Viimsi huvikeskuse ringid uuel hooajal >> lk 11

nr 15 (460) 1. september 2017

v

Tiraaz 9970

Head algavat kooliaastat!

Ilusat kooliaega! Foto Liina Rüütel

1. septembril alustab Viimsi
valla üldhariduskoolides
õppetööd 2575 õpilast. Neist
304 last lähevad esimesse
klassi. Kuigi möödunud õppeaastal oli kooliteed alustavate
laste arv natuke suurem, siis
1. klasside komplekte avatakse sel aastal ühe võrra
rohkem.
Kui eelmisel aastal avasime 1. klasse valla peale 13, siis sel aastal on
neid 14: Viimsi Koolis 5, Haabneeme Koolis 3, Randvere Koolis
3, Püünsi Koolis 2 ja Prangli Põhikoolis 1, kus alustab liitklassis
kaks 1. klassi õpilast.
Aasta-aastalt on õpilaste arv

meie valla koolides järjepidevalt
kasvanud. Võrreldes 2012. aastaga, kui Viimsi valla koolides õppis 1796 last, on tänaseks laste arv
kasvanud 779 võrra ehk 43 protsenti. Õpilaste arvu kasvuga peab
ühte sammu käima ka vajalik taristu. Ei ole saladus, et kõik mandriosa koolid töötavad täna n-ö maksimaalse võimekusega. Seetõttu on
selle aasta üks olulisemaid investeeringuid Haabneeme Kooli juurdeehitus, et natukenegi leevendada olukorda keskuse piirkonnas.
Järgmisel aastal on plaani võetud
juurdeehitus Püünsi Koolile.
Hea õpikeskkond ei ole vaid
korras taristu, vaid selleks on vaja
ka häid õpetajaid. Õpilaste arvu

kasv tähendab, et igal aastal näevad meie koolid suurt vaeva ka uute
õpetajate värbamisega. Kui eelmisel õppeaastal alustas meie valla
viies koolis tööd 254 õpetajat, siis
sel aastal on neid 282.
Lisaks laienenud Haabneeme
Koolile algab uus õppeaasta veel mitme uuendusega. Haabneeme Kool
tegutseb alates 1. septembrist täistsükli põhikoolina (1–9-klassiline
kool). 2009. avatud koolimaja oli
seniajani tegutsenud 6-klassilisena. Täistsükli põhikooliks kasvab
kool küll järk-järgult, ehk sel aastal tegutseb koolis 1. kuni 7. klass.
Uue maja saab juurde ka meie
lasteaiavõrk. 4. septembril avab uksed 6-rühmaline Uus-Pärtle lasteaed.

Samal ajal lõpetab tegevuse 1-rühmaline Amarülluse lasteaiamaja.
Algav õppeaasta on eriline ka
seetõttu, et Viimsi Kooli jaoks on
tegemist viimase aastaga, mil kool
tegutseb 12-klassilise koolina. Ees
seisab kooli reorganiseerimine 9klassiliseks põhikooliks seoses Viimsi riigigümnaasiumi avamisega septembris 2018. Ehk need noored,
kes täna alustavad teed Viimsi Kooli 10. ja 11. klassis, jätkavad järgmisest õppeaastast Viimsi riigigümnaasiumis.
Viimsi vallavalitsus tervitab kõiki tarkusepäeva puhul ning soovib
sujuvat ja teguderohket algavat õppeaastat!

Haridus- ja kultuuriamet

Intervjuu Rannarahva
muuseumi juhataja Janek
Šafranovskiga >> loe lk 9
Külade üldkoosolekud
Miiduranna küla ja MTÜ Miiduranna külaseltsi üldkoosolek toimub 5. septembril kell 18–20 Viimsi huvikeskuse suures
saalis.
Päevakord:
1. uue külavanema valimine (praegune
külavanem Teele Kase lõpetab oma ametiaja);
2. külavanema ja MTÜ Miiduranna külaseltsi 2017. aastal tehtu ja 2018. aasta
plaanid (sh konkursside “Minu Miiduranna
lugu” ja “Heategevuslik kõrvitsakasvatamise võistlus” parimate premeerimine);
3. ettepanekud, hääletus.
Valimistoiminguteks kaasa võtta isikut
tõendav dokument.
Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 14. septembril kell 18
Rannarahva muuseumis.
Päevakord:
1. külavanema aruanne tehtud töödest;
2. külavanema valimine.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61–66. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades. Külavanema kandidaadiks võib olla
antud küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 7. septembril, vajalik kirjalik nõusolek.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa.
Randvere küla üldkoosolek toimub 23. septembril kell 11 Randvere Koolis.
Päevakord:
1. külavanema tööaruanne;
2. Viimsi valla kommunaalameti esindaja info töödest Randveres ja küsimuste
vastused;
3. jooksvad küsimused.
Tammneeme küla üldkoosolek toimub
23. septembril kell 13.00 ajaloolisel sadama-alal.
Päevakord:
1. külavanema aruanne tehtud töödest;
2. külaelanike küsimustele vastab abivallavanem Oliver Liidemann (vastab küsimustele mis on külas probleemsed ja on
laekunud külaelanike poolt);
3. jooksvad küsimused.
Kelvingi küla koosolek toimub 25. septembril kell 18.30 Kelvingi keskusehoones.
Päevakord:
1. külavanema aruanne tehtud tööst;
2. küla arengukava arutelu (Reinu tee
ja teised objektid);
3. jooksvad küsimused.

Viimsi vallavalitsus
Külavanemad

Peipsi sibulad

Toome taas Peipsi sibulakasvatajate saagi Viimsi valda.
Sibulaid saab tellida 10-kilostes pakendites, ühe kilo hinnaks on 1,5 eurot. Tellimusi
saab esitada vallavalitsuse infolauas (Nelgi tee 1, Viimsi), tasudes ettemaksuna. Sibulasoove võtame vastu kuni sibulaid jätkub. Sibulad saab kätte 11. septembril kell
19–20 Haabneemes, Viimsi uue staadioni
parklas. Loe lisa viimsivald.ee ning valla Facebookist. Vaata ka lk 2.
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VALLAJUHTIMINE
ABIVALLAVANEMA VEERG

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 29.08.2017 vastu
võetud otsused:
nr 51 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule
nr 52 Tammneeme külas asuvate Ehala tee L1
ja Ehala tee L2 transpordimaa omandamine
nr 53 Projekti “Best Available Technologies of
Sewage Collecting for Boat Tourism“ omafinantseeringu tasumise garanteerimine
nr 54 Viimsi vallas, Pärnamäe külas Hobukastani haljak kinnistu omandamine
nr 55 Viimsi vallas, Pärnamäe külas, kinnistute
Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee
13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 56 Vaideotsus Andres Jaanuse, Märt Puusti ja Raivo Kaare vaides Viimsi Vallavolikogu
09.05.2017 otsusele nr 29

nr 57 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrako-misjoni koosseisu muutmine – endise liikme
Relo Ligi asemele kinnitati komisjoni liikmeks
Madis Kaasik
nr 58 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine – endise liikme Andrei
Lepihhini asemele kinnitati komisjoni liikmeks
Madis Kaasik
Viimsi Vallavolikogu poolt 29.08.2017 vastu
võetud määrused:
nr 11 Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruse nr 8 “Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine
nr 12 Viimsi valla reklaamimäärus
NB! volikogu 29.08.2017 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla
veebilehel www.viimsivald.ee/12044, määrustega www.viimsivald.ee/12043 ning Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Viimsi valla valimiskomisjon registreeris
kolm valimisliitu

18. augustil registreeris Viimsi valla valimiskomisjon kolm valimisliitu 15. oktoobril toimuvateks Viimsi vallavolikogu valimisteks.
16. augustil algas kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks. 18. augustil toimunud valla valimiskomisjoni koosolekul registreeriti kolm valimisliitu: Rannarahvas, Kogukondade Viimsi ja Tuleviku Viimsi.

Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21
päeva jooksul, seega kuni 5. septembri kell 18ni.
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste
eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine
algab 5. oktoobril, valimispäev on 15. oktoobril.
Viimsi valla valimiskomisjoniga seotud informatsiooni leiate Viimsi valla kodulehelt.

Viimsi valla valimiskomisjon

Parim elukeskkond kõikidele
viimsilastele!
Viimsi IRL läheb saabuvatele valimistele vastu sirge seljaga. Oleme täitnud enamuse 2013. aastal kohalikel
valimistel antud valimislubadustest!
Meie eestvedamisel valmis kaasaegne 144kohaline Uus-Pärtle lasteaed, Haabneeme
Kooli juurdeehitus ja moodne kergejõustikustaadion, gümnaasiumiõpilased saavad tasuta lõunat, rajatud on ühtne veesüsteem ning
Muuga sadamasse vee- ja reoveepuhasti.
Valminud on Viimsi Kaunite Kunstide Kooli
tööprojekt, kuhu tuleb ka 500-kohaline kaasaegne kontserdisaal. Toome sellega ühe katuse alla muusika- ja kunstikooli, edendame
huvikeskust ning viime huvihariduse täiesti
uuele tasemele.
IRL-i praeguse rahandusministri ja endise Viimsi vallavolikogu esimehe Toomas Tõniste juhtimisel on volikogu eelarve- ja arengukomisjonis valminud valla uus arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018–2023.
Valla finantsdistsipliin on oluliselt paranenud,
lisandunud on arvestataval määral investeeringuid. Võime valla kõige strateegilisema komisjoni töö tulemuslikkuse üle uhkust tunda.

IRL-i nägemus järgmiseks
4 aastaks: arendada Viimsist
parim peresõbralik elukeskkond
Eestis.

Meie vald on populaarne, üha enam inimesi
soovib siia rajada oma kodu ja end Viimsiga siduda. On aeg astuda järgmine samm ja
luua Viimsisse igas mõttes parim elu- ja töökeskkond, mis oleks eeskujuks kogu Eestile.
Viimsist peab saama elupaik, kus kõik
eluks vajalik on kohapeal olemas! Et poleks
vajadust minna Tallinnasse tööle või ülikonna juurde lipsu ostma. Et Viimsis oleks nii
kodulähedased kooli- ja aiakohad lastele kui
ka töökohad vanematele!

Tugev ja läbimõeldud
haridusvõrk!

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: 602 8840, e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 15. septembril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.face-book.com/ViimsiVald

Edu ja heaolu aluseks on haridus. Hariduse
edendamine kindlustab, et Viimsis kasvavad
üles targad ja ettevõtlikud lapsed, kes soovivad siia rajada oma kodu.
Viimsis on avarad lasteaiad ja koolimajad, saadav haridus on konkurentsivõimeline
ja õppurisõbralik. Kuid meie koolivõrk peab
muutuma mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks neile, kes soovivad parimat. Piltlikult
öeldes – mitte meie lapsed ei pea pürgima
Tallinna eliitkoolidesse, vaid teised linnad ja
vallad peaksid vaatama Viimsi poole. IRL-i
programmis on toimivad lahendused, mis
aitavad järgmisel neljal aastal selleni jõuda.
Koostöös Viimsi Teadus- ja tehnikahariduskeskuse Sihtasutusega rajame Miiduranna küla Bastioni kinnistule rahvusvaheliselt
tunnustatud õppekavaga IB õppe (International Baccalaureate) kooli. Rahvusvaheline haridus on noorele kõige kindlam pagas
jätkamaks haridust ülikoolides üle kogu maailma. Rahvusvaheliste ettevõtjate ja tippspetsialistide jaoks on kool elukoha valikul
otsustav tegur. Koos järgmisel sügisel avatava riigigümnaasiumiga teeb rahvusvahelist
haridust andev kool Viimsist tõsiseltvõetava
üldhariduskeskuse.

