängude ja materjalide ja-
gamiseks. Lisaks hankisime 
juurde harivaid legokomplekte 
ja lõbusad põrandarobotid Bee-
Botid. 

Erasmus+ rahastatud 
õpirände projekt annab 
õpetajatele võimaluse 
ennast välismaal täien-
dada. Tänavu kannab 
projekt nime “Õppiv 
õpetaja – õppiv kool“.  

Projekt jätkab kahe eelmise ees-
kujul muutunud õpikäsituse 
mõistmise ja juurutamise tee-
madega. Kokku osaleb sel aas-
tal õpirännetes kolm õpetajat, 
üks eripedagoog, üks abiõpe-
taja ning koolijuht. 

Suvel käis eripedagoog Ing-
lismaal tutvumas ja ideid saa-
mas, kuidas seal erivajadustega 

Tutvustasime 
vanematele
Sügiseks planeerisime lapse-
vanematele hooaja avapeo, kus
tutvustasime digitehnoloogia ka-
sutamist. Mõnel õpetajatele oli 
kokkupuude IKT-ga (info- ja 
kommunikatsioonitehnoloo-
gia) esmakordne. Põue puges 
hirm, kas kõigega toime tule-
me ja plaanitu teoks saab. Nä-
dal enne hooaja alguspidu kont-
rollkoosolekul tutvustasid õpe-

tajad uhkelt ettevalmistusi. Mee-
leolu oli sootuks uus, õpetajad 
said eduelamuse, ületasid en-
nast ja õppisid uut. 

Iga rühma ülesandeks oli 
kajastada lasteaia igapäevatoi-
metusi digimaalilma kaudu. 
Lasteaias olid erinevad punk-
tid, kus pered said infot. Pa-
lusime eelnevalt telefoni või 
tahvelarvutisse QR-koodiluge-
ja installeerida.

Roheline rühm tutvustas uue 

õppeaasta kuude teemasid. Iga 
kuu kohta oli loodud oma 
QR-kood, mille taga oli vihje 
teemale. Oli nii videoid, pilte, 
muusikaklippe. Kollase rühma 
eestvedamisel sai värvida pil-
te, mis hiljem Quiervisioni äpi 
kaudu 3D-ks muutusid. Oran-
žis rühmas sai ülevaate laste-
aias tegutsevatest huviringidest. 
QR-koodi avanedes ilmus vi-
deo, kus huviringis käiv laps 
tutvustas ringis toimuvat. Lii-
kumisõpetaja Marii ja muusi-
kaõpetaja Maive aitasid Bee-
Bot roboteid programmeerida. 
Lilla rühma abiga sai perekon-
nast selfisid teha ning hiljem 
neid suurel ekraanil näha. Pu-
nases rühmas avanes QR-koo-
di alt lõbus video, kus lapsed 
arutlesid elu üle. Helesinine rühm 
õpetas targalt internetis käima, 
koos vanemaga testiti teadmisi 
netiturvalisusest. Valge rühm 
tutvustas internetis leiduvaid 
arendavaid ja põnevaid mänge. 

Tutvus digitehnoloogiaga 
õppetöös viis vanematelt esi-
algselt tekkinud hirmud ning 
tekitas huvi ja põnevust, kui-
das see kõik laste haridusele 
lisaväärtust annab.

Ettevalmistus ja pidu olid 
kogu lasteaiaperele enesehin-
nangut tõstev – me tuleme toi-
me, meil on põnev ja me oleme 
innovaatilised.

Võrgustiku loomine
Meie tegemisi pandi tähele ka 
mujal. Väikese Päikese esin-
dajad Marii Maamägi ja Gre-
te Miilen kutsuti 6. oktoobril 
HITSA Innovatsioonikeskuse
traditsioonilisele seminarile “Võr-
gustik võrgutab”, mis kesken-
dus õpetaja professionaalsele 
arengule ning kandis nime “Kui 
inimene on liiga suur, et õppi-
da, siis ta enam suuremaks ei 
kasvagi”. 

Marii ja Grete osalesid 
teiste haridusasutustega vest-
lusringis. Vahetati kogemusi 
hästi toimivatest õpikogukon-
dadest, kus õpetajad väärtusta-
vad ja jagavad omavahel oma 
praktikaid. Jagasime Väikese 
Päikese kogemust digitehno-
loogia kasutamisest. 

Hea oli rääkida särasilmse-
test õpetajatest, kellel on suur 
huvi õppida uusi töövõtteid, 
jagada kogemusi ja neid ka ko-
heselt praktiseerida.

Õpiprotsess digiajastul

Lõbusad põrandarobotid Bee-Botid on suureks abiks lapse arengul. 
Foto erakogu

Külalised Lõuna-
Koreast
Eesti hariduse edulugu on sil-
ma jäänud mujalgi, nt Lõuna-
Koreale. Sealne riiklik televi-
sioon KBS World külastas Väi-
kese Päikese lasteaeda ja mit-
meid koole Eestis, et näha, kui-
das meil õpitakse ja õpetatakse 
matemaatikat ja infotehnoloo-
giat käsikäes.

Meie 4–5-aastased lapsed 
kinnistasid loendamist ühest 
kuueni, kasutades selleks Bee-
Bot robotit. Lapsed said robo-
titele vastavalt ülesandele käsk-
lusi anda. Külalised tutvusid ka 
robootikatundidega, kus 6–7-
aastased ehitasid roboteid. 

Väike Päike jätkab digiteh-
noloogia kasutamist õppetöös. 
Suuremad plaanid lähiajaks on 
osaleda 2. detsembril Robotexil. 
Väikese Päikese insenerid lähe-
vad õpetaja Marii juhtimisel ro-
botitega võistlema. 

Lapsed avastavad koos õpe-
tajaga. Tegutsemismaa on ääre-
tult lai. Pole vaja võimsat digi-
taristut, pigem saab vähemate 
vahenditega nutikalt hakkama. 

Grete Miilen
Lasteaed Väike Päike 

Viimsi kooli õpetajad jätkavad õpirännetega ja töövarjutamisega

lapsi õpetatakse. Eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja sai lisatead-
misi, kuidas ergutada õpilasi 

loovkirjutamisele, koolitusel Pra-
has. Oktoobris toimus samuti 
kaks õpirännet. Bioloogiaõpe-
taja osales koolitusel Maltal, 
kus õpiti, kuidas muuta õppe-
käike õpilaste jaoks tähendus-
likumaks ning koolijuht käis 
Euroopa koolijuhtide aastakon-
verentsil Hollandis. 

Peale täienduskoolituste toi-
mus ka selles projektis töövar-
jutamine. Nimelt viibis inglise 
keele õpetaja juuni keskpaigas 
Kölni koolis Berufskolleg Deut-
zer Freiheit, et näha, kuidas toi-
mub õpetamine multikultuurses 
keskkonnas ning kuidas kasu-
tatakse info- ja kommunikat-

sioonitehnoloogia vahendeid 
õppetöö läbiviimisel. Näiteks 
Kölni koolis on spetsiaalsed gru-
pid, kus kogu õpe toimub tah-
velarvuteid kasutades, mille õpi-
lane saab koolist õppeaastaks 
laenata. Õpilased ise valivad, 
kas õpivad n-ö Ipadi või tava-
klassis. Õppetöös kasutatakse 
palju Moodle keskkonda, mis 
meie omast oluliselt erineb. Sealt 
pärineb ka üks huvitav tähele-
panek. Kuna tegemist oli kut-
sekooliga, siis kool arvestab tööl-
käimist õppimise osana ning 
see on planeeritud tunniplaani. 
Sellele võiks mõelda ka Eestis, 
sest on mitmeid gümnasiste, kes 

kooli kõrval tööl käivad, kuid 
teevad seda kas õppetöö või 
unetundide arvelt. Samas töö-
kogemuse kajastamine läbi prak-
tikaruande võimaldaks seda ar-
vestada õppetööna. 

Oktoobri alguses tulid vastu-
külaskäigule kaks õpetajat Köl-
ni koolist. Töövarjutamine pani 
neid positiivselt imestama. Li-
saks sellele, et võrreldes nende 
enda kooliga on meil paremad 
tingimused õpetamiseks (näi-
teks neil ei ole õpetajatel oma 
klasse). Samuti olid nad üllatu-
nud, kuivõrd usaldatakse güm-
naasiumiõpilasi ja nende ise-
seisvust õppimisel. Nende hin-

nangul käitusid siinsed õpila-
sed tundides väga hästi ning 
neile avaldas muljet laste võõr-
keeleoskus. Lisaks tundide kü-
lastamisele jagati kogemusi IKT 
kasutamisel võõrkeeleõppes. 

Toimunud õpirännete kok-
kuvõtetega on võimalik tutvu-
da koolitusblogis veebiaadres-
sil koolitusblogi.wordpress.com.

Projekti viimane õpiränne 
toimub tuleva aasta märtsis ning 
on seotud varajase väljalange-
mise ennetamisega ning klassi-
ruumi mitmekesisuse teema-
dega.

Maarja Urb
Viimsi Kooli arendusjuht

Õpilased korda pidamas ja 
koristamas. Foto Merike Kaus
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Ühekordne toetus 
pensionäridele
Viimsi vallavalitsuse 05.04.2016 korralduse 
nr 282 alusel makstakse toimetuleku paranda-
miseks ka käesoleval aastal täiendavat toetust 
kõigile pensionäridele. 

Toetust 50 eurot makstakse kõigile vanadus-, rahva-, töö- 
võimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatele, kelle rahvas-
tikuregistri järgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas 
vähemalt alates 1. jaanuarist 2016.

Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada vormikohane 
taotlus Viimsi vallavalitsusele. Toetuse saajale, kes sai 
toetust eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse toetus 
üle 2015. aasta toetuse väljamaksmise aluseks olnud and-
mete alusel. 

Toetus makstakse välja olemasolevate andmete alusel 
alates 10. oktoobrist kahe nädala jooksul. 

Esmaseid taotlusi võetakse vastu ja kantakse üle alates 
10. oktoobrist kuni 23. detsembrini 2016. 

Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuametist E k 
14–17, N k 9–12 ja 14–17 ning telefonidel 6028 825 ja 
6028 867. 

Viimsi vallavalitsus

Head jalgsi- ja 
kepikõndijad!
Kutsume teid järjekordsele matkale sarjas 
“Tutvume koduvallaga“. Matk toimub 
6. novembril, buss V5 väljub 10.53 haigla eest 
Kelvingisse. 

24. septembril avatud uus kõlakoda koos puitpõrandaga 
on kaunis mere ääres ja uhkuseks külarahvale. Läheme 
seda vaatama ja kohtume idee teostaja külavanem H. Lin-
demanniga. Peopaiga vastas asub jahisadam, mille tööst 
lubas rääkima tulla H. Mõtus.

Metsateedel näeme Viimsi suurimat tulepaaki, mis oli 
kunagi mõeldud avastama allveelaevu võimsate laserval-
gustitega. Käime ära Kuusiku lahes asuva Hallikivi juures, 
millel on huvitav seos kindral Laidoneriga. Matka pikkus 
on u 4,5 km. Lõpuks grillime ja joome kuuma teed.

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Mat-
kajuhid R. Kriis ja V. Kallion. Info tel 6012 354.