Viimsisse kodulähedased targad
töökohad!

Meie elukeskkond on üks Eesti kaunimaid ja
unikaalsemaid. Lisaks rannaäärele ja rohelusele on Viimsil 12 saart ja merekultuur, head
spordi ja looduse nautimise võimalused. Lisades sellele konkurentsivõimelise hariduse,

Jan Trei. Foto Megapixel Studio

on meil potentsiaali olla igas mõttes esmaklassilisim elukeskkond, kuhu soovitakse luua
ka uusi töökohti. On selge, et Viimsisse ei
tule suuri logistikaparke, tehaseid või tuhandete töötajatega büroohooneid. Kuid saame
luua võimalused teadus- ja tehnoloogiaalaseks arendustegevuseks ning toetada tarkade
töökohtade loomist.
Viimsi vald saab toetada teadusmahukat
ettevõtlust läbi mõtestatud detailplaneeringute. Peame läbimõeldult kavandama planeerimispoliitikat ning otsustama, kas planeeritavatest uusarendustest tõuseb kasu kogu
Viimsile või on sellesse probleemid juba sisse kirjutatud. Arvukate uute ja aina suuremate kortermajade ehitus toob kaasa veelgi
suurema koormuse teedele, veemajandusele
ja haridusvõrgule. Arendustegevus on vajalik, kuid peame väga hoolikalt kaaluma, millist arendust me oma valda soovime.
Viimsi on kolmest küljest ümbritsetud
veega, mis seab meie tegevusele konkreetsed
raamid. Vajame investeeringuid nähtamatusse varandusse ehk sellesse, mis on peas.
Vajame tarku töökohti, mis annavad kõrget
lisandväärtust – reeglina tähendavad need ka
töötajale kõrgemat tasu, riigile ja omavalitsusele kõrgemat maksutulu, rääkimata liikluskoormuse vähendamisest Tallinna suunal.

Roheline ja turvaline
elukeskkond!

Tahame, et Viimsi jääks sama roheliseks,
turvaliseks ja inimsõbralikuks kui praegu. Et
Viimsisse tuldaks mitte odava korteri pärast,
vaid väärtustataks siinset haridust, elu- ja
töökeskkonda.
Valla ruumilises arengus on suurimaks
väljakutseks vallakeskuse väljaehitamine Haabneeme – Viimsi – Miiduranna kolmnurgas
nii, et keskus ja mereäär oleks seotud üheks
tervikuks ning loodus säiliks.
Täna on Viimsi Tallinna eeslinn, kus käiakse magamas ja puhkamas. Meie tahame, et
Viimsist saaks Eesti kõige heatasemelisem
elu-, töö- ja hariduskeskkond. Peame selleks
targalt planeerima ja enne oluliste otsuste
tegemist kaaluma, mida toob üks või teine
arendus kaasa kümne aasta pärast. Et Viimsi
kasvaks eeskätt kvaliteedilt, mitte kvantiteedilt.
Rakendagem isamaaline jõud Viimsi
arengumootori ette. IRL Viimsi pooldab tasakaalustatud vallaarengut, kus kõik valdkonnad saavad võrdselt tähelepanu. Keda
IRL-i Viimsi valimisprogramm rohkem huvitab, saab sellega tutvuda meie veebilehekülje viimsi.irl.ee.

Jan Trei
Abivallavanem
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UUDISED

Sügisesed teetööd

KOMMUNAALUUDISED

Viimsi ühistranspordi
sügisesed sõidugraafikud

Septembris jätkuvad valla
teedel asfaltkatete remonditööd ning teekatete
markeerimistööd.

Asfaltkatete remonditööd olid
jagatud põhimahuks ja lisamahuks. Praegu tehakse 2500 m2
ulatuses lisamahu töid, mille
tähtajaks 15. september. Suurimateks töödeks on Kalmistu tee
lõigu remont, Vanapere tee remont, Mõisapargi lagunenud
kõnnitee remont, Haabneemes
asuvate mitmete kergliiklusteede äravajunud kohtade remont.
Ehitustöödest on lõpule
jõudnud Ravi tee rekonstrueerimistööd. Tarneprobleemide tõttu viibis bussiootepaviljonide
montaaž. Ehitustööde lõpptähtajast mittekinnipidamise tõi
kaasa mahaarvamise lepingutasust.
Jätkuvad ehitustööd Kesk
teel ja Heki teel. Käimas on kaevetööd ning mahukas kommunikatsioonide rajamine. Lõiguti
on valminud sademevee ja tänavavalgustuse kanalisatsioon,
vee- ja kanalisatsiooni ühendused. Algust on tehtud sidekanalisatsiooni ehitusega.
Tööd ei ole kulgenud esialgse ajagraafiku kohaselt – põhjuseks kohtuvaidlused ja tööde
peatamised, tööde ajutine peatamine keskkonna aspektidest
tulenevalt, komplikatsioonid insener-tehniliste lahenduste leidmisel ehitustöödel, lisandunud
trasside ehitustööd jms. Seetõttu on peatöövõtja teinud taot-

Alates 1. septembrist muutuvad Viimsi valla
siseliinide sõiduplaanid.

Ravi tee rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpuni. Foto Kommunaalamet

luse tööde tähtaega pikendada
ning vallavalitsus on selle kooskõlastanud – uueks tööde lõpetamise tähtajaks on määratud hiljemalt 11. oktoober 2017 (vaegtööde ja kasutusdokumentatsiooni tähtaeg 10. november 2017).
Kindlasti põhjustavad tööde venimised ebamugavusi, vallavalitsus vabandab juba ette võimalike ebamugavuste pärast. Tuleval nädala peaksid algama juba äärekivi paigaldamised jm
silmaga nähtavad teetööd. Lõpuni on veel natuke üle viie nädala jäänud.
Algasid tööd ka Pärnamäe
ja Lubja teel, kus vahetatakse
asfaltkate ning ehitatakse ümber bussipeatused. Rajatava Lubja lasteaia piirkond saab uue
liikluslahenduse sh ohutussaa-

rega ülekäiguraja. Tööd toovad
kaasa ajutise liikluskorralduse
muudatuse, millest teavitame
liiklejaid valla kodulehel ning
sotsiaalmeedias. Töölõigul on
ajutised foorid. Palume ehitustööde ajal kõigil liiklejail arvestada pikenenud sõiduajaga
ning võimalusel valida alternatiivne marssruut. Ehituslike tööde tähtaeg on 29.09.2017, mitteehituslik tegevus (kasutusload jmt) peab olema lõppenud
hiljemalt 10.10.2017.
Rohuneemes toimuvad Rohuneeme busside lõpp-peatuse
ringi haljastustööd ja peatuse
remonttööd, kus vahetatakse välja äärekivi ja platvormi asfalt.
Ringtee saab täringukivist ääristuse ning haljastuse.
Haabneemes Karulaugu tee

ja Randvere tee ristmikul (Neste
tankla poolsel osal) remonditakse sademeveesüsteemi ja likvideeritakse uputus – paigaldati
restkaevud ja drenaaž ning kogu
ristmiku amortiseerunud asfaltkate vahetatakse. Töid teostab
WWR Systems OÜ.
Septembrikuus on plaanis
valla teid täiendavalt pinnata
3900 m2 ulatuses. Koostööpartneri leidmiseks kuulutatakse
välja hange.
Välja on kuulutatud hange
Põhjakonna jalgtee projekteerimiseks ja ehitamiseks rajatava Põhjakonna trepi juurest kuni olemasoleva teedevõrguni.
Lõppemas on Viirpuu tee
ja Viieaia tee remonditööd.

Kommunaalamet

Bussiliin nr 49 pikenes Viimsi keskusesse
Alates 1. septembrist
pikenes Tallinna ühtse
piletisüsteemi bussiliin
nr 49 Viimsi keskusesse.
Mul on hea meel, et pea aasta
Tallinna linnaga peetud läbirääkimised on jõudnud positiivse tulemuseni ning kooliaasta algusest alates saavad
Viimsi elanikud ühistranspordiga mugavamalt liikuda Lasnamäele ja Ülemistele. 2016. aastal läbi viidud liikuvusuuring
näitas, et paljud viimsilased käivad tööl Tallinnas Ülemiste
kvartalis ning neil avaneb nüüdsest võimalus Ravi teelt pääseda otse Ülemistesse. Autoga
läbitakse antud teed 25–30 minutiga, bussiga 54 minutit, ent
bussis saab e-kirju lugeda, uudiseid üle vaadata või lihtsalt lasta mõttetegevusel lennata. Lisaks saab ümberistumiseta üsna
lähedale lennuväljale. Maakonnaliin 114 tagab otseühenduse
rongijaamaga, nüüdsest luuakse ühendus ka lennujaamaga.
Seni pidid paljud viimsilased selleks tegema ühe või isegi mitu ümberistumist. Kuna
Viimsis töötab ka suur hulk Pirita ja Lasnamäe elanikke, laienevad ka neil uued võimalused
Viimsi suunal liikumiseks.
Bussiliini nr 49 pikendamist
Tallinna linna piiril asuvalt Me-

Bussiliini pikenemisega väheneb ümberistumiste arv.
Foto Kommunaalamet

riväljalt Viimsi keskusesse soovisid nii Viimsi kui ka Tallinna
erinevate piirkondade elanikud
juba aastaid. Tänu Viimsi keskuse aktiivsele arenemisele, kuhu on viimastel aastatel ehitatud mitmed teenuste- ja kaubakeskused, meelelahutusasutused, rajatud koolid, uuenenud
rannad, on piirkond muutunud
tõmbekeskuseks, kuhu sõidavad igapäevaselt töötajad, õpilased ja vaba aja veetjad nii
Viimsist kui ka Tallinnast. Väga suur nõudlus Viimsi suunal
on just Lasnamäe linnaosast,
kust käivad tööl kaubanduskeskuste töötajad ja hotellide,
toitlustusasutuste, koolide, veekeskuse ja haigla (Fertilitas haigla on rajamas suure lisaehituse

ja piirkondliku perearstikeskuse) kliendid. 2018. aastal valmib Viimsi keskuse piirkonda
Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde riigigümnaasium, mis tõstab pendelrännet
veelgi ja seda olulisem on ühendus kahe omavalitsuse keskuste vahel.
Juba praegu on Ranna tee
ja Randvere tee liikluskoormus
suur nii linna suunduval kui ka
linnast väljuval suunal. Keskuse arenemisel sagedused kasvavad, mis põhjustab probleeme nii erasõidukite kasutajatele kui ka ühistranspordile. Seetõttu on väga oluline eelisarendada just ühistransporti.
Liini läbisõiduks septembrist kuni aasta lõpuni on pla-

neeritud ligikaudu 23 200 km
ning vald rahastab liini pikendamist käesoleval aastal ca 29
000 euro ulatuses. Vald taotles
liini pikendamiseks korduvalt
kahe aasta jooksul ka riigipoolset toetust, kuid taotlused
ei saanud positiivset tagasisidet. Nii jäi liini pikendamisega
kaasnevad kulud praegu valla
kanda. Kindlasti jätkame edaspidi riigilt piiriülese mahu rahastamise taotlemist.
Piletisüsteemi hinnad liinil
nr 49 kehtivad samadel alustel
nagu bussiliinidel 1A ja 38.
Bussiliin sõidab marsruudil
Ravi tee, Randvere tee, Ranna
tee, Merivälja tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Narva
maantee, Ussimäe tee, K. Kärberi tänav, Ümera tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee, Suur-Sõjamäe tänav, Ääsi tänav, Valukoja tänav, Lõõtsa tänav, SuurSõjamäe tänav, Tartu maantee,
Lennujaama tee, Ülemiste Keskuse seisuplats.
Liini teenindab MRP Linna
Liinid OÜ.
Infot sõiduplaani kohta leiab
peatus.ee või sõiduplaan.tallinn.ee lehtedelt.
Loodan, et liin leiab palju
kasutamist ja hea vastuvõtu viimsilaste seas. Sõidame bussiga!

Oliver Liidemann
Abivallavanem

Sõiduplaanide koostamisel on lähtutud koolitundide algusja lõpuaegadest, ümberistumiste võimalustest Tallinna bussiliinidele 1A ja 38 ning Prangli laevaühendusega kattuvusest. Muudatused toimuvad sõiduaegades ja liinide ümberkorralduses.
Liin nr V4 on jaotatud marsruutide paremaks eristamiseks V4 ja V4A-ks, kus V4 sõidab Leppneeme kaudu ja
V4A lühendatud marsruudil Tammneeme kaudu.
Liinil V7 on samuti tehtud marsruutide eritused ja liin
on jaotatud V7 ja V7A vahel. Liin nr V7A sõidab pikemat
marsruuti mööda Kallavere teed ja Maardu teed Muuga
sadamani, V7 sõidab mööda Muuga teed Pärnamäe teeni.
Kõige mugavam variant sobiva liini ja väljumise valimiseks on kasutada peatus.ee reisiplaneerijat.
Bussiliinil nr 38 muutuvad sõiduplaanid, et parandada ümberistumise võimalusi valla siseliinidele. Ümberistumised liinide vahel on nihutatud pikemaks, mis annab
võimaluse rahulikumalt ühelt bussilt teisele liikuda.
Valla siseliinide kolm väiksemat bussi vahetatakse uuemate ja suuremate busside vastu, mis peaks andma leevendust eriti hommikusel tipptunnil.
Tuletame meelde, et kõik sõitjad, ka soodustuste saajad,
on kohustatud valideerima oma sõiduõiguse. Saadav soodustus on kehtiv siis, kui sõit on registreeritud. Viimastel
aastatel on valideerimiste arv järjepidevalt vähenenud. Samas on just valideerimistest saadav info liiniplaneerijatele
väga oluline, et hinnata reiside täituvust ja sõiduvajadust.

Uued bussipeatused
Viimsi vald paigaldab igal aastal uusi bussiootepaviljone ning remondib olemasolevaid.
Käesoleval aastal saavad paviljonid Kuremarja peatus Pärnamäe tee ääres, Paekaare, Lubjamäe ning Vainu peatused
Lubja tee ääres. Kõikides nimetatud peatustes rajatakse
platvormid ja bussitaskud. Peatused valmivad septembri
lõpus – oktoobri alguses, paralleelselt teetöödega.
Uued ja mahukamad bussiootekojad koos alustega sai
Ravi tee – kokku 4 uut bussiootepaviljoni. Kavas on rajada
ja ohutuks muuta ka kaks teeäärset bussiootepeatust Tammneeme tee ääres – peatused Tammneeme ja Pällu. Ka siin on
kavas rajada tasku bussi peatumiseks ning platvorm koos
ootepaviljoniga. Tööde valmivad novembri keskel.
Muuga tee ääres on kavas projekteerida ja ehitada Niinepuu tee otsas asuv Aiaotsa peatus (linna suunal) ringi ohutuks – torutatakse kraav, laiendatakse bussitaskut ja platvormi ning ehitatakse jalakäijatele valgustatud jalgtee
koos teeületuskohaga.
Kavandatakse ka paviljonide paigaldamist Vanapere
teele Püünsi kooli peatustesse. Kuna antud peatused on kitsamad, siis tuleb välja töötada ootepaviljoni erilahendus.
Uus peatus rajatakse ka Kooli teele, suunaga Viimsi
keskuse poole. Peatuse nimeks saab Suureniidu.

Kommunaalamet

Muutuvad Tallinna sõiduplaanid
Alates 1. septembrist läheb Tallinna ühistransport üleminekut talvisele töökorraldusele.
Bussiliini nr 22 Väike-Õismäe – Vabaduse väljak pikendatakse Estonia peatuseni. Bussiliinile nr 24A Kadaka – Estonia lisandub uus peatus Rehe. Bussiliinile nr 31 Priisle – Estonia lisandub
uus peatus Võidujooksu. Bussiliinidele nr 32 ja 72 lisanduvad
Kopli suunal uued peatused Marati ja Sepa. Bussiliini nr 49
Ülemiste jaam – Merivälja pikendatakse Viimsi valda peatuseni Viimsi keskus. Bussiliin nr 54 Kurina – Estonia alustab tööd
pühapäevadel. Bussiliinidel nr 32 ja 72 muutub Kopli suunal
Maleva peatuse asukoht. Varasemalt Sõle tänaval paiknenud
Maleva bussipeatus hakkab paiknema Kopli tänaval Maleva
trammipeatuse kõrval. Bussiliini nr 33 Kopli suunaline peatus
viiakse kokku Männiku suunalise Maleva bussipeatusega.
Trammiliinid nr 1 ja 2 alustavad tööd oma tavapärastel
marsruutidel, liinidele lisanduvad uued peatused Marati, Krulli
ja Salme. Trammiliini nr 4 pikendatakse Lennujaama peatuseni,
liinile lisanduvad uued peatused Ülemiste linnak ja Lennujaam.
Seoses trammiliinide taasavamisega suletakse liiklus ajutisel bussiliinil nr 52 Kopli – Hobujaama.

Tallinna Transpordiamet
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Pranglile asub elama
nelja lapsega pere
Juulis kuulutasid Viimsi vald ja Prangli saarevanem välja võimaluse tulla Prangli saarele elama
noortel peredel, kellel on põhikooliealised lapsed. Vald pakkus omalt poolt peredele elamiseks
värskelt renoveeritud õpilaskodu ning lastele
kohad Prangli koolis.

Kalleim vara tänavail
Algab järjekordne kooliaasta. Paljudele lastele
tähendab see esmakordselt üksinda liiklusesse
astumist. Selle vajadusega kaasnevad ka suuremad ohud kõigile liiklejatele.
Hea lapsevanem, õpetaja, sõber – veel viimase asjana enne
kodust või koolist lahkumist
tuleta lapsele meelde liikluses
osalemise põhitõed.

Tulles kooli jalgsi:

Perekond Proover. Foto erakogu

“Huvi meie üleskutse vastu oli üllatavalt suur – kokku laekus 30 sooviavaldust,” ütles Prangli saarevanem Terje Lilleoks. “Valisime valdavalt selle järgi, kas pere oli saarele
kolimise enda jaoks läbi mõelnud: mida hakkavad vanemad
tegema, kuidas saab pere hakkama. Pere käis Pranglil ka
oma tulevast elupaika vaatamas ning tundus, et neile sobis.
Perekond Proover Pärnumaalt on suur ja toimekas, väga armas ja ühtehoidev. Pereisa Gunnar loodab peatselt uuendada oma laevanduse paberid, et Wrangö peale tööle minna.”
Viimsi abivallavanem Jan Trei peab üleskutset Pranglisse noorel perel elama tulla igati kordaläinuks: “Sõlmisime maja üürilepingu esialgu üheks aastaks, et pere, vald
ja saarerahvas vastastikuses sobivuses kinnitust saaks. Pere
kolmas laps läheb kohe esimesse klassi. Mul on väga hea
meel, et Pranglil kool saab korraga juurde kolm uut õpilast
ning saar kaks toimekat täiskasvanut. 1. septembril heliseb
koolikell Pranglil juba kaheksale õpilasele. Noor, särav
ja aktiivne pere annab lootust uuteks tuulteks saarel pikemaks ajaks ning lähitulevikus võib sarnast üleskutset
Prangli saarele elama tulla uuesti korrata.”
“Lapsena unistasin üksikule saarele kolimisest – nüüd
kolin küll saarele, aga mitte üksikule, vaid Pranglile ja
koos perega. Prangli saar on parajalt suur – piisav omaette
olemiseks, jagub rahu, privaatsust ja vaikust. Aga samas
on olemas kool ja lapsesõbralik elukeskkond,” ütles pereisa Gunnar Proover.
“Armastame kogu perega looduses viibida ja linde vaadelda. Abikaasa ja tütar soovivad kohalikku käsitööd tegema õppida. Meie soov on tänapäeva kiire elurütmi juures
kogeda midagi teistsugust,” lisas Gunnar Proover.

Viimsi vallavalitsus

- LIIGU KÕNNITEEL – jalakäija peab liikuma temale ettenähtud teel või teeosal. Sõiduteed ületatakse lubatud ja ohutus kohas.
- VASAKUL POOL – kahesuunalisel eraldusribata asulavälisel teel peab jalakäija liikuma ainult vasakpoolsel teepeenral.
- OLE NÄHTAV – pimedamate aegade saabumisega või
halva nähtavuse korral peab teel
liikudes jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat (nt taskulampi).
- OLE TÄHELEPANELIK
– vanemad peaksid oma lastele meelde tuletama, et liigeldes
ei mängita telefonimänge ega
kuulata muusikat kõrvaklappidega.
- VEENDU OHUTUSES –
astudes reguleerimata ülekäigurajale peab kontrollima, et
see on ohutu ning sõidukid on
sulle teed andnud selleks ülekäiguraja ees peatudes.
- ROHELINE TULI – reguleeritud ülekäigurajal teed ületades tuleb veenduda, et fooris
põleb roheline tuli.
- SÕIDUTEE POLE MÄNGUVÄLJAK – sõidutee vahetus läheduses ei tohi mängida
mänge, mis võivad hajutada tähelepanu. Liikudes bussi, rongi või trammiga ei tohi unus-

Tuletagem meelde liiklemise põhitõed. Foto Liina Rüütel

JALGRATTURI MEELESPEA
n Kontrolli jalgratta korrasolekut, pidureid ja signaalikella;
n kontrolli jalgratta turvavarustust – vajalike helkurite ja tulede
olemasolu – ning tuleta meelde jalgrattaluku kasutamise vajadust ja oskust;
n mõtle läbi, kuhu ja kuidas jätta jalgratas kooli jõudes (kõige
õigem oleks varguste vältimiseks lukustada see selleks ettenähtud kohas ja registreerida Bike-ID registris www.bike-id.eu).

tada, et uste vahel ei mängita,
ja et suure sõiduki juhil on väikest last keeruline peeglitest
näha. Ära jookse teele bussi
varjust!