Matkajuhid

Haabneeme eakad korral-
dasid bussiekskursiooni 
Jõelähtme valda, et uu-
distada, mis naabervallas 
teoksil. Osalejad olid täis 
optimismi uute elamus-
te ootuses ega pidanud 
pettuma.

Esimeseks peatuspaigaks oli 
Maardu külje all olev Rootsi-
Kallavere külamuuseum, mis 
rajatud külaelanike initsiatii-
vil. Küla aktivist ja giid Kersti 
Pent rääkis, et muuseum ära-
tati ellu tänu külarahva suure-
le tahtele ja PRIA programmi 
toetusele. Ringkäiku alustasi-
me katkuristist, mis on küla 
rahva poolt mälestuseks rajatud 
1710. aasta katkuohvritele, kui 
küla peaaegu välja suri. Root-
si-Kallavere küla mainiti esi-
mest korda külana 1522. aas-
tal. Vana kivihoone – Käspre 
talu laut, mis oli küla vanim 
hoone – kippus lagunema. Küm-
me aastat tagasi hakati sellele 
elu sisse puhuma. Õnneks oli 
külas inimesi, kes mäletasid ja 
möödunust kõnelda oskasid. 
Taludes oli peidus hästi säili-
nud ajaloolisi tarbeesemeid ja 
fotosid. Fotonäitus, kus vana 
küla, põllu- ja  karjamaad, kü-
lahooned ja Maardu uus linn
kõrvuti eksponeeritud, oli väga 
huvitav.

Muuseumisse on kogutud 
esemeid erinevates aegadest: 
õmblusmasinad, nõud ja pude-
lid, tsaariaegsed mõõdunõud, 
mere ja kalandusega seotud tar-
beesemed. Põllutööriistad, ka-
lapüügivahendid ja merepaat, 
mis oli nõukogude ajal peres 
keelatud, aga nii osavalt ära 
peidetud, et püsis tänaseni ja on 
nüüd veidi restaureerituna muu-
seumis uhkelt eksponeeritud. 

Naiste silmad läksid sära-
ma, kui riidekapist tulid välja 
eksklusiivsed pitskaunistuste-
ga pesuesemed: öösärgid ja hom-
mikujakid või meestemantel – 
kasukas, mille pealiseks villa-
ne riie, kehavoodriks nugise- 
ja varrukas hundinahad. See 
mantel oli karmidel aegadel 
üle mere Kanadasse rännanud 
ja nüüd ringiga kodukülla naas-
nud. Tore, et noored pereliik-
med seda eset väärtustasid ja 
muuseumile kinkisid. Voodi-
pesud uhkete pitsidega kau-
nistatud, no neid me mäletame 
oma vanaemade aegadest ja see 
tuli tuttav ette.

Käsitööharrastust jätkatak-
se muuseumis tänapäevalgi. Sai-
me näha Jõelähtme rahvarõi-
vaste erinevaid variante, käiste 
mustreid ja seelikuid ning nen-
de erinevat värvigammat. Neid 
rahvarõivaid peetakse ajaloo-
liste sidemete tõttu ka Viimsi 
omadeks. Kangastelgedel koo-
takse värvilisteks vaipadeks iga 
riideriba, aga nii on see otstar-
bekas olnud ajast aega. Täna-
päeval pakub see tegevus aga 
ennekõike loomisrõõmu.

Jõelähtmel naabrite 
tegemisi uudistamas

Edasi kulges tee läbi Ül-
gase küla, kus juba esimesel 
Eesti ajal maa-alustes kaevan-
dustes fosforiiti kaevandati ja 
mis jätkus maapealsete kae-
vandusmeetoditega kogu nõu-
kogude aja. Nüüd on Ülgase 
maa-alused kaevanduskäigud 
looduskaitse all ja seal talvitub 
suur nahkhiirte populatsioon.

Järgmine sihtpunkt oli Jõe-
lähtme kirik – üks Eesti va-
nemaid, läbi elanud mitmeid 
põlenguid ja üles- ning ümber-
ehitusi. Kirikuõpetaja Margus 
kõneles väga huvitavalt kiriku 
ajaloost, seostest Viimsi kiri-
kutega ja tulemata ei jäänud ka 
kummitusjutud. Nimelt pidid 
kirikus liikuma kolm kiriku-
õpetaja vaimu, millest üks ole-
vat alati parasjagu teeniva õpe-
taja nägu. Kord kirikuehituse 
käigus kiidelnud üks ehitus-
mees, et tema ei karda kirikus 
ööbida ja lubas magada altaril. 
Ja seda ta tegigi. Öösel ilmu-
nud kolm kirikuõpetaja rüü-
des meest ja käskinud tal ära 
minna, aga mees olnud kange 

ka – ei teinud kuulmagi, tahtis 
edasi magada. Elus oleva õpe-
taja vaim peksnud siis mehe 
raudvitstega läbi. Kui hommi-
kul mees kirikuõpetaja juurde 
läinud, ei teadnud see juhtunust 
midagi. Ta teadis vaid öelda, et
kiriku peal olevat vanne, mis 
kestvat põlvest põlve. Ka tei-
ne lähiaja lugu, kus Jõelähtme 
kirikust varastati kroonlühtrid, 
oli saladuslik ning sellegi loo 
tagamaid pole praegugi veel 
selgeks saanud. Õnneks on väär-
tuslikud kroonlühtrid saladus-
likult ja õnnelikult kirikus ta-
gasi.

Jõelähtme golfiväljakul kin-
nitas seltskond maitsva toiduga 
keha ning nautis kaunist sügis-
loodust ja merevaadet.

Ees ootas veel üks üllatus-
külaskäik Ajaveskisse, mille pe-
renaiseks on Margit Pärtel. Aja-
veski kerkis nagu maamärk üle 
põllu- ja karjamaade. Ajaveski 
ehk hingamisega tuuleveski on 
avatud külalistele alates 2014. 
aastast. Saime kuulda perenai-
se pajatusi veski muutumisest 

ja ehitusest, renoveerimist on 
toetanud PRIA ja LEADER. 
Esimesel korrusel on savikoda 
ja käsitööruumid, teisel korru-
sel avar ja valgusküllane näitu-
sesaal ning kena koht vestlus-
ringi pidada, kolmas korrus 
võimaldab uudistada ümbrus-
konna kaunist looduspanoraa-
mi ja teha linnuvaatlusi. Nii 
täidab Ajaveski käsitöökesku-
se funktsioone ja on kogukon-
na inimeste kohtumispaik. 

Saha kabel on üks vanim 
terviklikul kujul säilinud kivi-
kabel, mis pidi ka Tallinna lin-
nast viiskümmend aastat vanem 
olema. Kabeli loodenurgas paik-
neb Põhja-Eestis ainulaadne 
ümar trepitorn. Saha kabel on 
toiminud erinevatel aegadel ka 
abikirikuna. Uudistasime püha 
hoonet ja süütasime küünlad.

Tore, et selline kaunis sügis-
päev teoks sai. Täname tegev-
juhti Lehte Jõemaad, kes kor-
raldab alati sisutihedaid ja hu-
vitavaid ekskursioone!

Helle Tomingas
Arvutiringi rühmavanem 

Saha kabel on üks vanim terviklikul kujul säilinud külakabel.

Rootsi-Kallavere külamuuseum on rajatud elanike eestvõttel. Fotod erakogu

Viimsi Peokeskuses (Pargi tee 12) 
20. novembril kell 16–20

SEENIORIDE 
SÜGISBALL
Õhtut sisustab mõnusa muusikaga ansambel 

VARUMEES

Esineb tantsutrupp MODUS

Õhtut juhivad LOTA VIIK ja KARL VALKNA

Ootamas on tervitusjook ja suupisted
Avatud on ka baar

Pääsmeid saab VPÜ ruumist Kesk tee 1 ja 
Randvere päevakeskusest alates 

25. oktoobrist 2016

Pääse 7 eurot
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SISUTURUNDUS

Palle Viilu on noor ja 
ettevõtlik mees, kes on 
oma tegemised sidunud 
toidumaailmaga. 

Ta on 7 aastat koos äripartne-
ritega juhtinud New York Piz-
za toitlustuskohti, mida koos 
Viimsi Keskuses asuvaga on 
kokku juba viis. 

Kuna oktoober on USA-s 
nimetatud pitsakuuks ning Viim-
si Keskuses peetakse gurmee-
kuud, uurisime Pallelt veidi 
selle põneva valdkonna kohta.

Kuidas sattusid pitsamaailma?
Hakkasin pitsakohas tutta-

vate kaudu tööle juba 22-aas-
taselt, kuna see tundus põnev 
äri. Muidugi meeldis mulle ka 
pitsa väga. Praeguseks olen ma 
selle valdkonna endale teinud 
nii selgeks, et oskan vastata 
kõikidele küsimustele, mis või-
vad tekkida. Tihti olen ka ise 
leti taga, et teistele eeskujuks 
olla. 

Miks pakute just Ameeri-
ka pitsasid?

Pitsad on küll pärit Itaa-
liast, aga eestlastele maitsevad 
ameerikalikud pitsad rohkem – 
tainas on parem ja komponen-
did maitserohkemad. Itaalia 
pitsapõhjad on õhukesed ning 
nendele ei panda väga palju 
koostisosi peale, USA-s on aga 
täidised rikkalikumad.

Millist pitsat Viimsis kõi-
ge rohkem ostetakse?

Viimsis on kõige populaar-

sem Hawaii pitsa – singi ja 
ananassiga. Siin elab väga pal-
ju lastega peresid, kes just se-
da pitsat eelistavad. Võrreldes 
Lasnamäe, kesklinna või Mus-
tamäega on see müügivahe vä-
ga suur, see oli ka meile ülla-
tus. Hawaii on olnud number 1 
esimesest päevast peale.

Viimsis on päris mitmeid 
pitsakohti. Mille poolest teie 
oma erineb?

Meil on kolme erineva põh-
jaga pitsasid: paksu, õhukese 
ja täisterapõhjaga. See viimane 
on tervislikum versioon ning 
tegemist on täiesti uue tootega 
Eesti pitsaturul. Maitsete osas 
marineerime ja eelküpsetame 
eelnevalt kõik lihad, et pitsad 
oleksid maitserohked. Pärast 
juustu lisamist pannakse pitsa-
le veel kastet peale – meil on 

tšillikaste ja küüslaugukaste, 
mida valmistame ise. Klien-
did saavad endale ka ise pitsa 
koostada – saavad valida suu-
ruse, põhja, lisandid ja kastme, 
variante on palju. 

Kas pitsa on kiirtoit või 
gurmeetoit?

Oleneb sellest, kuidas pitsa 
tehtud on. Poes müüdav kül-
mutatud pitsa on kindlasti kiir-
toit. Aga kui sa valid korraliku 
pitsakoha värskelt tehtud pit-
sa, näiteks täisterapõhjal ning 

mozzarella juustuga, siis on see 
juba gurmeetoit.

Ameerikas on viis päeva, 
mil pitsat kõige rohkem oste-
takse: Super Bowli pühapäe-
val, vana-aasta õhtul, 1. jaa-
nuaril, Halloweenil ja tänu-
püha eelõhtul. Millal Eestis 
kõige rohkem pitsat süüakse?