Tulles kooli jalgrattaga:

- KIIVER PÄHE – teel jalgrattaga sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit;
- ÄRA sea TEISI OHTU –
tuleb meeles pidada, et jalgrattaga liigeldakse jalgrattarajal,
jalgrattateel, ka jalgteel ohustama jalakäijat, samuti sõidutee parema ääre lähedal;
- SÕIDUTEEL JALGRATTURI LOAGA – sõiduteel tohib iseseisvalt juhtida jalgratast
vähemalt 10-aastane isik, kellel peab sõiduteel sõitmiseks ole-

ma jalgratta juhtimisõigus (jalgratturiluba);
- VEENDU OHUTUSES –
ülekäigurada võib ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei
ole reguleerimata ülekäigurajal
jalgratturil sõidukijuhi suhtes
eesõigust, välja arvatud juhul,
kui jalgrattur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

Tulles kooli tõukeratta,
rula ja rulluiskudega:

- ÄRA sea TEISI OHTU – neid
vahendeid kasutav jalakäija ei
tohi ohustada kõnni-, jalgrattaja jalgteel liikuvat jalakäijat ning
peab sõiduteed ületama jalakäija tavakiirusega;
- LIIKLE OHUTULT – tõukeratta, rula või rulluiskudega

liiklemiseks ei ole kiivri kandmine kohustuslik, kuid enda
ohutuse mõttes võiks see peas
olla.

Tulles kooli autoga,
peab autojuht meeles
pidama:

- TURVAVÖÖ – tuleb veenduda, et laps on autos turvaliselt
kinnitatud;
- OLE ETTEVAATLIK –
tuleb veenduda, et sõiduteel liigeldes ei ohusta ta teisi liiklejaid;
- OLE TÄHELEPANELIK
– kooli parklas manööverdades tuleb olla eriti ettevaatlik,
arvestades teiste liiklejatega
ning märgates alati jalgratta,
rulluiskude, tõukerattaga liikuvat isikut;
- OLE ETTENÄGELIK –
tuleb jälgida, et lapsel oleks
ohutu sõidukist väljuda ning et
ta ületaks tee ohutult.
Arvestagem teiste liiklejatega ja mõtelgem paar sammu
ette!
Turvalist kooliaega!

Eret Elen Viidakas
Noorsoopolitseinik

5

VIIMSI TEATAJA 1. september 2017

UUDISED

Malevasuvi jääb seljataha

Viimsi valda tuleb
kaks uut pinksilauda

Töömalevaid on korraldatud Viimsi vallavalitsuses
alates 1998. aastast. Osaleda soovivate noorte arv
on pidevalt kasvanud ja
malevlaste read täienenud. Õpilasmalevat
korraldavad koos Viimsi
vallavalitsus ja MTÜ Viimsi Huvikeskuse noortekeskus.

Sel aastal oli malev uutmoodi,
sest noored kandideerisid malevasse ise, kirjutades taotluse
ning lisades motivatsioonikirja
ja CV. Eelnevalt oli neil võimalus saada vastavaid teadmisi ja juhtnööre noortekeskuses
toimunud töötoast, kus vastavate dokumentide kirjutamist
õpetasid ja juhendasid PõhjaEesti Rajaleidja keskuse töötajad.
Dokumendivoorule järgnesid vestlused, kus kuni neljaliikmelistes gruppides said noored põhjendada, miks nad soovivad malevas osaleda ning
tuua esile oma tugevused ning
ootused. Seega said Viimsi noored võimaluse kandideerida malevasse tööle nii nagu kandideeritakse enamustesse töökohtadesse. Dokumendivooru ja
vestluste järgselt oli võimalus
võtta tööle üle saja noore, kes
korrektselt taotlused esitasid ja
vestlusel osalesid. Järgnesid tööõigust, -lepinguid ja -ohutust
puudutavad koolitused, mis korraldati koostöös Eesti Töötukassaga, ning seejärel sõlmiti
lepingud.
Viimsi õpilasmalev oli mõeldud 13–18-aastastele kohalikele noortele, kes soovisid teha
suvel tööd ning veeta koos eakaaslastega malevas vaba aega.
Tööd ja vaba aja tegevusi juhendasid rühmajuhid.
Õpilasmalev on abiks noorte töökasvatuse edendamisel
ning aitab noori tööturule sisenemisel. Õpilasmalevas oman-

Septembris rajatakse tänu noorte initsiatiivile
kaks uut vabas õhus asuvat lauatennise lauda:
Rohuneeme küla külaseltsi platsile ja Viimsi
kooli lähedusse.

Kui sul on pall ja reketid, siis saad välilaual ka pinksi
mängida. Foto Liina Rüütel

Külaskäik Muuga sadamasse pakkus malevlastele palju põnevust. Foto Kadi Bruus

dab noor üldjuhul oma esmase
töökogemuse, saades tulemustele vastavat töötasu. Viimsi õpilasmalev tegi peamiselt heakorratöid Viimsi vallas, tööandjaks oli Viimsi vallavalitsuse kommunaalamet. Noored aitasid korrastada randa, spordiväljakuid, parke ja mänguväljakuid. Lisaks pakkusid tööd lasteaiad, raamatukogu, huvikeskus, vabaõhumuuseum, rannarahvamuuseum, Randvere kool
ja teised haridusasutused.
Esmakordselt alustasime
koostööd Viimsi ettevõtjatega.
Suured tänud Signe Kadakule
ja Kadri Kassile, kes kohe haakusid ja olid valmis pakkuma
noortele uusi töökohti. Noored
said võimaluse töötada Viimsi

keskuses asuvates firmades:
Viimsi Selver, Sportland Eesti,
MyFitness Viimsi, Apollo Raamatud, Koduekstra ning Tallinn
Viimsi SPA. Eriline tänu kuulub Viimsi Selverile ja Kadri
Kassile, kes lisaks uuenduslike
töökohtade loomisele toetasid
ka maleva lõpuüritusi maitsva
Selveri toiduga. Samuti täname MyFitness Viimsit ja Silja
Kõivu kingituste eest tublimatele!
Lisaks tööle korraldasime
noortele ühiseid vaba aja tegevusi: tutvumisõhtu, EL-i programmi Erasmus+ tutvustus ja
erinevad töötoad. Noored õppisid Kristi Pihti juhendamisel
valmistama põnevaid alkoholivabasid kokteile ja tegid ühi-

selt vahvaid katseid Marcus
Ehasoo juhendamisel. Eesti suurima sadama – Muuga Sadama
– külastus oli tänu Sirle Arrole ja tema heale meeskonnale
noorte jaoks väga põnev. Malevlastele meeldis ka vabal ajal
koos Viimsi Kuulsaalis bowlingut ja piljardit mängida. Lõpuõhtul tehti malevast kokkuvõtted ning vaadati ühiselt fotosid ja maleva ajal tehtud filme.
Suur tänu kõikidele malevlastele, rühmajuhtidele, ettevõtjatele, tööandjatele ja korraldajatele! Noortele ilusat kooli
algust! Kohtume taas järgmisel suvel!

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö
peaekspert

2018. aasta Harjumaa laulu- ja
tantsupidu otsib osalisi
Otsime 2018. aasta
Harjumaa laulu- ja tantsupeo kontsertlavastusse
eri vanuses erinevast
rahvusest osalisi – mehi
ja naisi, poisse ja tüdrukuid. Eelnev näitlemis- ja
esinemiskogemus pole
vajalik.
2018. aasta Harjumaa laulu- ja
tantsupeo kontsertlavastus on
nooruslik seiklus läbi meie kodukoha looduse, ajaloo ja inimeste lugude. Lisaks traditsioonilistele lauludele, tantsudele ja
pillilugudele on kontsertlavastuse raamiks harrastusnäitlejate
poolt mängitud lugu, kus ühe
klassi noored seiklevad Harjumaa eri paigus, kandudes erinevatesse aegadesse. Lavastajaks ja stsenaristiks on Jaanika

Juhanson, kes on lavastanud nii
professionaalsetes kui ka harrastusteatrites üle kümne aasta. Hetkel juhib ta TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia teatrikunsti programmi ja on sealsamas
etenduskunstide lektor.
Kontsertlavastuse proovid
toimuvad 2017. ja 2018. aasta
sügisel, talvel ja kevadel laupäeviti (graafik selgumisel, vähemalt 4 korda sügisel ja 7 korda kevadel). Peaproov ja esinemine on 2. juunil 2018 Viimsi
staadionil.
Tegelaste kehastajatel pole
võimalik laulu- ja tantsupeost
osa võtta lisaks ka lauljate,
tantsijate või pillimeestena.

Otsime tegelaste
kehastajaid

Peategelased: neiu ja noor-

mees (vanuses u 16–21), kes kehastavad kaasaegseid gümnaasiumiõpilasi; naine ja mees (vanuses u 25–45), kes kehastavad õpetajaid.
Läbivad tegelased: 10 noormeest, 10 neidu, kaasaegne gümnaasiumiklass (vanuses u 16–
21).
Kõrvaltegelased ja osalised
massistseenides: krahv Mannteuffel, Anna Raudkats, pastor
Gustav Heinrich Schüdlöffel,
Eduard Ahrens, Jakob Hurt,
Friedrich Reinhold Kreutzwald, Elias Lönnrut, Laurits, Kolga krahv, Kolga mõisa elanikud,
Anija eit, Otto von Kotzebue,
perekond Ungern-Sternbergid/
Stackelbergid, perekond Volkonskid ja pidulised, perekond
Tiesenhausenid, ürgaegsed maaharijad, filmi võttegrupp, au-

samba avajad, sõdurpoisid Vabadussõjas, Erna grupi liikmed,
arheoloogid, mõisateenijad, õlletehase töölised, Padise mungad, ordumehed, talumehed ja
-naised jt.
Registreerumise tähtaeg:
15. september 2017. Registreeruda saad www.hol.ee – sündmustekalender – 23.07.17 – Harjumaa laulu- ja tantsupeo kontsertlavastuse osatäitjate otsimine.
Osalejatega tutvumine ja ülevaatus toimub laupäeval, 23.
septembril Viimsi kooli aulas.
Palume ette valmistada üks
luuletus ja võimalusel ka üks
laul ning olla valmis lavalisteks lisaülesanneteks. Selga palume panna vabalt liikumist võimaldavad rõivad ja mugavad
vahetusjalanõud.

Ruth Jürisalu

28. juulil tegid Viimsi kesknoored Viimsi Viimsi vallavalitsusele ettepaneku rajada Viimsisse pinksilauad, et kodu
lähedal lauatennist mängida.
Lauatennis on populaarsust koguv spordiala. Ilusate
ilmadega on näiteks Telliskivi loomelinnakus kõik lauad
hõivatud ning suure nõudluse tõttu on lauatennise välilaudu hiljuti juurde rajatud näiteks Kalamaja ja Pelgulinna
asumitesse, Piritale ja Nõmmele. Aasta alguses ka Viimsi
kooli siseruumi.
“Võtsime ühel nädalavahetusel reketid ning hakkasime Viimsi keskuse lähedalt lauatennise välilauda otsima.
Teadsin, et noortekeskuses sees on laud olemas, käisime
ka spordihallis, kus öeldi, et lauatennist mängida ei saa.
Selgus, et koduvallas on vaid üks väliväljak – Pärnamäe
külas, see aga jääb kodust kaugele,” tutvustas idee sündi
üks ettepaneku eestvedajatest Kea Kruuse. “Esialgu rääkisin ideest pöörduda valla poole oma sõpradele Eingard
Topsile ja Olga Ivanovale, kellele idee meeldis. Abiks oli
ka see, et palju oli toetust kooliõpilastelt ning noortevolikogu oli probleemile varem tähelepanu juhtinud. Viimsi
Kooli õpilasesindus pidas algatust samuti heaks mõtteks.”
16. augustil toimus vallavalitsuses noorte, valla esindajate, lauatennise õpetaja ning välilaudade valmistaja,
kooli esindajate ja külavanemate kohtumine, kus lepiti
kokku, et pilootprojektina rajatakse lähikuudel Viimsisse
kaks lauatennise välilauda ning kui neid hakatakse aktiivselt kasutama, tehakse neid ka juurde.
“Noorte initsiatiiv rajada valda välipinksilaudu oli
kahtlemata kõnekas. Rõõm oli näha noorte huvi ja kirge, ideed olid selgelt läbi mõelnud ning kohtumisele tuldi väga argumenteeritult ja konkreetsete ettepanekutega.
Kohtumise tulemusena paigaldatakse septembris Viimsi
kooli lähedusse ning Rohuneeme külasse pinksilauad.
Vaatame, kui hästi noored ja kogukond need kaks lauda vastu võtavad, ning kui kogukonnal on tõsine huvi, siis
võiksime võtta eesmärgiks rajada igasse külla ja alevikku
ühe välipinksilaua,” sõnas abivallavanem Jan Trei.
“Ma usun, et kuna Viimsis on noori palju, siis jagub ka
mängijaid. Eks kaasa aitab ka see, kui välilaudade rajamisest info levib ning kui välilaua läheduses oleks võimalus
reketeid ja palli laenutada. Oleme noortega võimalikud
asukohad juba ka ära kaardistanud,” lisas Kruuse.

Viimsi Teataja
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UUDISED
Head eakad jalgsi- ja
kepikõndijad!
Viimsi Pensionäride Ühenduse korraldatud matkasari “Tutvume koduvallaga“ alustab taas.
Üritused toimuvad kord kuus pühapäeviti. Esimene matk
10. septembril viib meid uuele matkarajale Randveres, vaatame ka Randvere aedlinna kauneid ehitisi ja uurime, kas S.
Reegi saunakivi on ikka alles. Matka pikkus u 4 km. Buss V2
väljub kell 10.30 haigla eest. Matka lõpus grillime ja joome
kuuma teed, toimub ka registreerimine ekskursiooniks Põhjarannikule. Info tel 601 2354.

Rein Kriis
Volli Kallion
matkajuhid

Hooaeg algab!
Viimsi Pensionäride Ühendus alustab hooaega 5. septembrist
iga nädal T, K, N kell 11–13 aadressil Kaluri tee 5, tuba 220.
Ootame praeguseid ja uusi VPÜ liikmeid osalema!

VPÜ juhatus

VIIMSI VALLA EAKAD sünnipäevalapsed

Palju õnne!
n Ella Saul ............................................................................... 99
n Livia Ailt .............................................................................. 95
n Anna Troianskaia ............................................................... 94
n Antonina Nosova ............................................................... 92
n Kalju Kelder ........................................................................ 92
n Valve-Elise Laanemägi ..................................................... 91
n Endel-Valentin Kopel ........................................................ 85
n Daisy Tuulas ....................................................................... 85
n Einart-Vambola Kõre ......................................................... 85
n Hilve Lepplaan ................................................................... 80
n Lii Savisto ............................................................................ 80
n Ülo Kollo ............................................................................. 80
n Mati Ojase ........................................................................... 75
n Svetlana Greinoman ......................................................... 75
n Ain Vilde ............................................................................. 75
n Ilme Marks .......................................................................... 75
n Helve Mänd ........................................................................ 75
n Behrend Boris Walter Wilhelm Dr Hohorst .................... 75
n Maret Maide ....................................................................... 75
n Inna Kashkova ................................................................... 70
n Mari-Ann Süvari ................................................................. 70
n Maret Orn ............................................................................ 70
n Katre Ninnas ...................................................................... 70
n Tiiu Kulm ............................................................................. 70
n Marika Kuul ........................................................................ 70
n Kalev Kuldvee .................................................................... 70
n Luule Aedna ....................................................................... 70
n Iia Johanson ....................................................................... 70
n Jüri Värv .............................................................................. 70
n Anne

Vahemäe .................................................................. 70

Haridustöötajate arenduspäev KUMUs. Fotod Kadi Bruus

Viimsi valla V haridustöötajate arenduspäev
25. augustil toimus juba
traditsiooniks saanud
viies Viimsi valla haridustöötajate arenduspäev.

Ligi 250 haridustöötajat kõikidest Viimsi valla munitsipaalharidusasutustest kogunesid õppeaasta alguse eel KUMUs.
Sel aastal oli arenduspäeva teemaks “360 kraadi tagasiside”.
Päeva jooksul esinesid haridustöötajatele ettekannetega
Kati Aus (Tallinna Ülikool, õpetajahariduse konsultant), Mart
Mägi (Statistikaameti peadirektor), Pille Kriisa (Randvere Kooli ja Rakvere Ametikooli eripedagoog, koolitaja), Marcus
Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste
Liidu juhatuse aseesimees) ja
Annika Hinn (Muraste Kooli
klassiõpetaja). Ettekanded olid

Arenduspäeva konspekt.

sisult vägagi erinevad ning harivad. Arenduspäeva moderaatoriks oli Grete Lõbu. Lisaks
uute teadmiste ammutamisele
annab selline üritus kõigile val-

la haridustöötajatele võimaluse enne õppeaasta algust kokku
tulla ning omavahel mõtteid ja
muljeid vahetada. Sel korral
kuulub suur tänu Viimsi riigigümnaasiumi direktorile Karmen Paulile, Randvere Kooli direktorile Leelo Tiisveltile ning
vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti teenistujatele, kelle
eestvedamisel valla haridustöötajate viies arenduspäev aset leidis.
Esmakordselt toetas arenduspäeva toimumist Euroopa
Sotsiaalfond projektitaotluste
vooru “Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste
rakendumiseks” tegevuse “Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks” raames.

Haridus- ja kultuuriamet

President Lennart Meri stipendium
Algaval ülikooliaastal
anname teada president
Lennart Meri stipendiumi
ja preemia taotlemise
võimalusest. Taotluste
esitamise tähtaeg on
1. detsember 2017.
Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi
statuudi eesmärk on jäädvustada Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust.
Määruse kohaselt antakse välja kahte liiki rahalist toetust:
preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida
Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud.

Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada
kõrgkooli üliõpilast, kes õpib
mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks
erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda
mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav
bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi
taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.
Preemia maksmise eesmärk
on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud
silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste
valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste
valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandi-

deerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui
taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembris 2017, lähevad arvesse magistritööd, mis
on kaitstud 2017., 2016. või
2015. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud
isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik.
Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust,
semiootikat jms.
Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt
olema Viimsi valla elanik, kuid
tal peab olema elulooline või
hariduslik seos Viimsi vallaga.
Stipendium või preemia an-

takse üle president Lennart Meri
perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. Viimsi vallal
on au ja kohustus stipendiumi
või preemia abil väärtustada valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.
Viimsi Vallavolikogu 12.03.
2013 määrus nr 6 “Viimsi valla
aukodaniku president Lennart
Meri stipendiumi statuut” on
avaldatud 22.03.2013 Viimsi Teatajas ning valla kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo: tel 602 8866,
marje@viimsivv.ee, www.viimsivald.ee.

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist
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Kelvingi küla tunnustati maapäeval
Kõik sai alguse sellest,
kui Viimsi vald esitas
Kelvingi küla 2016. aasta
Harjumaa aasta küla
kandidaadiks. Tiitel tuligi
Kelvingile, sellega kaasnes aukohustus osaleda
üleriigilisel kodukandi
aasta küla konkursil 2017.
Osavõtjaid oli 15, igast
maakonnast üks küla.
Egas midagi, tegime läbi kogu
selle kevadsuvise virvarri: külade kokkusaamine riigikogus;
ETV-s näidati meie külast videoklippi – autoriks Kelvingi
noormees Mathias Randrüüt.
Võõrustasime ja tutvustasime
oma küla tähtsale komisjonile,
mille esimeheks oli riigikogu
esimees Eiki Nestor. Tänud veelkord kõigile oma küla abilistele, küpsetajatele ja eriti meie
külavanemale Ants-Hembo Lindemannile.
Võitja ja eritiitlid lubati välja kuulutada augusti algul toimunud maapäeval. Mina Kelvingi aktivistina võtsin käevangu teise tubli tegija ja ühtlasi
oma abikaasa Raigo ning seadsime sammud Eesti külade 12.
maapäevale, mis toimus 4.–6.
augustil Viljandimaal Vana-Võidus Viljandi Kutseõppekeskuses.

Iseseisev Kelvingi koos riigikogu kellukesega.

Harjumaa delegatsioon maapäeval. Fotod Raigo Tõnisalu

Aasta küla

Et elu oleks põnevam, siis meid
otse peosaali ei lastud. Esimesel päeval liitusime 15-liikmelise Harjumaa delegatsiooniga
ja tutvusime Võrtsjärve ääres
asuva Valma külaga, kus asub
mitu kaunist paadisadamat, hiiglaslikku seiklusparki ja saab imemaitsvat angerjasuppi. Sealt edasi siirdusime Viljandi südalinna, kus oli au koos harjumaalastega e “harjakatega” ning teiste maakondade esindajatega
marssida lippude lehvides maapäeva rongkäigus läbi Viljandi
vanalinna. Seejärel kuulasime

Kersti Kaljulaid pärna
istutamas.

kesklinna kooli platsil (endine
Põllumeeste Seltsi hoov) sümboolset maa- ja külaelu puudutavat kõnet, mille pidas C. R
Jakobsoni rollis endine linnapea ja praegune Viljandi Kutseõppekeskuse direktor Tarmo
Loodus.
Õhtuks oli planeeritud aasta küla väljakuulutamise tseremoonia. Ligi 400 maaelu edendajat, lisaks külalised Põhjamaadest ja Moldovast, võtsid istet kutseõppekeskuse suures töökojas, mis maapäeva puhul oli
saanud piduliku rüü. Aasta külaks 2017 kuulutati Läsna-Loobu küla(d) Lääne-Virumaalt.

Meie küla – Kelvingi – pärjati
kõige iseseisvama küla eritiitliga. Väga uhke oli seista koos
teistega laval, imetleda kunstnik Merka poolt spetsiaalselt
laureaatidele maalitud puitkettaid ja tilistada riigikogu esimehe poolt kingitud kellukest.
Seejärel algas maitsmis- ja
tutvumisõhtu “Maakondade
maitsed”, kus iga maakond pakkus oma parimat kohalikku toodangut. Harjumaa laual troonisid koos juustude, sinkide ja
veiniga ka kelvinglase Raivo
küpsetatud maitsev seemne-rosinaleib ning õhtu parimateks
kiidetud värskehapud kurgid.
Saalis jätkus Viljandi valla kultuuriprogramm “Ürgses rütmis”.
Teise päeva hommikul mõeldi Urmas Vaino juhtimisel “raamidest välja” ja mõttekodades
sündis uus külaliikumise manifest. Ise osalesin ühes toredas ja
südamlikus töötoas “Linn külas ja küla linnas – põlvkondade suhestumine ja eluviisid,
põimumine.”