Kindlasti 1. jaanuaril, sa-
muti 24. juunil ning ka 2 nä-
dalat enne jõule. Siis on inime-
sed väljas jõuluoste tegemas ja 
kellelgi pole aega kodus süüa 

Kõrgekvaliteedilist liha 
müüv kauplus Black 
Angus, mis alustas eel-
misel kevadel tegevust 
Tartu Kvartali keskuses, 
laieneb sellest sügisest 
Tallinna külje alla Viimsi 
Keskusesse. Uus kauplus 
avatakse mardipäeval, 
10. novembril.

Black Angus toob põhiliselt Hol-
landi kaudu Eesti turule ülimalt 
kvaliteetset jaheliha, sealhulgas 
mitmeid spetsiifilisi lihasorte, 
mida Eesti jaekaubanduses va-
rem müüdud ei ole. 

Kaupluse sortimendis on 
näiteks Uruguai teraviljaveise 
liha, Paraguai rohumaaveise 
liha ning Uus-Meremaa tal-
leliha – lihad, mida hinna ja 
kvaliteedi suhtes on otstarbe-
kas kaugemalt sisse tuua, kuna 
nende tootmishind Euroopa maa-
des on ebamõistlikult kõrge. 
Black Anguse tootevalikus on 
esindatud kõik enamlevinud li-
hasordid: sea-, veise-, lamba-, 
küüliku- ja erinevad linnuli-
had. Lisaks müüb Black An-
gus erinevaid lihatooteid, näi-
teks Saksa tüüpi bratwurste ja 
vinnutatud sinke. Spetsiaalselt 
Black Anguse kaupluse jaoks 
töötas tippkokk Imre Kose väl-
ja mitmesugused kastmed ja 
marinaadid lihadele.

Suur või väike pood
Tänu uute kaubanduskeskuste 
kerkimisele on Viimsi vallas tä-
naseks esindatud peaaegu kõik 
Eestis tegutsevad suuremad su-
permarketite ketid. Supermar-
ketite loomise mõte on olnud 
pakkuda klientidele kiiremat ja 
mugavamat teenindust, mitme-
kesisemat ja kvaliteetsemat kau-
pa. Maailma esimese iseteenin-
dusega toidupoe asutamisest 
möödub tänavu sada aastat. Sel-
leks oli USA-s Memphises 
1916. aasta septembris avatud 
kauplus Piggly Wiggly, kus muu-
hulgas võeti kasutusele ostu-
kärud, kõigil kaupadel olid kül-

jes hinnasildid ning maksta sai 
ostude eest kassas. Piggly Wigg-
ly poekett tegutseb USA-s tä-
naseni. Kuid kui kaua veel?

Kõik see, mille nimel poe-
pidajad on terve sajandi jook-
sul vaeva näinud, mis pidi poes-
käigu muutma meeldivaks ja 
mõnusaks tegevuseks, kujuneb 
tasapisi häirivaks faktoriks. Vä-
sitav ei ole mitte ainult ühe hiig-
lasuure toidukaupluse piires va-
jaliku kauba otsimine. Hullem 
on see, kui soovid osta mõn-
da kindlat toodet ja pead selle 
leidmiseks läbi sõitma mitu eri-
nevat kaubanduskeskust. Jae-
kaubanduskettides pakutav sor-

timent on üsna üheülbaline, mis 
sest, et valik tundub suur ja lai. 
Kaubavalik on enamasti suuna-
tud massidele, kuid üha enam 
inimesi soovib just toitude osas 
katsetada erilisemaid roogi ja 
maitseid, mida tavapoest tihti 
ei leia.

Meie tarbimissoovid muu-
tuvad järjest spetsiifilisemaks, 
sest oleme heaoluühiskonnas 
harjunud mõttega, et kõike on 
poes saada, kõike on võimalik 
osta. Kiiruse, mugavuse ja pa-
rema valiku tõttu on tarbijad 
aina enam hakanud eelistama 
kindlale tootegrupile kesken-
duvaid toidukauplusi. Sellises 
poes on toodete valik suurem 
kui supermarketis. Ühelt poolt 
tähendab see, et sealt võib lei-
da kaupa, mida mujal lihtsalt 
pole. Teisalt aga seda, et konk-
reetse toote leidmise lootuses 
ei pea käima mitmes erinevas 
poes – see säästab aega. 

Nii on ennast näiteks väga 
hästi sisse töötanud Hollandist 
pärit Juustukuningate kauplus 
– pood, mis keskendubki juus-
tule ja sellega seonduvale. Sor-
timent on lai, teenindajad as-
jatundlikud ja sõbralikud ning 
enne ostmist on võimalik juus-
te maitsta. Või teine näide: kül-
mutatud lambakarreed võib ju 
leida ka suurtest ketipoodidest, 
aga mitte igast poest ja mitte 

ühestki alati. Korralikus liha-
poes on tallekarree alati saa-
daval.

Kiirus, mugavus ja 
kvaliteet loevad
Üldiselt puuduvad spetsialisee-
runud poodides supermarketile 
omased pikad kassajärjekor-
rad. Kas või selle pärast, et 
kaupade hulk kliendi ostukor-
vis on eripoes tavaliselt väik-
sem kui ketipoes. Kiiremaks ja 
mugavamaks teeb ostmise kau-
ba ülevaatlikum väljapanek. Pal-
jud spetsialiseerunud poed paik-
nevad tootjale lähemal kui su-
permarketid. Seda mitte geo-
graafiliselt, vaid lühema tarne-
ahela tõttu. Sellest tulenevalt 
suudab kindlale tootegrupile 
spetsialiseerunud pood pakku-
da parima hinna-kvaliteedi suh-
tega kaupa, seda põhjusel, et 
pood on ise nende kaupade maa-
letooja.

Ajastul, kui kauplemine ko-
lib üha enam virtuaalmaailma, 
pakuvad ka väikesed poed või-
malust kaupa koju tellida. Sa-
mas tundub, et mida standard-
sem on toode ja mida vähem 
lisaväärtust pood suudab pak-
kuda, seda enam peaks ta val-
mis olema oma teenuse inter-
netti kolima. 

Võib-olla kümne aasta pä-
rast on spetsialiseerunud poed 

ainsad allesjäänud “tõelised” 
poed.

Eripoed püüdlevad selles 
suunas, et kundesid teeninda-
vad inimesed tunneksid kõiki 
tooteid ja oskaksid anda soovi-
tusi. Kindlasti on teenindajaid 
sellistes kauplustes ühe kliendi 
kohta rohkem kui supermar-
ketites ja iga kliendi vajaduste  
väljaselgitamiseks on võima-
lik leida aega. Olles väiksem ja 
paindlikum, on võimalik vastu 
tulla ka ostjate erisoovidele, ala-
tes sellest, kuidas võiks konk-
reetset liha valmistada, mille 
poolest sarnase väljanägemise-
ga vorstid üksteisest erinevad, 
mida pakkuda planeeritud prae 
kõrvale kuni selleni, kui pak-
suks on lõigatud veisesteigid 
ja millist marinaadi kasutada 
pardifilee valmistamiseks. Os-
tes väikepoest, võib gurmeenau-
dingust unistav klient olla kin-
del, et kui ta soovib kodus val-
mistada näiteks Ribeye antre-
koodi steiki, siis ta seda ka 
saab. Õige antrekoodi tükk on 
muide teraviljatoidul kasvanud 
veise seljatükist üheksanda ja 
üheteistkümnenda ribikondi va-
helt lõigatud steik paksusega vä-
hemalt 1 toll (2,5 cm), mis on nii 
pehme ja mahlane, et selle võiks 
rahulikult tooreltki ära süüa.

Paavo Villako
Kaupluse Black Angus juhataja

Miks eelistada väikepoode supermarketitele?
Eelküpsetatud 
kodumaine 
tallekoot. Foto 
Black Angus

Kõik armastavad pitsat

Palle Viilu juhib New York Pizza toitlustuskohti. Foto erakogu

teha. Ning muidugi nädalava-
hetustel süüakse palju pitsat.

Milline on kõige erilisem 
pitsa, mis sa ise söönud oled?

Mu lemmikpitsa on salaa-
mi, ananassi ja jalapenoga. Sa-
laami annab soolakust, jalape-
no teravust ning ananass tõm-
bab teravust maha ja annab 
mahlakust. 

Mis on kõige erilisemad 
tellimused, mis teile on esi-
tatud?

Paljud inimesed soovivad, 
et me joonistaks pitsale mõne 
looma, teksti (nt õnnitluse) ja 
muud sellist. Ehk siis pitsasid 
kasutatakse kinkimiseks või tor-
di asemel.

Mis uuendusi on New York 
Pizzas oodata?

Plaanime peagi välja tulla 
veganpitsaga, mille järele on 
suur nõudlus. Meie põhjad on 
juba veganitele sobivad, aga 
siis tulevad ka veganjuustud ja 
vastavad lisandid. Vegan-elu-
stiili harrastavaid inimesi on 
üha rohkem ning me soovime 
ka neile midagi pakkuda. 

Samuti hakkame tegema 
lastele kokkamistunde, kus nad 
saavad ise proovida kvaliteetse 
pitsa valmistamist. 

Helen Saluveer

     Viimsis on 
kõige populaar-
sem Hawaii pitsa.    
“

     Pitsasid 
kasutatakse ka 
kinkimiseks või 
tordi asemel.    

“
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Viimased kaheksateist 
aastat Viimsis Miidurannas 
elanud rahvusvaheliselt 
tuntud animafilmitegija 
Priit Pärn on aga hoopiski 
Tapa valla aukodanik, 
sest oma lapsepõlve ja 
keskkooliaastad veetis ta 
selles linnas. 

Aastal 2012 sai alguse Priit Pärna 
animafilmifestival (PPAFF). Tä-
navu on festivalil põhjust kahe-
kordselt juubeldada – PPAFF 
tähistab oma viiendat tegutse-
misaastat ning festivali patroo-
ni, animafilmirežissööri Priit 
Pärna 70. juubelit. 

Sel puhul kohtume Priit Pär-
na ja tema valgevenelannast abi-
kaasa Olgaga, kes samuti teeb 
animafilme. Priit ja Olga koh-
tusid Prantsusmaal, kus Olga 
õppis ja Priit tuli workshoppi 
tegema. Koos teevad nad filme 
alates 2007. aastast – “Elu ilma 
Gabriela Ferrita” 2008, “Tuuk-
rid vihmas” 2010, “Lendurid 
koduteel” 2014. Priit ja Olga 
kasvatavad poeg Märt Rudolfit, 
kes on juba viieaastane. 

Priit Pärna filmikeel on aga 
igale vähegi kultuuriteadliku-
le eestlasele mällu sööbinud 
filmidest “Kolmnurk” 1982 ja 
“Eine murul” 1987 jt. Või on 
meeles tema karikatuur “Sitta 
kah!” Sirbis. Pärna filmid on 
pälvinud palju kõrgeid rahvus-
vahelisi tunnustusi. Priit Pärn 
animatsioonimaailmas on põhi-
mõtteliselt sama mis Arvo Pärt 
muusikas. 

Priit Pärna 
animafestival
Tapa valla esimesed aukoda-
nikud olid Priit Pärn ja tema 
emakeele õpetaja Aurelie Kald-
oja 2009. aastal. Sealt sai tõu-
ke Tapa valla kultuurispetsia-
list Indrek Jurtšenko, kellel 
tekkis huvi animafilmifestivali 
korraldada. 

“Indrek Jurtšenko on täies-
ti ebatavaline persoon,” ütleb 
Priit Pärn. “Ta ei karda oma 
ideed ära proovida, ehkki oli 
animatsioonimaailmas täielik 
võhik, kui alustas. Ta on lõpe-
tanud konservatooriumi ja seni-
ajani laulab ooperikooris. Toeta-
sime teda oma teadmiste ja si-
demetega, ja praguseks on ta 
juba animatsiooni ekspert.” 

PPAFF on erakordne sünd-
mus seetõttu, et kui kõik fes-
tivalid toimuvad suurtes linna-
des, siis see avardab väikeste 
kohtade laste ja täiskasvanute 
mõtteid, tuues neile tipptase-
mel animatsiooni koju kätte. 
Festivali fookuses on igal aas-
tal üks tuntud tegija ja üks maa 
– tänavu Riho Unt ja Läti.

“Festivali idee on näidata 
filme ka rongides, lisandusid 
bussid, ühel aastal näidati ka 
Saaremaa laevakompanii laeva-
del. Eelmisel aastal jõudis see ka 
Saksamaale Elbe jõel sõitvatele 
laevadele,” räägib Priit Pärn. 

Olga ja Priit Pärn: 
Eestis on hea animafilmi teha

“Üks oluline osa festivalist 
on laste töötoad,” märgib Olga 
Pärn. “Aga et Tapa on militaar-
ne linn, siis lisandus juba teisel 
aastal nn militaaranimatsioon. 
Sõdurid teevad filme suure lus-
tiga – ei söö, joo ega maga, 
naudivad filmitegemist. Nende 
filmid käsitlevad sõjaväeelu 
satiiriliselt.”

“Muidugi laste töötoad on 
ka festivalil ääretult populaar-
sed. Neid teevad Sandra Lap-
man ja Erik Arunurm, kes on 
ka endised Priidu õpilased,” lisab 
Olga. 

“Tänavu  jõuab PPAFF es-
makordselt Viimsisse ja seda 
tänu Indrekule, kes käis Viimsi 
kinoga läbi rääkimas. Kino tuli 
vastu ja nad näitavad 27. ok-
toobril kell 16 tudengite võist-
lusprogrammi.”

Omavahel võtavad mõõtu 
koolid ja tudengid: Valencia 
polütehniline ülikool, Genti ku-
ninglik kaunite kunstide aka-
deemia, Praha FAMU, Midd-
lesexi ülikooli kunsti ja disai-
ni kool. See on hea võimalus 
saada ülevaade animatsiooni 
suundadest ja värsketest idee-
dest, programm on tasuta. 

“See on uhke samm kino 
poolt, et nad seda lubasid,” tun-
nustab Olga. 

Lapsepõlv Tapal
Priit Pärn sündis Tallinnas, aga 
kui tema raudteelasest isa sai 
Tapal tööd, kolis pere esialgu 
Udrikule ja hiljem Tapale kor-
terisse. Priit lõpetas keskkooli 
1965 ja läks seejärel Tartusse 
bioloogiat õppima. 

“Tapal elasin linna servas 
ja kõik minuvanused poisid 
ümbruskonnas olid venelased. 
Nende vanemad käisid vaguni-
depoos tööl, nii et seal oli tõe-
line proletariaat. Selles eas õp-
pisin vene keele väga ruttu ära 
ja see oli huvitav seltskond,” 
meenutab Priit Pärn. 

Veidi suuremate poiste teed 
viisid juba linna lähedale met-
sa. “Seal oli Saksa sõjaväe ladu 
õhku lastud. Kui metsa all su-
valisest kohast sammal ära lü-
kata, siis võis sealt leida kõike, 
mida oskasid ette kujutada.”

Priit Pärna mälestustes on 
Tapa igav linn, kõige igava-
mad olid pühapäevad, sest siis 
polnud ka trenni. Aga oli kino. 
Rahvas kõndis raudteejaamast 
kinoni, jalutati edasi-tagasi. Ki-
nos näidati igasuguseid filme 
ja ehkki ameerika filme reeg-
lina ei olnud, siis Priidul on 
meeles Ray Harryhauseni “Seits-
mes Sinbadi merereis”. “Harry-
hausen – ma olen temaga koos 
õlut joonud kuskil 1990nda-
tel,” ütleb Priit Pärn. 

Lisaks kinole ja spordile täit-
sid Priidu aega raamatud. “Raa-
matuid ilmus ju nimetuste poo-
lest vähe, aga tiraažid olid to-
hutud ja kõik, mis ilmusid, ma 

lugesin läbi. Kaks päeva, ja raa-
mat loetud,” meenutab Priit. 

Oma venelastest sõpradele 
jutustas ta neid raamatuid üm-
ber, sest nende peredes raama-
tuid ei ostetud. Näiteks Nahk-
suka jutud tegid Priidu väga po-
pulaarseks – mängiti indiaan-
lasi ja Priit teadis, kuidas seda 
teha tuli. 

Tudengite õpetaja
Alates 2006. aastast, kui Eesti 
Kunstiakadeemias Priit Pärna 
eestvõttel asutati animatsiooni 
õppekava, on Priit olnud vaba-
de kunstide teaduskonna ani-
matsiooni osakonna juhataja. Tä-
navu kevadel aga seisid Pärnad 
fakti ees, et nad ei saa kunsti-
akadeemias jätkata. 

“Olgale öeldi, et tema tee-
neid ei vajata. Mind tagasi ei 
valitud,” ütleb Priit Pärn. “Oli-
me valmis ära minema, aga tu-
dengid ei tahtnud lasta. Ma-
gistriõpe on ingliskeelne ja me 
olime enne valimisi magist-
rid vastu võtnud – 8 tudengit 
8 erinevalt maalt. Brasiiliast, 
Mehhikost, Taiwanist, Bulgaa-
riast. Nad põhimõtteliselt tulid 
konkreetselt meie juurde õppi-
ma ja kool ei öelnud neile, et 
Pärn ei jätka. Nemad survesta-
sid kõige rohkem, lisaks juba 
õppivad tudengid, samuti rah-
vusvaheline animavägi ja koo-
lid, kus ma olen õpetanud.”

Aga Priit Pärn on Euroo-
pas õpetanud igal pool, välja 
arvatud Albaania, Rumeenia ja 
Kreeka. 

Need olid pingelised päe-
vad, mil tuli enda ja oma tuden-
gite eest võidelda. Ja ta võitis 
– Priit Pärn jätkab Eesti Kuns-
tiakadeemias külalisprofessori 
poolel kohal ja magistriõppe-
kava juhina ning Olga Pärn töö-
tab külalisdotsendina ja baka-
laureuseõppekava juhina. 

Väike Eesti on tegelikult 

suur animatsioonimaa. “Inime-
sed väljaspool Eestit arvavad, 
et siin on iga teine animaator,” 
naerab Olga. “See aasta saade-
ti näiteks Hiroshima festivalile 
u 3000 filmi ja konkursile vali-
ti lõpuks neli filmi Eestist, aga 
Saksamaalt ja Poolast üks... 
Eesti animatsioon on maail-
mas täiesti tipus,” ütleb Olga. 

Uued filmid ja plaanid 
Vastvalminud Eesti Rahva Muu-
seum tellis ekspositsiooni jaoks 
mitmetelt filmitegijatelt filme. 
Priit ja Olga tegid soome-ugri 
rahvaste ekspositsiooni jaoks 
4-minutilise handi loo “Silma-
deta jahimees”.

“Saime väga kihvti koge-
muse, sest siin oli väga huvi-
tav lugu olemas. Kasutasime 
liivaanimatsiooni nagu filmis 
“Lendurid koduteel”, aga kui 
seal oli ka joon liiva abil teh-
tud, siis siin joonistas Priit vil-
dikaga.” selgitab Olga. 

“Uut filmi me tänavu tege-
ma ei hakka,” ütleb Priit lähiaja 
plaanidest rääkides. “Aprillis 
tuli välja raamat “Kilplased“ 
minu illustratsioonidega ja ka 
Olga käsi on seal kõvasti teh-
nilise abina mängus.”

Muide, “Kilplased” oli Priit 
Pärna esimene kunstnikutöö Joo-
nisfilmis, kui Rein Raamat kut-
sus teda 1974. aastal filmi kunst-
nikuks. Nüüd mõlgutab Priit 
mõtteid, et saaks ehk kilplas-
test uue filmi teha. 

“Reeglina on filmil üks või 
mitu peategelast, aga siin tu-
leks kümneid või sadu tegela-
si, kes näevad kõik ühtemoodi 

välja. Ja suur osa neist oleks 
korraga kaadris,” mõtiskleb ta.

Pooleli on Ellen Niidu “Onu 
Ööbiku” illustreerimine, mis 
peaks kohe valmis saama. 

Kõiki töid teevad Olga ja 
Priit koos. Olga eesti keel on 
juba hea, ta saab hakkama – 
kümme aastat on õpitud.

“Assimileerisin küll,” nae-
rab Olga. “Priit õpetab mind ko-
gu aeg. Grammatika on ikka 
väga raske.”

Olga neiupõlvenimi on Mart-
šenko. “Õppisin Valgevenes graa-
fikat kuus aastat ja paralleelselt 
töötasin koos oma vanemate-
ga, kes teevad ka animafilmi,” 
räägib Olga. “Aga mul ei olnud 
noorema põlvkonna kolleege, 
kellega suhelda. Süsteem akt-
septeeris mind ühe töötajana, 
aga mitte režissöörina. Taht-
sin teha oma loomingut, mitte 
seda, mida riik tellib.”

Olud Valgevenes on jätku-
valt keerulised. “Kinomaailmas 
kestab seal nõukaaeg edasi, aga 
erinevalt nõukaajast pole seal 
raha,” ütleb Priit. 

Vabadus animafilmi 
teha
Priidu ja Olgaga vesteldes sel-
gub, et sellised filmid, nagu 
nad koos teevad, saavadki sün-
dida üksnes Eestis. Ka Euroo-
pa animafilmide rahastasmise 
süsteemid on üles ehitatud nõn-
da, et sageli ütleb viimase sõna 
televisioon ning seab filmile 
piiranguid, et see sobiks for-
maati. Soomes on animafilm 
koos lühifilmiga ühes arves-
tuses. 

“Õpetasin Soomes Turus 
1994–2007, kokku 13 aastat ja 
ca 70 tudengit lõpetas,” räägib 
Priit. “Nad pidid nelja aasta 
jooksult tegema kaks filmi, kus 
nad ei tohtinud kasutada ei dia-
loogi ega taustateksti, kuid kas 
lastele või mitte, selle suhtes 
polnud nõudmist, see oli nen-
de oma otsus. Selle 13 aasta 
jooksul ei teinud keegi ühtegi 
lastefilmi. Ja siis nad sattusid 
maailma, kus rahastust leiab 
üksnes lastefilm või sotsiaal-
seid teemasid käsitlev film. Tu-
lemusena ei ole keegi neist 
rahvusvahelist künnist ületa-
nud. Turu koolis õppis ka kaks 
eestlast, aga nemad on tuntud 
rahvusvaheliselt. Nii et Eesti 
süsteem on päris hea.”

“Üks parameeter, millega 
võib kirjelda anima erinevust 
mängufilmimaailmast, on see, 
et raha mängufilmis võib olla 
väga suur. Seal hakkavad jä-
relikult toimima mängud, mis 
on seotud rahaga. Festivalidel 
nagu Cannes või Veneetsia võid 
suuri staare binokliga eemalt 
vaadata. Animamaailmas võib 
aga tudeng istuda suure staari-
ga laua taga ja õlut juua ning ei 
teagi võib-olla teda nägupidi,” 
kirjeldab Priit. 