EV 100 igas külas

Õhtul toimus väärikas avatseremoonia programmile “EV
100 igas külas”, mille käigus
istutas iga maakond oma pärna
Vana-Võidu päikeseringi. Sellel tseremoonial osales ka Va-

bariigi President Kersti Kaljulaid, kes ka oma pärnapuu oskuslikult ja suure innukusega
päikesesõõri istutas. Kuna ka
mina Harjumaa pärna istutasin,
siis on edaspidi tore meenutada, et see oli tol suvel maapäeval, kui me Kerstiga koos puid
istutasime.
Saalis pidas president sisuka kõne maapäevalistele ning
asus siis koos teistega nautima
õhtu programmi. Igast maakonnast esinesid tasemel etlejad
ning kõrvale näidati videona ühte maakonna külade poolt tehtavat kingitust Eestile. Harjumaa tutvustas Kiisa aleviku kin-

gitust “Saku valla alevike ja külade 100 maakivi park”. Lõpuks
peeti tõeliselt tore ja lustakas
rahvapidu koos Untsakatega.
Kolmandal päeval toimus
foorum “Eesti eesistumise mõju Euroopa maaelupoliitikale”,
mida vedas Märt Treier, ning
maakondade võistumäng “Turvaline küla”. Toimus Eesti külade XII maapäeva lõputseremoonia, kus võeti vastu ka Eesti
maakogukondade manifest. Aukülalisteks olid sel päeval peaminister Jüri Ratas ja maaeluminister Tarmo Tamm.
Eesti külade maapäev, mis
iga kahe aasta tagant küla- ja
maaelu aktivistid kokku toob,
oli suurepärane ja väga hästi
organiseeritud üritus. Sellel osaledes tundsin üle paljude aastate täiesti selgelt, et kuni Su
küla veel elab…elad Sina ka
– Eestimaa.
Suur tänu veelkord Viimsi
vallale Kelvingi küla märkamast, tegusale ja tõenäoliselt ka
vanimale külavanemale AntsHembo Lindemannile ning kõigile tublidele Harjumaa tegijatele, kes meid kenasti punti
võtsid!

Merilyn Tõnisalu
Kelvingi aktivist

Isamaaline piknikupäev ja
arvamusfestival

20. augustil toimus Viimsi mõisapargis traditsiooniks saanud isamaaline piknikupäev ja arvamusfestival.
Arvamusfestivalil olid kohal arvamusliidrid, kes arutlesid
järgnevatel teemadel: tolerants, kodanikujulgus ja pidutsemiskultuur. Arutelu kesksed teemad olid: vägivald, kodanikujulgus ja abiandmine, joovastavad ained ning tolerantsus.
Piknikupäeval esinesid Viimsi koorid ja kooli ansamblid,
Politsei- ja Piirivalveorkester ning ansambel Kukerpillid. Sündmust toetasid Viimsi vallavalitsus, Viimsi Naiskodukaitse, Eesti
Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum, Viimsi Kooli õpetajad ja noortekogu, Viimsi konstaablid ja Tallinn Viimsi SPA.
Isamaalist piknikupäeva ja arvamusfestivali korraldas Viimsi
Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.

Viimsi Teataja
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Seenioride suveretked
Viimsi valla tegusad
seeniorid veetsid põneva
suve mööda Eestimaad
ringi reisides ja ilusaid
kohti avastades. Seltsielu
edendades ei ununenud
neil ka tants ja laul.

6. ja 13. juunil toimusid Viimsi
Pensionäride Ühenduse (VPÜ)
eestvedamisel ekskursioonid Lahemaa varjatud aarete radadele. Soovijate rohkuse tõttu toimus sama reis kahel päeval.
17. juunil toimus Randveres
rahvusvaheline 190 osalisega
seeniortantsupidu “Tantsuvikerkaar üle maa ja mere”, mille
korraldas Randvere tantsuansambel Kobarake (juhendaja
Ivi Talimäe). Külalisteks olid
Soome ja Leedu tantsurühmad
ning seto rühm Sõsarõ ja Maardu lauluansambel Rjabinuška.
Pidu algas Arvo Pärdi “Ukuaru valsiga”. Tantsijaid tervitasid abivallavanem Margus Talsi, Randvere külavanem Priit
Robas ja Randvere päevakeskuse tegevjuht Aime Salmistu.

Hetk seenioride tantsupeolt. Foto Ruslan Dontsov

Meeleolukat muusikat pakkusid Randvere pasunakoor, rahvakunstiansambel Pirita ja Viimsi huvikeskuse kapell. Tantsiti
erinevate rahvaste tantse. Tänukirjad ja meened said tublid
tegijaid, juhendajad ja üritusele kaasa aitajad. Lõunasupi jagamisel ja laudade katmisel aitasid tublilt Malle Annus, Elsa
Peial ja Elle Moskalenko. Pidu
oli igati meeleolukas ja kordaläinud. Positiivset tagasisidet
saabus nii osalejatelt kui ka
pealtvaatajatelt.

Ekskursioon
Ida-Virumaale

6. juulil toimus Viimsi Pensionäride Ühenduse õppeekskursioon. Reisisihiks oli seekord
Avinurme ja Peipsi-äärsed vanausuliste külad. Giid Marje
Loide tutvustas meile sõidu ajal
Peterburi tee äärde jäävaid mälestisi ja vaatamisväärsusi.
Avinurmes võttis meid vastu
VPÜ volikogu esinaine Aime Salmistu, kelle kodukoht see on.
Esmalt saime sõita rongiga, mille juhiks oli Eero Strauss. Ron-

gitee pikkus on 178,5 meetrit.
Kitsarööpmeline raudtee läbis
Avinurmet aastatel 1926–1972.
Edasi külastasime Aime Salmistu kodu, kus perenaine kostitas meid maitsvate pirukatega.
Külastasime veel kultuurimaja, sealseid toimetusi tutvustas
maja tegevuse koordinaator Toomas Tikerpere. Käisime ka Avinurme kirikus, mille ajaloost
rääkis kirikuõpetaja Rene Alberi. Avinurme Puiduait on omamoodi vaatamisväärsus – seal
leidub kaupa igale maitsele.
Edasi suundusime läbi Peipsiäärseid külasid Alatskivi lossi.
Surnuaial käisime kirjanik Juhan Liivi ja vallavaese Tõnis
Laksi haudadel.
8. juulil külastas Randvere
seeniortantsurühm Kobarake
oma tantsuõpetajat Ivi Talimäed
tema maakodus Vandjalas. Sel
aastal täitus tal 60 aastat tantsuõpetajaks olemist. Käisime
ka Vandjala külapäeval, kus tantsisime ise ja õpetasime teistelegi. Soovime Ivi Talimäele
kerget jalga.

Lustakad mamma lood

12.–13. juulil toimus Randvere
päevakeskuse reisiklubi algatusel kahepäevane reis Hiiumaale. Reisi põhieesmärk oli
vaadata Margus Tabori monoetendust “Lustakad Mamma
lood ehk hiiu eluvilusoohvia”.
Rohuküla sadamast sõitsime
Hiiumaale uue praamiga Tiiu.
Heltermaa sadamas ootas meid
kohalik giid Urve Merendi. Edasi sõitsime Kärdlasse ja suundusime Tahkuna poolsaarele.
Poolsaare tipus on Hiiumaa põhjapoolseim tuletorn, mere ääres aga mälestusmärk parvlaeval Estonia hukkunud lastele.
Õhtul olime kõik Suuremõisa
lossi hoovis kuulamas-vaatamas Mamma lugusid. Margus
Tabor andis oma sünnikodus
väga toreda etenduse – millised helged mälestused Mammast ja kui lustakas see kõik
oli. Õhtul oli Hausma hostelis
grillipidu – tähistasime hooaja
lõppu ega unustanud ka laulu
ja tantsu. Akordionil saatis meid
Randvere lauluansambli Kibu-

vitsalill juhendaja Rein Sagar.
Järgmisel päeval käisime
Ristimäel, kus igaüks sai valmistada käepärastest looduslikest materjalidest risti, panna
see Ristimäele ja soovida midagi head. Kõpu poolsaarel käisime ühes maailma vanimas, ligi viiesaja aasta vanuses Kõpu
tuletornis.
Edasi sõitsime Orjaku sadamasse, mis on kohaliku külaelu süda. Orjakul on mitu põnevat matkarada, Käina lahe linnuparadiis ja linnuvaatlustorn.
Pärast lõunasööki Orjaku sadamas vaatasime Vaemla villavabrikus lõngavalmistamist sajandivanuste masinatega. Kassari,
üks ilusamaid maastikke Hiiumaal, on oma kaunite kadakate
vahele suvitama meelitanud palju vaimuinimesi.
Ja hakkaski meie reis lõpule jõudma. Heltermaa sadamas
ootas praam Leiger, et viia meid
tagasi mandrile. Reisiseltskond
oli tore, kõik oli hästi orgaiseeritud ja mälestused meeldivad.

Randvere reisiklubi

182 last osales suvisel võistulugemisel
Viimsi raamatukogu korraldab juba 2012. aastast
suvist võistulugemist, kus
on näha, et aasta-aastalt
kasvab laste huvi sisustada oma suvevaheaeg
raamatuga.
Kui 2012. aastal jagati lastele
välja 23 lugemispassi ja küsimustele vastas 10 lugejat, siis
2017. aastal oli osavõtjaid juba
182. Tähelepanu vääriv on, et
vähemalt 5 raamatut luges läbi
119 last (eelmisel suvel 53). Aktiivsed raamatulugejad olid ka
koolieelikud. Kõigist 6 võistulugemisest on osa võtnud Meribel Kuusik ja jõudnud igal
aastal lõpuüritusele. Nii oli see
ka tänavu.

Võistulugemise lõpetamisele
tuli Lottemaalt kohale ka Bruno.
Foto Viimsi raamatukogu

Igale vanuserühmale on valitud 20 raamatut. Raamatud on
valitud nii vanemate ja ehk pisut unustuse hõlma vajunud raamatute kui ka uuemate auhinnatud raamatute seast. Raamatute valikus on nii eesti- kui
väliskirjanike loomingut ning
ilu- ja teadmiskirjandust. Läh-

tutakse sellestki, et raamat ei
oleks koolide soovitusliku lugemise nimekirjades ja et raamatut oleks raamatukogus vähemalt 2 eksemplari. Võistlus
toimus kolmes vanuserühmas:
1.–3. klasside õpilased, 4.–6.
klasside õpilased ja 7.–9. klasside õpilased. Soovisime teada
raamatu sisust ja ka seda, kas
lugeja soovitab raamatut sõbrale ning miks.
Rõõmustab, et enamus lapsi loevad raamatuid mõttega ja
leiavad nendest endale midagi
olulist. Lugejate lemmikraamatuteks osutusid tänavu I. Tomuski raamatud “Amanda patsid” ja “Algaja ajaränduri seiklused”, T. Parvela ja B. Sortlandi “Kepler62”, J. Schieszka

“Frank Einstein ja antiaine mootor”, H. Vilepi “Üle põhjatu kuristiku” ning S. Desseni “Püha
Misiganes”.
VI suvine võistulugemine
lõppes 22. augustil lõpupeoga
Viimsi raamatukogus, kuhu kutsuti need lugejad, kes lugesid
läbi vähemalt 5 raamatut. Lustakal peol, mida juhtis Bruno
Lottemaalt, jagati tublimatele
võistulugemisel osalejatele kiidukirju ja tunnustati neid auhindadega.
Tublimad, kes lugesid läbi
20 oma vanuserühma raamatut
ja lisaks veel järgmise vanuserühma raamatuid, said lisaks
diplomile kingiks raamatu ja
Viimsi raamatukogu maskott
Vimpsiku 2018. aasta kalend-

ri. Nendeks olid: Sander Estna,
Hedvig Marie Harjo, Rebeka
Palu, Priit Pedaste, Lukas Suits,
Roderik Gross, Jelizaveta Nikiforjak, Paula Paas ja Ralf Maapalu. Eriti tahaks nende hulgast esile tuua Hedvig Marie
Harjot, kes luges läbi 28 raamatut, ja tublit koolieelikut Lukas Suitsu, kes luges 20 raamatut.
Juba kolmandat aastat on
võistluse peaauhinnad välja pannud ürituse hea sponsor Atlantis H2O Aquapark. Tänavu oli
peaauhindadeks 5 perepääset
veeparki, mis loositi välja kõigi nende 24 lugeja vahel, kes
lugesid 15 ja enam raamatut.
Peaauhindade võitjateks osutusid Sander Estna, Lukas Suits,

Saamuel Palu, Roderik Gross
ja Merilin Radvilavicius.
Võistulugemise lõpuüritus
sai tänavugi teoks tänu sponsoritele. AS Tampe, esimene ja
kõige pikemaajalisem toetaja,
tegi maitsva suvise raamatukogu maskoti Vimpsiku pildiga
tordi. Eesti Kultuurkapitali ja
Viimsi vallavalitsuse toel esinesid ürituse juhina Bruno Lottemaalt ning üllatuskülalisena
mustkunstnik Marko Mölder.
Atlantis H2O Aquapark pani välja 5 peaauhinda tublimatele lugejatele.
Täname kõiki lugejaid ja
nende vanemaid ning ootame
rohket osavõttu ka järgmisel
aastal!