Annika Koppel

Olga ja Priit Pärn teevad koos filme ja õpetavad Eesti Kunstiakadeemias. Foto Annika Koppel

     Tänavu  
jõuab PPAFF 
esmakordselt 
Viimsisse.    

“

     Inimesed 
väljaspool Eestit 
arvavad, et siin 
on iga teine ani-
maator.   

“PRIIT PäRNA ANIMAFILMIFESTIVAL
n Priit Pärna V Animafilmifestival kestab 10.–30. oktoobrini. 
n 27. oktoobril algusega kell 16 toimub rahvusvaheline tudengi-
animatsioonide konkurss Viimsi kinos. Tasuta!
n Festivalist tehakse kokkuvõtteid laupäeval, 29. oktoobril kl 17 
Tapa Kultuurikojas (Turu 8, Tapa).
n Festivali lisainfo ja programm: www.ppaff.eu.



Mälumängu vastused: 1. Tšingis-khaan. 2. Vehklemine. 3. Läti. 
4. Naised köögis. 5. Leiger, Tiiu. 6. Kuu peal.

KULTUUR

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus on 25. novembrini 
vaatamiseks Aime Kuul-
buschi isikunäitus “Puu-
dutused“.

Kui me kedagi puudutame – 
ulatame käe –, on see sõpruse 
ja isikliku poolehoiu avaldus. 
Puudutused on isiklikud, abi-
valmid ja heasoovlikud. Puu-
dutused ühendavad ja toetavad 
inimesi. Nad on olulisemad kui 
sõna, kuna puudutus on kõne-
tav ja sõnatu tegu. Mitte riiva-
mine, vaid märkamine. Mitte 
külm sõnatus, vaid toetav tegu, 
armastuse alge. Seda imelist al-
get on tunnetanud ja oma töö-
de kaudu edastanud kunstnik 

Kui hooldusõed kipuvad 
kuu peale
Rakvere Teater toob reedel, 28. oktoobril kell 19 Viimsi 
huvikeskuses publiku ette Marie Jonesi komöödiapõnevi-
ku “Sinatraga kuu peale“. 

Loretta (Ülle Lichtfeldt) ja Francis (Tiina Mälberg) on kaks 
tavalist keskeale lähenevat iiri naist oma igapäevaste rõõmu-
de ja muredega – lapsed sirguvad, mehed otsivad või tee-
vad tööd, sõbrannad abielluvad. Elu vajab elamist, aga iga asi 
nõuab raha. Naised töötavad hooldusõdedena 84-aastase ük-
siku voodihaige vanahärra Dave’i juures. Tema rõõmud piir-
duvad igapäevase ajalehe lugemise, hobuste võiduajamistel 
panustamise ning oma suure lemmiku Frank Sinatra muusika 
kuulamisega.

Ühel päeval juhtub aga midagi ootamatut, mis lennutab 
naiste fantaasia peaaegu et kuule ning paneb proovile nende 
südametunnistuse.

“Sinatraga kuu peale“ on lugu igapäevasest olelusvõitlu-
sest, mis küsib: kui kaugele on inimene nõus oma heaolu ni-
mel minema?

Marie Jonesi näidenditele on omane väikeste inimeste 
keeruliste elude kajastamine läbi mahlase keelekasutuse, sä-
rava huumori ja põnevuse. “Sinatraga kuu peale“ on tema 
viimaste aastate loomingu suurim hitt, mida on menukalt 
mängitud mitmetes maailma riikides. Rakvere Teatris tõi näi-
dendi lavale Ivo Eensalu.

Piletid on müügil Piletimaailmas ja Viimsi huvikeskuse kon-
toris – broneerimine viimsi@huvikeskus.ee, tel 6028 838.

Rakvere Teater

22. oktoobril kell 15 ava-
takse Viimsi huvikeskuses 
Viimsi sõpruskoolide ja 
teatriprojektide sõprus-
linna Ylivieska fotoklubi 
näitus.

Ylivieska on linn Põhja-Soo-
mes, mis asub u 500 kilomeetri 
kaugusel Helsingist. Huvitaval 
kombel elab seal palju inimesi, 
kes armastavad Eestit ja eesti 
keelt. Viimsi kokkupuuted Yli-
vieskaga on siiani olnud sõp-
ruskooride ja teatriprojektide 
tasandil. Nüüd on alguse saa-
nud koostöö Ylivieska fotoklu-
bi ja Viimsi huvikeskuse vahel.

Ylivieska fotoklubi alustas 
juba 1961. aastal. Algne tegut-
semine oli vilgas, kuid 1970-
ndate lõpuks vaibus tegevus. 
Aastal 1984 kutsus tolleaegne 
Ylivieska kultuurinõunik kok-
ku grupi harrastusfotograafe ja 
valiti fotoklubile juhatus ning 
tegevus käivitus uuesti. 

Sõpruslinna Ylivieska 
fotoklubi näitus

Kuna tegemist on harrasta-
jatega, siis on klubi liikmeteks 
teretulnud kõik fotografeerimi-
sest huvitatud inimesed ning 
klubiga liitumiseks ei ole esi-
tatud erilisi nõudmisi. Täna te-
gutseb klubis aktiivselt 29 har-
rastusfotograafi. Iga osaleja ta-
sub klubi liikmemaksu ja lisaks 
kirjutatakse erinevaid projekte. 

Klubi tegevuse juurde kuu-

luvad igakuised kooskäimised, 
kus toimub arutlusring liikme-
te tehtud fotodest. Võetakse ette 
huvitavaid retki, et koos foto-
grafeerida. Selle aasta suvel käidi 
Põhjalahes asuval Tankari saa-
rel. Igal aastal korraldatakse 
liikmete fotokonkurss. Võist-
lusfotode hindamisel kaasatak-
se naabervaldade fotoklubisid. 
Kevadel korraldati Lightroom-

fototöötlemise programmi ka-
sutamise koolitus. 

Tähtsaim selle aasta sünd-
mus on siiski fotonäitus Viimsi 
huvikeskuses. Klubi eelmine näi-
tus toimus 2015. a jaanuaris ja 
seda külastas u 4000 inimest.

Näitus jääb avatuks 16. no-
vembrini. 

Ita-Riina Pedanik 
Viimsi huvikeskuse direktor

Aime Kuulbusch. Näitus Viimsi 
pühakojas vaid kinnitab seda.

Kunstnikul tuleb oma töös 
puutuda kokku erinevate ma-
terjalidega, mõista nende oma-
dusi, tajuda, tunda ja osata kä-
sitleda neid kui lähtekohta al-

guse kujundamisel ja loomisel. 
Läbi tehnikate tundmise ja kuns-
tilise kujundi vormimise val-
mivad teosed sobivaks koos-
luseks. Lisaks professionaalse-
tele võimetele kaasneb iga uue 
tööga loominguline sõnum, mis 

annab edasi mõtestatud kujun-
dite ja erinevate materjalide ka-
sutamise terviklahenduse.

Skulptor Aime Kuulbusch 
ütles näituse teema ja sisu mõ-
testamisel: “Minu jaoks võib puu-
dutus olla päikesesoojus, tuule-

Hetk 9. oktoobril toimunud näituse avamisest. Aime Kuulbusch (sinises) külaliste keskel. Foto erakogu

Isikunäitus”Puudutused” – Aime Kuulbusch
puhang, aga ka vihm või soe val-
gus – loomulikuna olev loodus.”

Kirikunäituse tarvis loodud 
reljeefid üllatavad oma meis-
terliku ideekäsitluse ja oskusli-
ku, lausa mängulise kergusega 
teostatud kunstilise tervikuga. 
Vormilahenduselt on teostel nii 
abstraktseid kui ka realistlikke 
kujundeid. 

Selge ja lihtsa vormivõtte 
kaudu on erinevates materja-
lides nagu pronks, akrüülvaik 
ja malm esitatud tajupiire ha-
jutavaid modifikatsioone. Näi-
tusel olevad kaks triptühhonit 
on oma korduvas motiivistikus 
erineva materjali foonil andnud 
suurepärase tulemuse ja mõju-
vad ühtsena. Teostes korduv 

geomeetriline kompositsioon ja 
vahelduvus tekitavad vaatajale 
illusoorse peegelduse tajutava 
ja nähtava kujundi ambivalent-
susest.

Reljeefide lakoonilise var-
jundi toetuseks on erinevate ma-
terjalide kasutuse võlu, mis oma-
korda tipneb tervikutunnetuses 
ja kogu näituse idee teostuse 
nõudlikkuses.

Viimsi pühakoda on kunst-
nik Aime Kuulbuschile tuttav 
paik. Tema loodud on kiriku-
saali lääneseinas paiknev kiri-
ku ehitamise eestseisja presi-
dent Lennart Meri bareljeef.

Olete südamest oodatud!
Erkki Juhandi 
Näituse kuraator

Parimad fotod 2015. aasta fotokonkursist: “Toit” (foto Vilho Kallio) ja “Ootus” (foto Jussi Jukka Syksyinen).
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VIIMSI KINO

Uued filmid 
21. oktoobril esilinastub Viimsis romantiline suhtedraama 
pealkirjaga “Maggie plaan”. Nimikangelane pole leidnud 
armastust ning nii otsustabki ta hankida lapse omapead. 

Kena plaan läheb aga vett vedama, kui juhuslikult ris-
tub Maggie tee abielumees Johniga. Üks tütar ja kolm aas-
tat hiljem on aga armastusega kaputt ning nüüd küpsebki 
naise peas kaval plaan. Ta soovib seada asjad nii, et John 
oma eksabikaasaga tagasi kokku koliks. Kas see ka õnnes-
tub, selgub kinos. Osades Greta Gerwig, Ethan Hawke ja 
Julianne Moore.

Oktoobrikuu viimasel reedel esilinastuvatest teostest 
peatume veel kahel. Esimese puhul on aluseks jällegi M. 
L. Stedmani rahvusvaheline bestseller. Filmis “Valgus oo-
keanide vahel” on I maailmasõja veteran Tom otsustanud 
koos oma noore naise Isabeliga võtta vastu majakavahi 
ameti saarel, mis asub rannikust pea poole päeva mere-
sõidu kaugusel. Peale mitut nurisünnitust on naine tõelises 
depressioonis päevani, mil randa triivib paat surnud mehe 
ja elus beebiga. Mees soovib lapse mandrile tagasi viia, 
naine näeb selles Jumala kingitust ning lõpuks otsustavad 
nad siiski lapse endale jätta. Kuni selgub, et lapsest tunneb 
puudust veel üks hing. Osades Michael Fassbender, Alicia 
Vikander ja Rachel Weisz.

Kinorubriigi lõpetuseks natuke toimekamat kraami. 
Ben Affleck, kes on ennast tõestanud nii stsenaristi kui 
ka lavastajana, pole näitlemist siiski päris kõrvale jätnud 
ning nii saabki mehe etlust nautida stiilses põnevikus, mil 
üsna pretensioonitu nimi – “Audiitor”. Jutustab see pealt-
näha tagasihoidlikust raamatupidajast, kes reaalsuses aga 
tegeleb märksa valgustkartvama äriga, nimelt korraldab 
mees suurte kuritegelike organisatsioonide rahaasju. Kui 
FBI mehele jälile saab, otsustab ta suitsukatteks võtta enda 
kliendiks ka ühe legaalse firma. See samm aga osutub 
märksa ohtlikumaks kui Ida-Euroopa ja Lõuna-Ameerika 
killeritega äri ajamine. Treileri põhjal aasta ühe intrigeeri-
vaima linaloo naispeaosas  mängib Anna Kendrick.

Viimsi kino

Alicia Wikander  mängib filmis “Valgus ookeanide vahel“ 
naist, kes leiab lapse.

Ben Affleck filmis “Audiitor“.

Parim võimalus nautida 
head muusikat on selle 
järgi tantsida. Viimsi 
Happy Jazz festivali raa-
mes on kõigil suurepära-
ne võimalus teha tutvust 
svingiajastu hiilgeaega-
dest, 1930ndate New 
Yorgist pärit svingtantsuga 
lindy-hop. 

Lindy-hop on segu mitmetest 
selle ajastu tantsudest nagu jazz, 
stepp ja charleston. Kiiresti po-
pulaarsust kogunud tantsustiil 
vallutas kogu Ameerika ning 
levis peagi üle terve maailma. 
Uus tantsustiil sai oma nime 
esimesest peatuseta lennurei-
sist New Yorgist Pariisi, mille 
sooritas Charles Lindbergh hüüd-
nimega Lucky Lindy.

Lindy-hop on eelkõige tun-
tud oma akrobaatiliste elemen-
tide (õhusammude) poolest, kuid 
see on vaid üks osa sellest ääre-
tult huvitavast ja kaasahaara-
vast tantsustiilist. Üha rohkem 
mõistavad inimesed, et lindy-
hop sobib suurepäraselt sot-
siaalseks tantsuks. Seda saab 
tantsida nii kiires kui ka aeg-
lases tempos, sõltumata vanu-
sest ja füüsilisest vormist. Lin-
dy-hopi võlu on raske paari 
lausega lahti seletada, kuid järg-
nevad märksõnad aitavad taga-
maid veidi avada.

Muusika
1930ndatel toimus palju muu-
datusi ka muusikamaailmas. 
Tekkis muusikastiil, mida ha-
kati nimetama svingiks. Põhi-
liselt hakkasid svingi esitama 
bigbändid, kuhu koondusid klar-
net, saksofon, trompet, trom-
boon, klaver, kontrabass ja trum-
mid. Svingmuusikas on väga 
tähtsal kohal rütm ja tänu sel-
lele kasutati seda tihtipeale just 

Happy Jazz festivaliks 
tantsusammud selgeks

tantsumuusikaks. Rütm ja sün-
koobid annavad svingitantsija-
le meeletult palju inspiratsioo-
ni, millest tingituna hakkab ke-
ha spontaanselt kõlavat lugu 
jutustama. 

Partnerite vaheline 
kontakt
Kuigi lindy-hopis on nii kin-
niseid kui ka lahtiseid tantsu-
võtteid, on partnerid pidevalt 
füüsilises kontaktis. Nagu ikka 
koosneb tantsupaar kahest tant-
sijast, kellest üks on juhtija ja 
teine järgija. Lindy-hopi õppi-
ma asumisel on esmatähtis oman-
dada juhtimise ja järgimise teh-
nika. Kuigi juhtija omab kont-
rolli oma partneri liikumise üle, 
jääb järgijal siiski piisavalt ruu-
mi ka improvisatsioonile. Juh-
tija saab tantsu spontaanselt mõ-
jutada, reageerides muusikale 
ning sobitades sinna erinevaid 
tantsufiguure. Selline partneri-
te vaheline koostöö on väga nau-
ditav ning igast tantsust tekib 

justkui vestlus. Tegelikult on 
lindy-hopis kasutatav juhtimi-
se/järgimise tehnika hea alus 
mis tahes paaristantsule.

Improvisatsioon
Nagu svingmuusika on ka lin-
dy-hop väga improvisatsiooni-
line. See tähendab, et sammud 
ei ole kokku lepitud ega lavas-
tatud. Lindy-hopis on loomuli-
kult põhifiguurid ja teatud sam-
mumuster, aga neil puudub kin-
del esitamise järjekord. Kui 
kaks tantsijat saavad tantsupõ-
randal kokku, ei või kunagi tea-
da, milliseks nende tants kuju-

neda võib. Hea tantsija on see, 
kes suudab võimalikult hästi 
oma tantsuga kõlavat muusikat 
peegeldada.

Igaühe isiklik stiil
Erinevalt paljudest teistest tant-
sustiilidest saab lindy-hopi te-
ha väga isikupäraseks. Seega 
ei tasu heita meelt olukorda-
des, kus kaks svingitantsijat, soo-
ritades üht ja sama figuuri, eri-
nevad absoluutselt teineteisest. 
Lindy-hopis on olulised baas-
teadmised, partnerite vaheline 
koostöö, juhtimine/järgimine. Kui 
sul on hea tehnika, on sul või-
malik tantsida kõikide partne-
ritega olenemata nende isikli-
kust stiilist.

Sotsiaalne tants
Lindy-hop on eelkõige sotsiaal-
ne tants. Seda tantsiti Ameerika 
tantsusaalides 1920–1940nda-
tel svingmuusika saatel. Lindy-
hop on selle ajastu vaim siiani 
säilinud. Kõik tantsivad koos, 
olenemata nende oskuste ta-
semest. Naised ei pea ootama, 
millal mehed neid tantsule pa-
luvad. Lubatud on olla ise ak-
tiivne. Õppimiseks ei vaja sa 
personaalset partnerit, sest tun-
dides toimub pidevalt partne-
rite vahetus. Erinevate partne-
ritega tantsimine on parim viis 
oma lindy-hopi oskusi arenda-
da.

Aivar Vassiljev

Lindy-hopi tantsiti Ameerika tantsusaalides 1920–1940ndatel 
svingmuusika saatel ning stiil sai nime üle ookeani lennanud 
Charles Lindeberghi järgi, keda hüüti Lucky Lindyks. Foto Internet

TULE JA AVASTA ENDA JAOKS VÕRRATU SVINGTANTSUMAAILM! 
n Tantsima õpetavad Tallinn Swing Dance Society juhendajad 
Eliisa ja Janek Õunamägi.

n Rohkem infot lindy-hopi ja juhendajate kohta leiad veebilehelt
happyjazz.ee. Kursused toimuvad 2. ja 3. novembril kell 18.30–
20.00 Viimsi huvikeskuse saalis. 

n Kursuste tasu on 10 eurot, eelregistreerimine e-posti aadres-
sil info@happyjazz.ee.
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KULTUUR

21. oktoober – 5. november

Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED 

23. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus 
Jutlustab Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

27. oktoober kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus 
Jutlustab prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. november kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

NäITUS
22. oktoober kell 15
Ylivieska fotoklubi näituse 
avamine
Tasuta!
Viimsi huvikeskuse aatriumis
    
Kuni 31. oktoober 
Raamatuväljapanek 
“Imepärane Eesti loodus“
Raamatuväljapanek “Tervise 
käsiraamatud“
Prangli raamatukogus
7.-30. november

Näitus “Piirideta meri“
Kunstnik Anneli Akinde müügi-
näitus 
Rannarahva muuseumis

Eesti Sõjamuuseumis on avatud 
Tšehhi-Gruusia ühine fotonäitus 
“Mission for Peace“
K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Stendnäitus “Sõprade kirjad 
on su poole teel“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus 

Jüri Jeršov maalide näitusmüük
Viimsi huvikeskuses

Kuni 11. november 
Juhan Rodriku maalide näitus 
“Vabaduse teel“
E–N k 10–16
Viimsi päevakeskuses

Kuni 25. november 
Aime Kuulbuschi isikunäitus 
“Puudutused“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

KONTSERT, TEATER
28. oktoober kell 19
Rakvere Teatri külalisetendus 
“Sinatraga kuu peale“
Autor: Marie Jones
Lavastaja: Ivo Eensalu
Osades: Ülle Lichtfeldt ja Tiina 
Mälberg
Piletid: 15/13 € Piletimaailmas 
ja Viimsi huvikeskuse kontoris
Broneerimine: tel 6028 838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

4. november kell 13
Happy Jazz Festival
Jazz Standards First vol. 2
Viimsi Muusikakooli Jazz Band
Tasuta!
Viimsi kooli saalis
kell 17
Sofia Rubina
Piletid 15/17 € Piletilevis
Viimsi mõisa tõllakuuris
kell 19
Hold Tight – Tribute To Andrews 
Sisters
Swing´n´Joy Orchestra, Kelli 
Uustani, Triin Lutsoja, Evelin 
Veermets, Margus Jürisson
Piletid 18/20 € Piletilevis
Viimsi kooli saalis
kell 21
Tribute To Past Pops
Lasse Hirvi Trio
Pilet 5 €
kell 22.30
Jam Session
Black Rose Pubis

5. november kell 17
Happy Jazz Festival
James Werts sings Sinatra
James Werts  & Friends
Piletid 15/17 € Piletilevis
Viimsi mõisa tõllakuuris
kell 19
Andrea Motis & Joan Chamorro 
Group
Pilet 22/25 € Piletilevis
Viimsi Kooli saalis
kell 21
Don´t Miss a Beat!
Tiit Kalluste Jump Band feat. 
Raimonds Macats
Pilet 5 €
kell 22.30
Jam Session
Black Rose Pubis

KURSUSED, ÕPI- JA JUTUTOAD
27. oktoober kell 18
Raamatukogupäevad 20.–30.10
Lugejatega kohtub kirjanik 
Olavi Ruitlane
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

1. november kell 18.30 
Paberikunsti õpituba
Vajalik eelregistreerimine: 
garlyn@hot.ee
Osalustasu: 19 €
Viimsi huvikeskuse kunstiklassis

2. ja 3. november 
kell 18.30–20
Viimsi Happy Jazz Festival
Svingtantsu kursused
Registreerimine: 
www.happyjazz.ee
Osalustasu: 10 €
Viimsi huvikeskuse saalis

4.–6. november
Ingelliku Reiki 1. ja 2. astme 
kursus
Vajalik eelregistreerimine: 
annitriin@gmail.com
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis 2

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
21. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Duo Catarsis
DJ: Sass Nixon
Info ja broneerimine: 

tel 5628 2261
Black Rose Pubis

21. oktoober
Maia Vahtramäe
Jussi Õlletoas

22. oktoober kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VDJ: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

22. oktoober
Sada ja seened
Jussi Õlletoas

28. oktoober 
Vennad Abrod
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Inerts
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

29. oktoober
Tõnu Raadik ja Ralf Lainevool
Jussi Õlletoas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Tõnu Tiks
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

4. november
Jana-Liisa Johannson
Jussi Õlletoas

5. november 
Parvepoisid
Jussi Õlletoas
kell 21
Muusikat mängib DJ Süvaorg
Sissepääs on tasuta!
Broneeri rajad: tel 6051 101
Viimsi Kuulsaalis 

SPORT    
23. oktoober kell 16
Jalgpalli B esiliiga kohtumine 
Viimsi JK – Tartu JK Tammeka 
U21
Viimsi staadionil

26. oktoober kell 19
Jalgpalli B esiliiga kohtumine 
Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II
Viimsi staadionil