Viimsi raamatukogu
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Janek Šafranovski:
Iga muuseumi selgrooks
on ajalugu ja kogud
Rannarahva muuseumi
juhib 2017. aasta veebruarist Janek Šafranovski.
Meie valla ühe suurima
turismimagneti ja kogukonna armastatuima kultuurikantsi õuel puhuvad
värsked ja positiivsed
tuuled.

Janek, oled nüüd pool aastat
Rannarahva muuseumi juhataja olnud. Kuidas on see aeg
möödunud?
See pool aastat on olnud
pingeline ja huvitav. Muuseumil on läinud numbrite poolt
vaadates hästi – need paisuvad
kenasti. Kuid oleks väga ohtlik
teha järeldusi pelgalt arvude
põhjal. Muuseum on keeruline
organism just selle tõttu, et kõigil on erinevad ootused ja arusaamad muuseumi olemusest.
Proovime leida oma parima tee.
Iga muuseumi selgrooks on ajalugu ja kogud. Rannarahva muuseumil on kogudes väga palju
avastamist ja tegemist. Võib öelda, et isegi lõputult, mis ongi
ajaloo olemus – lõppu ei olegi.
Kuidas meie muuseum on
võrreldav teiste Eesti muuseumitega?
Kui jälle numbritest rääkida, siis väga hästi. Oleme üks
kõige suurema omafinantseeringuga muuseume juba aastaid.
Tänapäeva muuseume on muidugi väga keeruline võrrelda,
sest nad tegelevad aktiivselt oluliselt laiema tegevusvaldkonnaga kui kunagi varem. Sellel
on muidugi ka suured ohud.
Näiteks kas muuseumis toimuva rokk-kontserdi külastaja on
muuseumikülastaja? Kas me
oskame temast teha muuseumikülastaja?
Millised on siis tänapäeva
muuseumi põhilised väljakutsed?
Maailmas valitseb totaalne
informatsiooni ülejääk. Internetist on võimalik leida tohutult informatsiooni. Muuseumid peaksid informatsiooni asemel keskenduma hoopiski selle interpretatsioonile. Selleks

Rannarahva muuseumi juhataja Janek Šafranovski.
Foto Annika Koppel

on vaja jälle väga hästi teemat
vallata.
Vaatan kadeduse ja austusega meie loodusteaduse sellealaseid edusamme. AHHAA
keskus ja “Rakett 69” on suurepärased näited teaduse interpretatsioonist. Muuseumid konkureerivad ka teiste kultuurivormide ja vaba aja veetmise
võimalustega. Peame oskama
ajalugu paremini ja huvitavamalt müüa!
Miks on üldse ajalugu Sinu arvates tähtis?
Kui käsitleda ajaloo all mitte ainult teadust, vaid ka pärimust, traditsioone ja muud kollektiivset mälu, siis sellest moodustuvadki inimeste ühised väärtused – kultuur. Kultuur jälle
ongi tsivilisatsiooni alus. Ilma
kultuurita oleksime külmast värisevad loomad. Ehk siis ajalugu ongi kõige tähtsam!
Ilmselt inimesed siiski ainult pärimusest ja kultuurist
ära ei ela. Majandus on ju samuti väga oluline?
Muidugi on! Eelkõige muidugi sellepärast, et muuseumitöötajatele palka maksta. Ajalugu on põimunud kultuurist,
majandusest, loodusest ja veel
paljudest asjadest, nii et selle
tunnetamine ja uurimine on ülimalt põnev. Siit Põhja-Eesti
ranniku poolt vaadates saab hea
näite tuua Atlandi ookeanis elavast heeringast. Kunagi saabus

Atlandi heeringas kord aastas
massiliselt Taani väinadesse,
neid sai lausa kaldalt välja kühveldada. Taanlastel ei olnud sellest alguses suurt kasu, kuna
heeringas väljapüütuna kaua ei
säili. Siis tulid kavalad sakslased oma Lünebergi soolakaevandustest pärit soolaga ja hakkasid Läänemere ääres kõva
äri ajama. Rikkaks sai nii Taani kuningas kui ka sakslased.
Said nii võimekaiks, et vallutasid ära ka Eesti ja määrasid
suuresti siinse saatuse.
Ehk siis ka Viimsi saatuse…
Viimsi ajalugu tõuseb selles kontekstis eriti esile. Odav
heeringas hakkas algul turult
kaduma juba Taani kuninga ja
Hansa liidu vaheliste tülide tõttu. Seejärel otsustas heeringas
üldse Läänemere külastamise
lõpetada ja turule jäi tühi koht.
See andis võimaluse räimele,
keda hakati püüdma. Õigemini hakkas räimepüük siis ära
tasuma. Tekkisid räimepüügiks vajalikud turud – eelkõige
uued linnad ja kloostrid, kus
kala oli eriti vajalik. Linnades
ei söödud paastu ajal ja kloostrites üldse liha. Nii olidki Viimsi poolsaare rannakülad ühed
esimesed teadaolevad professionaalsete kalurite asundused
Eestis. Viimsi praeguses geograafias on see tänaseni märgatav. Kasvõi kohanimedes. Ja

KINOVEERG

Uued filmid
Suvi on peaaegu läbi, aga see ei tähenda, et
toanurka nukrutsema peaks jääma. Kooli alguse
puhul saavad septembris kõik koduvalla kooliõpilased olenemata vanusest käia argipäeviti
kinos vaid lastepileti hinna eest.

Pirita kloostri enda asukoha
valik ja tema siinsed valdused
olid sama protsessi poolt mõjutatud.
Viimsi ajaloos on ju ka hilisemal ajal kalandus väga tähelepanuväärset rolli mänginud. Mis plaane muuseum selle valdkonna uurimiseks peab?
Eriti Kirovi kalurikolhoosi
fenomen on väga tähelepanuväärne. Muuseumi jaoks on põnev see, et ajalooteaduse mõttes on see läbi uurimata. Kui
kollektiivsed majandid ja kooperatsioonid olid plaanimajanduses erandlik nähtus, siis Kirovi kolhoos oli selles osas
omakorda erandlik nähtus. Kas
selle taga oli kohalik initsiatiiv, erilised inimesed, Moskvas olnud toetajad või kellegi
eksperiment, seda pole korralikult uuritudki. Praegu plaanime muuseumiga teaduslikku
koostööd Eesti Maaülikooliga,
kus parajasti uuritakse kolhooside mõju maastikule ja asustusmustrile. Kirovi kolhoos on
ka selles aspektis väga esilekerkiv nähtus.
Kas olete astumas teaduse radadele?
Just paar päeva tagasi tõime arheoloogilistelt kaevamistelt Tallinna lahe äärest aastasadu vana paadi osad, millest
saame väga põnevat informatsiooni meie kaluripaatide uurimise teemal. Veidi läheb aega
järelduste tegemisega, aga tundub meile väga põnev uurimisteema.
Mida põnevat veel teoksil?
Oleme paljuski hetkel keskendunud meie kogude korraldamisele, et neid paremini tunda ja inimestele vaatamiseks
rohkem välja tuua. Hetkel käivadki juba vastavad remonditööd ja ümberkorraldused. Teeme ka põnevaid näitusi ja uusi
programme. Tulge varsti vaatama!
Kuidas tulevik tundub?
Tulevik tundub ilus.

Annika Vaikla

SA Rannarahva Muuseumi
nõukogu esimees

Taluturu lihapäev tutvustab rohumaaveist
Igal aastal septembrikuu
esmesel laupäeval, korraldab Liivimaa Lihaveis
koostöös Eesti Grilliliidu ja
Viimsi rannarahva muuseumiga taluturul rohumaaveise teemapäeva.
Tutvustatakse kõike rohumaaveise kasvatamise ja tarbimisega seonduvat Eestis. Uksed avavad pop-up veiselihapood ja Ants
Uustalu grillirestoran, mis pakuvad rohumaaveise parimaid
palasid nii kohapeal nautimiseks kui ka kaasaostmiseks. Eesti

meistrivõistlustel veiseliha grillimises selgub aasta parim rohumaaveise grillija. Võistlusele on oodatud osalema ettevõtted ja sõpruskonnad. Osavõtumaksu ei ole, registreerumine ja
lisainfo: info@grilliliit.ee. VõistMilleks meile rohumaaveis?
Õnneliku ja õigesti toitunud looma liha on kvaliteetne. Kui loom
saab vabalt liikuda, töötavad tema lihased erineva intensiivsusega, mis annab erineva struktuuri. Just need omadused teevadki rohumaaveise liha eriliseks maitseelamuseks. Vaata ka:
liivimaalihaveis.ee.

lusel osalemine on tasuta ja võitja pääseb osalema 2018. juunikuus Pärnus toimuvale Grillfestile. Võistluse reeglid ja lisainfo: www.grillimess.ee/grillisündmused.
Rohumaaveise päev Viimsi
taluturu platsil toimub 2. septembril kell 10–16. Kõik on
oodatud, sissepääs tasuta! Kohtumiseni Viimsi vabaõhumuuseumis!