28.–30. oktoober
Rahvusvaheline Viimsi Sügis-
turniir 2016 BBBL korvpallis
2004 ja hiljem sündinud poistele
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi ja Haabneeme koolis

29.–30. oktoober kell 11
Paul Keres 100 Viimsi valla 
malefestival
Korraldaja: Viimsi Maleselts Apones
Viimsi koolis

LASTELE JA NOORTELE
Kuni 30. oktoober 
Leivaprogramm “Põllult põske“
Sihtrühm: lasteaed ja I–III kooliaste
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed ja I–III kooliaste
Info ja broneerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi vabaõhumuuseumis

23. oktoober kell 17
Laste pühapäevakool 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. oktoober kell 14
Priit Pärna V animafilmifestival
EKA uusanimatsioon 2016
Euroopa animatsioonide 
programm 7+
Läti animatsiooniprogramm lastele
Haabneeme Koolis

21. oktoober kell 16
Viimsi noortekeskuse sünni-
päevapidu!
Pidu on kõigile tasuta!
Viimsi huvikeskuses ja Viimsi 
noortekeskuses

24.–28. oktoober
Sügisene linnalaager
Iga päev uus programm!
Info ja broneerimine: 
tel 6051 100
Muuv Seiklusmaal
kell 10–16
Diginädal!
Osalemine 12 € (s.h lõunasööki)
Viimsi noortekeskuses

26. oktoober 
Sõjamuuseumis koolivaheajal
kell 12–13 mõõga ja kilbi 
meisterdamise töötuba
kell 13–17 otsimismäng kuni 
5-liikmelisetele võistkondadele 

29. oktoober kell 12
Tule avasta sõjaajalugu Viimsi 
kooli õpilase Ranno juhatamisel
Kõik üritused on tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

31. oktoober kell 15
Halloweeni pidu 
Selga kostüüm!
Osalemine tasuta!
Viimsi noortekeskuses

1. ja 2. november 
kell 9.30 ja 11
3. november kell 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Lasteprogramm “Pipi eksib 
pillipoodi“
Nele-Liis Vaiksoo
Pilet 5 € müügil kohapeal
Rannarahva muuseumis

1.–30. november
Mardi- ja kadripäevaprogramm 
“Mardid mustad, kadrid valged“
Sihtrühm: lasteaed ja I–III kooliaste
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed ja I–III kooliaste
Meremehe 7 ametit
Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste
Eelregistreerimine: haridus-
keskus@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis

EAKATELE
29. oktoober kell 12
60+ lõunasöök 
Eelregistreerimine: tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohvitoas

VARIA
27. oktoober kell 16
Priit Pärna V animafilmifestival
Rahvusvaheline tudengianimat-
sioonide konkurss
Viimsi kinos
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SPORT

Sylvester otsib 
uusi liikmeid!

Võrkpallimeeskond Sylvester otsib 
enda ridadesse uusi liikmeid, et jätkata 
teekonda Rahvaliigas ja Tallinna meistri-

võistlustel. 

Treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäe-
viti Pirita Majandusgümnaasiumi spordisaalis 

kell 18.30–20.00. 

Täpsema info saamiseks 
helistage tel 5235 044, Martin.

Spordist tulekul
n 8. oktoober kell 14 toimub Viimsi staadionil 2. liiga jalgpalli-
võistlus Viimsi JK II – Türi Ganvix JK.
n 23. oktoober kell 16 toimub Viimsi staadionil Esiliiga B jalgpal-
livõistlus Viimsi JK – Tartu JK Tammeka U21.
n 26. oktoober kell 19 toimub Viimsi staadionil Esiliiga B jalgpal-
livõistlus Viimsi JK – JK Tallinna Kalev II.
n 10. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsi-
pallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – SK Tapa.

Korvpall kutsub!
Viimsi meistrivõistlused korvpallis 2016 toimuvad tänavu 
17.–18. detsembril Viimsi Kooli spordihoones.

Registreeri oma meeskond hiljemalt 8. detsembril kell 12 
e-posti aadressil kkviimsi@kkviimsi.ee (registreerimistähtae-
ga ei pikendata ning hilinenud meeskondi ei registreerita).

Turniir on osalevatele meeskondadele tasuta. Osaleda saa-
vad Viimsi elanikest, Viimsis töötavatest, õppivatest või spor-
tivatest inimestest koosnevad meeskonnad. Võistlussüsteem 
ja ajakava koostatakse vastavalt registreerunud meeskonda-
de arvule. Meeskondadel on soovitav omada ühtset, numbri-
tega tumedat ja heledat mänguvormi.

Turniiri korraldab Viimsi vallavalitsus koostöös Korvpalliklu-
biga Viimsi.

Olete oodatud osalema!
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi

Teeme oma elu 
raskeks, aga seda 
me tahtsimegi
Pealkirjas toodud Viimsi Kepi kapteni Marek 
Ulmani sõnadega sobib kokkuvõtvalt iseloomus-
tada 23. oktoobril võistkonna jaoks algavat 
13. hooaega Eesti saalihoki karussellis. 

Eelmise hooaja esiliiga neljanda koha pettumus on unus-
tatud ja seljataha jäetud ning lootusrikkalt vaadatakse 
tulevikku. Seekord ristatakse kaikad uue formaadi järgi 
mängitavas meeste saalihokiliiga meistrisarja B alagrupis. 

Uus formaat pakub rohkem põnevust, kus B meistrilii-
ga alagrupis on koos viis sama tasemega meeskonda. Eri-
liseks teeb seekordse hooaja kodu-võõrsil mängusüsteem, 
mis tähendab, et ees on ootamas põnevad väljasõidud. Li-
saks kodumängud Tallinnas. “Välismängud annavad palju 
juurde. Oleme alati pikkadeks sõitudeks organiseerinud 
reisibussi, et ka fännidel oleks lihtne võimalus meid toe-
tama tulla. Väike reis ja mäng võõrsil tekitab elevust ning 
tagasisõidud on olnud alati meeleolukad. Pulli peab saa-
ma!” lisas Viimsi Kepi kaitsemängija Robert Tarenõmm. 

Ettevalmistused algasid septembris, kui traditsiooni-
liste Viimsi Kepi suve(lõpu)päevadega juhatati sisse uus 
hooaeg Kääriku järve ääres Võrumaal. Meeskonnaga on 
liitunud kahe hooaja vahel paar uut mängijat. Üle viie 
aasta teeb comebacki Viimsi Kepi väravasuule võistkonna 
asutajaliige Olari Püvi. Ettevalmistusperioodi krooniks oli 
Viimsi Kepi triumf Tallinna meistrivõistlustel septembri-
kuus, kus saavutati esikoht. 

Hoia meeskonna tegemistel silma peal läbi Facebooki 
lehe www.facebook.com/viimsikepp. Viimsi Kepp tänab 
sponsoreid ning kutsub kõiki kaasa elama! 

Edgar Turbo

8.–9. oktoobril Berliinis 
toimunud 16. Internatio-
naler Kürwettbewerb 
võistlusest võttis rullilu-
uisuklubist Fox osa 14 
neidu, osaleti 11 kate-
goorias ning kategoorias 
jõuti ka poodiumile. 

Võistlustest võttis osa 10 klubi 
Saksamaalt ja 1 klubi Eestist. 
Kokku võistles üle 200 rullui-
sutaja. Suurepärane sooritus ja 
suurimad tänud kõigile võist-
lejatele ja nende toetajaskon-
nale!

Tulemused
III koht – rulliluuisuklubi Fox
kahe päeva tulemuste põhjal 
klubide arvestuses (kokku 11 
klubi);

I koht – Natalie Li Lind ka-
hekordsete hüpete klassis (kok-
ku 8 võistlejat);

I koht – Anette Aun Axeli 
klassis sünniaastaga 2001 ja 
vanemad (kokku 10 võistlejat);

I koht – Anna Brit Parko 
Rittbergeri klassis sünniaasta-
ga 2004 ja vanemad (kokku 13 
võistlejat);

I koht – Madli Leen Pa-
luteder kolmikhüppe klassis 
sünniaastaga 2006 (kokku 13 
võistlejat);

I koht – Krete Jäger kol-
mikhüppe klassis sünniaastaga 
2005 (kokku 11 võistlejat);

5 kulda, 1 hõbe ja 3 pronksi 
Saksamaalt

II koht – Rebecca Murumaa 
kolmikhüppe klassis sünniaas-
taga 2006 (kokku 13 võistlejat);

III koht – Gloria Veski-
meister ühekordsete hüpete 
klassis sünniaastaga 2003 ja 
vanemad (kokku 11võistlejat);

III koht – Janelle Jaadla 
Rittbergeri klassis sünniaasta-
ga 2005 (kokku 10 võistlejat);

III koht – QUARTET “Män-
gutoos” / Janelle Jaadla, Krete 
Jäger, Madli Leen Paluteder, 
Rebecca Murumaa, Stella Pär-

tel (kokku 5 võistluskava);
IV koht – Luisa Sharlyn Bu-

tovtshenko ühekordsete hüpe-
te klassis sünniaastaga 2003 ja 
vanemad (kokku 11võistlejat);

V koht – Meribel Kalev ühe-
kordsete hüpete klassis sünni-
aastaga 2004 ja nooremad (kok-
ku 10 võistlejat);

VI koht – Stella Pärtel Rit-
tbergeri klassis sünniaastaga 
2006 (kokku 9 võistlejat);

VII koht – Kirke Marta Süld 
kahekordsete hüpete klassis 
(kokku 8 võistlejat);

IX koht – Rebecca Pärtel 
Axeli klassis sünniaastaga 2001 
ja vanemad (kokku 10 võistle-
jat);

X koht – Miina Mi Lind 
kolmikhüppe klassis sünniaas-
taga 2007 (kokku 18 võistlejat).

Tulemas
26. november 2016 – Eesti meist-
rivõistlustest üksikkavades. 

4. detsember 2016 – üksik-
sõidu ja rühmakavade võistlus 
KuldRull 2016.

Mõlemad võistlused toimu-
vad Pirita Majandusgümnaa-
siumi spordikompleksis! 

Rohkem infot leiab rullilu-
uisuklubi Fox kodulehelt klu-
bifox.com, Facebookist ja rull-
uisuliidu kodulehelt rulluisu-
liit.ee.

Karin Kaljas
Rulliluuiusuklubi FOX

Anna Brit Parko. Foto erakogu

n 24. november kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsi-
pallivõistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti. 
n 8. detsember kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones käsipalli-
võistlus HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Horison Pulp&Paper
n 17.–18. detsembril kell 19 toimub Viimsi Kooli spordihoones 
Viimsi meistrivõistlused korvpallis 2016. Turniiri korraldab Viimsi 
vallavalitsus koostöös Korvpalliklubiga Viimsi.
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TEENUS
n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvali-
teedi ja soodsate hindadega. Helista ja küsi pakku-
mist tel 5663 3807, e-post ken@aknakate.ee. 
Osta otse tootjalt Aknakate OÜ.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Tomsolar OÜ pakub puhastus- ja koristusteenu-
seid. Sisepuhastustööd, välipuhastustööd ja eri-
tööd (kokkuleppel). Kontakt: info@tomsolar.eu, 
tel 5553 8308.
n Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad 
veod BOXERiga Peugot 2 tonni. Tel 5660 0585, 
Sulev Paas.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad! Tel 5220 321.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Korstnapühkija teenused. Ohtlike puude/okste 
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muru-
niitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post 
igor@infinitas.ee.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet, viljapuude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 
hinnad. Tel 5220 321.
n Akende pesu, katuste süvapesu, värvimine, 
veerennide puhastus. Tuleme appi puhastustöö-
des igasse maakonda. Täpsem info tel 5638 8994, 
Uve.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-
mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitu-
mised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked. 
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 
transporditeenused. Tel 5850 4300.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Küttekollete ehitus ja remont. Korstna-
pühkimisakti väljastamine kindlustusseltside ja 
Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, e-post korsten.
korda@gmail.com.
n Paigaldame teie kinnistule vee ja kanalisat-
siooni torustiku ja liitume valla veevärgiga. Maja-
sisesed santööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine 
ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd väike 
ja suur traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja aia-
teede kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite 
ja septikute paigaldus. Garantii 2 a. Tel 5656 7690, 
Enno.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: 
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagle-
ehitus.eu. 
n Aedade ja väravate valmistamine, paigaldus. 
Tel 5249 034, www.iis.ee.

n Kui on soov mõnusalt ja kvaliteetselt aega 
veeta ning lõõgastuda, siis rendi haagissaun! 
Tel 5858 6133, Erki.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 5526 281.
n Korstnapühkimise teenus, kehtiv kutsetunnistus, 
nõuetekohase akti väljastamine. Tel 5040 875.
n Kogemustega massöör pakub esmaspäeviti 
Kendra Ilutoas klassikalist, tai, rasedate, tselluliidi-, 
laavakivi-, šokolaadi- ja spordimassaaži. Tel 5330 
8379, Katrin.
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka 
ära suuremad ja väärtuslikumad metalli kogused. 
Boilerite ja külmkappide utiliseerimine eritasu 
eest 10 eurot tk. Tel 5618 3783.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, 
kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, 
mootorid jne. Õuest, garaažist TASUTA, korterist 
10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.

REAKUULUTUSED
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SPORT & REKLAAM

Eesti karikavõistluste 
1/8 finaalpaari KK Viimsi/
Kesklinna KK vs AVIS 
Rapla vahel Viimsis 
toimunud seeria teine 
mäng lõppes meistriliiga 
meeskonna 79:88 pare-
musega, mis kahe mängu 
kokkuvõttes tähendas 
neile ka 17-punktilist edu. 

Nii lõppes küll KK Viimsi/
Kesklinna KK tee karikavõist-
lustel, kuid kahe südika mängu 
ja Viimsis toimunud korvpalli-
peoga võideti kindlasti juurde 
nii mõnigi poolehoidja. 

Enne mängu algust karika-
võistluste juhendi kohaselt va-
badest kolmepunktivisetest 36 
võimalikust sel korral vaid 15 
punkti ette visanud KK Viimsi/
Kesklinna KK võitis veel pool-
aja 50:37. III veerandajal, nel-
jandiku skoor 8:29, panid Ai-
var Kuusmaa hoolealused oma 
paremuse jõu ja pressingu toel 
ka sel korral kindlalt maksma 
ning turvalist eduseisu hoiti 
mängu lõpuni. 

“Karikavõistlustel osalemi-
se eesmärk oli saada mängida 
Alexela meistriliiga võistkon-
naga, kellele anda korralik la-
hing. Eesmärgi saavutamiseks 
pidime esimeses ringis võit-
ma I liigas mängivat Baltecot, 
mille ka täitsime, ning suu-
repärane, et saime vastaseks 
just AVIS Rapla, kes viimasel 
kahel hooajal võitnud Ees-
ti meistrivõistlustel pronksi. 
Eriti teeb head meelt, et meie 
oma klubi mängijad said nii 
tugeva meeskonna vastu män-
gu aega ja mõni neist tõusis 
oluliseks lüliks, et mõlemas 
mängus põnevus püsis. Loo-
detavasti said veel nooremad 
õpilased veelgi rohkem indu 
korvpalliga tegeleda ja pürgida 
meie klubi esindusvõistkonna 
koosseisu. Kuigi meistriliiga 
võistkonnad ei arva just hästi 
karikavõistluste süsteemist, kus 
madalamates liigades võistkon-
dadel on handycap kolmeste 
viskamise näol, siis usun, et 
tänu mängudele Raplaga sai-
me koostöös korvpalli propa-
geerida KK Viimsi/Kesklinna 
KK poolehoidjate seas ning 
leides uusi fänne,” võttis kari-
kavõistlused kokku peatreener 
Valdo Lips.

“Müts maha meie mees-
konna ees, kes pakkus poole-
hoidjatele kaks sisukat män-
gu ning kuhjaga emotsioone. 
Tugevam võttis küll oma. aga 
suutsime vastasetele piisavalt 
peavalu valmistada. Tänan Rap-
la meeskonda, fänne ja ma-
nagementi, et ühiselt Viimsis 
tõelise korvpallipeo püsti pa-
nime. Loomulikult tänusõnad 
ka kõikidele teistele fännidele, 
toetajatele, sponsoritele ning 
abilistele, kes mängu kõrgel ta-
semel toimumisele kaasa ai-
tasid,” rääkis klubi tegevjuht 

KK Viimsi/Kesklinna KK 
jaoks jäi AVIS Rapla sel korral 
alistamatuks

Tanel Einaste. “Karikavõistlu-
sed on meie jaoks küll selleks 
aastaks lõppenud, aga see oligi 
boonus. Meie hooaeg läheb eda-
si EMV II liigas, kus seni jät-
kame täiseduga, kuid jalga ei 
saa keegi sirgeks lasta, sest mii-
nimum eesmärk on pääs finaal-
turniirile ning seal loodetavasti 
saab võidule mängida,” tutvus-
tas Einaste edasisi eesmärke. 

Korvpalliklubi Viimsi koos 
Kesklinna Korvpalliklubiga on 
Tallinna kesklinnas, Meriväl-
jal, Pirital ning kõikjal Viimsis 
tegutsev korvpallikool, moo-
dustades ühtse ligi 450 lapse ja 
noorega klubipüramiidi. Vaata 
ka: www.kkviimsi.ee, www.
facebook.com/kkviimsi.

KK Viimsi

KK Viimsi/Kesklinna KK võitis südika mängu ja Viimsis toimunud 
korvpallipeoga juurde nii mõnegi poolehoidja. Foto KK Viimsi

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega 
ootab oma kollektiivi 

asjatundlikku ja pühendunud

PLANEERINGUTE 
PEASPETSIALISTI

Planeeringute peaspetsialisti peamised tööülesanded on detailpla-
neeringu lähteülesande koostamine, detailplaneeringute elluviimise 
üle järelevalve teostamine ning planeerimiskomisjoni seisukohtade 
protokollimine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine) 
kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus;
• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine,      
orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma 
töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vaja-
like teksti- ja tabelitootlusprogrammide ning teiste arvutiprogram-
mide ja andmekogude kasutamisoskus. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

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

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 24. oktoobriks 2016 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga 
“Planeeringute peaspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-pos-
ti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest, tel 
6028 877, Erik.Vest@viimsivv.ee, konkursi teemaline lisateave ju-
rist Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.

MÜÜK
n Šveitsi valge lambakoera kutsikad otsivad uut 
kodu. EKL tõutunnistusega, 4 poissi ja 3 tüdrukut. 
Müügitingimuste osas helista tel 506 4550. Roh-
kem infot https://www.facebook.com/valge-
pesakond.
n Küte: 3 m ja halg 30-60 cm, hind al 16 €/rm; 
korralikult pakitud halud ja klotsid 40 l tr võrgus, 
al 1.90 €/võrk. Transport hinnas. Halumasina 
(EVO36) rent ja teenus. Tel 5620 8210.
n Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 
30 cm, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 
kotist on transport Viimsi valda tasuta! Tellimine: 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, 
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Tel 5092 936. 
n Aiad, väravad, tõstuksed ja automaatika lahen-
dused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt 
(tsingitud ja värvitud värav + vundament + pai-
galdus + automaatika komplekt), hind 1500 eurot. 
Tõstuks 2.5*2 m 450 eurot. www.finegarden.ee, 
tel 5895 8809, info@finegarden.ee.
n Liiv, killustik, freesasfalt, põllumuld, kasvumuld, 
täitemuld, kompostmuld, graniitkillustik jm puiste-
veod hea manööverdusvõimega soodsal väikekal-
luril kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 
632.
n Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151, 
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
n Müün omatehtud käsitööesemeid: telgedel 
kootud sisustustekstiilid, vilditud ja tikitud esemed. 
Tel 5188 348, Maile.
n Müüa veisesõnnikut ja kompostimulda kile-
kottides kohaletoomisega. Tel 5330 5174.
n Müüa garaaž Katlamaja teel. Põrandaküte, uus 
elektrisüsteem, katusel uus kate. Tel 5343 0865.

TÖÖ
n Restorani BabyBack sõbralik meeskond otsib 
nõudepesijat. Asume Viimsi Keskuses, Sõpruse tee 
15, Haabneeme. Töö kirjeldus: nõude ja köögitar-
vikute pesemine nõudepesumasinaga, oma töö-
koha korrashoid. Töö graafiku alusel: pikk ja lühike 
nädal k 10.30-22.00. Lisainfo tel 5622 2121, Helin.
n Firma Haabneemes pakub tööd naistöötajaile. 
Töö ühes normaalpikkusega vahetuses. Info tel 
5018 413.
n Otsime Jaapani Maitsete sushikööki särtsakat 
kokaabilist, kelle kiired näpud on abiks ettevalmis-
tustööde tegemisel ja köögi korrashoiul. Palun 
võtta ühendust e-posti aadressil info@jaapani-
maitsed.ee või tel 5033 072. 
n Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidu-
sega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised 
saata: norsk112@hotmail.com.

OST JA MUU 
n Soovime osta 2–3-toalise korteri Viimsi piir-
konnas otse omanikult. Tel 5204 914.
n Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis, Haab-
neemes. Tel 5229 490.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka 
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vana-
raha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 
5011 628, Tim.
n Ostame kokku igasugu antiiki ja vanavara, pak-
kuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on aja-
looline väärtus. Tel 5891 0821.
n Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib olla ka 
remonti vajav või seisev auto. Sõidukil ei pea 
olema ülevaatust ega kindlustust. Tel 5457 5055, 
ago.aderberg@online.ee.
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued naiste- ja 

lasteriided, jalatsid, 
ehted – kõik otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

KIRBU-
TURG 
Pirita Vaba 
Aja Keskuses 
5. novembril 
kell 10–14

8. novembril 2016. a.
kell 11.00–14.00

Viimsi Päevakeskuses
Kesk tee 1

Eesti-soome jalatsi-
vabriku naturaal-

nahast ja lambavilla
voodriga 

TAlVEjAlATSITE
müüK.

Head pakkumised!
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N–P
Nüüd müügil ka üldehitusmaterjalid!
- Mineraalvillad
- Kipsplaadid
- Metallkarkass
- Tuuletõkkeplaadid

- Kuivsegud
- OSB ja puitlaastplaadid
- EPS plaadid

20. – 23. oktoober

31
NB! Allahindlus ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga 
toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.Parimad pakkumised ärikliendimüügis või tel. 5192 2867.

Kõik 
vaibad
ja pvc-põrandakatted

Randvere tee 9, Viimsi Market
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