Auris Rätsep
MTÜ Eesti Grilliliidu
juhatuse liige

Lisaks alustame taas seenioride kinohommikuga 8. septembril kell 12.20, kui linastub suurejooneline sõjafilm
“Dunkirk”. Kokku toome septembris ekraanile pea 20 filmi.
1636–1637 algas Hollandis tulbipalavik. Tulbisibulate
hinnad tõusid täiesti arututesse kõrgustesse. Draama “Tulbipalavik” jutustab jõuka kaupmehe noorest abikaasast,
kes armub pereportreed maalima tulnud kunstnikupoissi.
Osades Oscari võitjad Alicia Vikander, Christoph Waltz ja
Dame Judy Dench.
Tuhkatriinu muinasjutu ainetel lugusid on ekraniseeritud mitmeid, võtkem kasvõi Julia Robertsi orbiidile viinud “Pretty Woman”. Ent uus “Madame” jõuab kinodesse järgmisel nädalal. Pedro Almodovari filmidest tuttav
Portia di Rossi kehastab Pariisis resideeruva rikka abielupaari Bobi ja Anne’i teenijat Mariat, kes satub keerulisse
olukorda, kui perenaine talle tungiva palve esitab. Nimelt
selgub, et paari korraldatavale pidulikule õhtusöögile on
tulemas 13 inimest ja see number pole Anne’i jaoks sugugi hea enne. Nii moosibki ta Maria kehastama rikast hispaania aristokraati, et külaliste number ilusti paaris oleks.
Filmis “Imelaps” kasvatab Frank üksikisana Florida väikelinnas oma matemaatikageeniusest õetütart ja otsustab
tüdruku panna kohalikku kooli, et Mary näeks tavaelu.
Mehe plaan satub aga tõsise löögi alla, kui Franki võimukas ema Bostonist kohale lendab ja nõuab, et tüdruk tema
talendile sobilikku erikooli pandaks. Algab vägikaikavedu, kus põrkuvad kaks maailmavaadet ning mis lõpuks
jõuab välja lausa kohtusaali. Osades Kapten Ameerikana
kuulsust kogunud Chris Evans ning tarmukas 11-aastane
McKenna Grace.

Katrin ja Andres Maimiku filmis “Minu näoga onu“
mängivad Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast.

22. septembril jõuab kinno eesti film “Minu näoga
onu”. Peategelane Hugo vaevleb masenduses ja ta elu
muutub veelgi keerulisemaks, kui ühel päeval koputab
uksele mehe isa Raivo. Viimane väidab end kohe-kohe
siitilmast lahkuvat ning nõuab, et pojake ta eest viimsetel eluhetkedel hoolt kannaks. Olukord läheb veelgi pingelisemaks, kui Hugo ellu ilmub meeldiv daam nimega
Marian ning riukalik vanamees ei jäta kasutamata ühtki
võimalust, et poega naise ees piinlikku olukorda panna.
Osades Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast,
lavastasid Andres ja Katrin Maimik.
Kuninganna Victoria istus Ühendkuningriigi troonil
kokku 63 aastat ning see aeg oli teinud temast väsinud ja
kibestunud vanadaami. Kõik aga muutus aastal 1887, kui
Indiast saabus Majesteedi teenistusse noormees nimega
Abdul Karim. Miski tundus valitsejannale noorukis huvitav ning nii algaski sõprus, mis kestis kuninganna surmani. Loomulikult tekitas suvalise koloniaalmaalt pärit
teenija soosimine palju vimma ja pahameelt tema õukonnas ning intriige Karimi elimineerimiseks asuti punuma
vägagi kõrgel tasemel. Tõsielul põhineval loo pealkirjaks
ongi “Victoria ja Abdul” ning peaosas astub üles Dame
Judi Dench.
Vaata ka viimsikino.ee. Olete oodatud!

Viimsi kino
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Viimsi valla kultuurikalender
1.–24. september
JUMALATEENISTUS
2. september kell 15
Kontsert-jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
3. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus leivamurdmisega
Viimsi Vabakirikus
7. september kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
8. september kell 12
Jumalateenistus
Naissaare püha Maarja kabelis
10. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
14. september kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Kontsert-jumalateenistus
Oma laule esitab Mati Murumaa
Viimsi Vabakirikus
21. september kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. september kell 13
Kontsert-jumalateeniustus
Naissaare Püha Maarja kabelis

NÄITUS
Kuni 10. september
Siim-Tanel Annus – isikunäitus
“GENESIS“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 30. september
Fotonäitus “Osmussaar – kivine
maakild Soome lahe suudmes”
Haapsalu Fotoklubi ja Tartu
fotorühmitus Hetkepüüdja
Rannarahva muuseumis
September
Näitus “Elupusle“
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus
Püsinäitus “Eesti vormi lugu
1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus jm
Eesti sõjamuuseumis
Sõjatehnika püsiekspositsioon
Külastus tasuta!
Sõjatehnika angaaris
Püsinäitus “Naiskodukaitse 90“
Külastus tasuta!
Eesti sõjamuuseumis
ÕPITUBA
13. september kell 18–21
Näohoolduse ja jumestuse koolitus
Osalustasu 25 €
Info ja registreerimine:
karine.terzjan@gmail.com
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
KONTSERT, TEATRIETENDUS
1. september kell 19
Kontsert “Hüvasti, suvi 2017!“
Ariadne, Laura ja Koit, Smilers,
Reket, Pur Mudd
Toitlustus- ja lasteala
Viimsi vabaõhumuuseumis
2. september kell 17
Oreli avakontsert
Orelil organist prof Arvid Gast
(Lübeck)
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. september kell 14
Vanavanemate päeva kontsert

Sigrid Kuulmann (viiul)
Marko Martin (klaver)
Erik (klaver), Maria Martin (tšello)
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Sissepääs tasuta!
Viimsi päevakeskuses
20. september
Kontsert sarjast “Mõisamängud”
Arvo Leibur (viiul)
Johanna Vahermägi (vioola)
Aare Tammesalu (tšello)
Diana Liiv (klaver)
Sissepääs tasuta!
Eesti sõjamuuseumis
23. september kell 12–23
24. september kell 12–23
Tasuta sissepääsuga festival:
Vanade bändide kokkutulek
Igal täistunnil uus esineja
Korraldaja: Lauri Viikna
Pargi tee 12 õuealal, Viimsi
Peokeskuse ees
SPORT
3. september kell 12
Rulluisumaraton – 40,6 km
Korraldaja: MTÜ Rulliklubi
kell 12.01 Rulluisumaraton,
naised – 40,6 km
kell 12.02 MyFitnessi poolmaraton – 20,2 km
kell 11.20 TuttiFrutti lastesõit
– 2 km
kell 11 Pisirull – 0,5 km
Randvere tee 18 – Tiitsu tee
ristmik, Randvere teel
14. september kell 10.30
Viimsi XIV Rannajooks lastele
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
Haabneeme rannas
23. september
Kalevi Jalgrattakooli noorte
mägirattasarja Viimsi etapp
Rohuneemes
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
1. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Inerts /VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:

tel 5628 2261
Black Rose pubis

tel 5628 2261
Black Rose pubis

2. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Indrek Ventmann
Pilet 3 €
Jussi õlletoas

23. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

8. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Sulo /DJ Marek Talivere
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
9. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Jüri Homenja
Pilet 3 €
Jussi õlletoas
15. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Karl Madis duett/DJ Andrus
Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
16. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Parvepoisid
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas
22. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Anna Curly /VJ Allan Peramets
Info ja broneerimine:

LASTELE JA NOORTELE
1.–24. september
Haridusprogrammid gruppidele
“Meremehe 7 ametit“
“Olen mere sõber“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
“Randlase kiirkursus“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

18. september kell 16
“Teeme ise!“
Teeme aknapilte
Viimsi noortekeskuses
21. september kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud“
Teeme klimbisuppi
Eelregistreerimine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
EAKATELE
6. september kell 20
Tutvumisõhtu
Meeme
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
13. september kell 20
Tutvumisõhtu
Ivar Hansen
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

7. september kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud!“
Valmistame kartulit ja hakklihakastet
Eelregistreerimine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses

20. september kell 20
Tutvumisõhtu
Ragnar ja Co
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

8. september kell 16
Meisterdame vanavanematele
lõngajuppidest kingituse
Viimsi noortekeskuses

VARIA
2. september
Taluturg – Lihapäev
Viimsi vabaõhumuuseumis

13. september kell 17
Toortoit – teooria ja praktika
Koolitaja Sille Poola
Tasuta!
Viimsi noortekeskuses

Kuni 3. september
Koolilaat
Muuv seiklusmaal 1=2, 2 last
ühe hinnaga!
Bowling või piljard õpilastele
1=2
Viimsi Keskuses

14. september kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud!“
Valmistame kamavahtu
Eelregistreerimine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
15. september kell 16
Fotokaos!
Viimsi noortekeskuses

16. september kell 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja
Kooli infolaat
Viimsi Koolis ja õuealal
20. september kell 19
Viimsi mälumängu IV etapp
Rannarahva muuseumis
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Viimsi huvikeskuse huviringid 2017/2018 hooajal
LASTELE JA NOORTELE
ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
6 kuu – 1-aastased N 9.30–10.20
1–2-aastased I rühm T 9.30–10.30
1–2-aastased II rühm T 10.45–11.45
2–3-aastased I rühm K 9.30–10.30
2–3-aastased II rühm K 10.45–11.45
3-aastased ettevalmistusrühm
E 17.30–18.15
4-aastased ettevalmistusrühm
K 17.30–18.15
4-5-aastased põhirühm T,N 17.30–18.10
5-aastased ettevalmistusrühm
K 18.30–19.15
5–6,5-aastased ettevalmistusrühm
E 18.30-19.15
5–6,5-aastased põhirühm
T,N 18.20–19.05
7–10-aastased N 16.30–17.15
11–15-aastased T 16.30–17.15
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
Info: muusikastuudio@huvikeskus.ee
Individuaalseid laulutunde juhendab
Ita-Riina Pedanik.
Vabu kohti ei ole!
BEEBIDE JA VÄIKELASTE
VÕIMLEMINE
3 kuu – 1-aastased P 09.30–10.30
1–3-aastased P 10.30–11.30
3–5-aastased P 11.30–12.30
Treener Vello Vaher
Info ja registreerimine:
vello.vaher@gmail.com
BEEBIDE JA VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
1-aastased K 9.30–10.30
2–3-aastased K 10.30–11.15
6–12-kuused (roomavad)
K 11.30–12.20
2–6-kuused K 12.30-13.30
Treener Reet Post
Info ja registreerimine:
reet@okobeebi.ee
VÄIKELAPSE JA VANEMA JOOGA
2–4-aastased lapsed koos
vanematega T 11.00–12.00
Treener Merylin Pavel
Info ja registreerimine:
noobihaldjas@gmail.com
LASTE JOOGA
5–7-aastased N 17.30–18.20
7–12-aastased T 14.20–15.10
13–15-aastased E 15.30–16.30
Treener Merylin Pavel
Info ja registreerimine:
noobihaldjas@gmail.com
VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE
TANTSUKLUBI
3–4-aastased E 17.00-17.45
5–6-aastased E 17.45-18.30
7–9-aastased E 18.30-19.15
Treener Piret Kõõra
Info ja registreerimine:
piret@heatujustuudio.ee

KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
9–10-aastased T ja N 15.30–16.30
6–7-aastased T ja N 16.30–17.30
4–5-aastased T ja N 17.30–18.30
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee
TALLINNA TANTSUKOOL
8–10-aastased T 16.10–16.55 ja
17.00–17.45
Info: info@tantsukool.ee
TANTSULINE ILUVÕIMLEMINE
2–5-aastased (tüdrukud)
E ja K 11.00–12.00
3–6-aastased (tüdrukud)
E 17.00–18.00 ja N 18.30-19.30
Registreerimine:
registreeri@dancelifestuudio.ee
JJ-STREET HIP-HOP
7–13-aastased K 15.30–16.30 ja
N 15.00–16.00
Treener Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
JJ-STREET HOUSE
9–15-aastased K 16.30–17.30 ja
N 16.00–17.00
Treener Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
IIRI TANTS
Koolinoortele R 17.30–18.30
Treener Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@gmail.com
LOOVKUNSTI TUNNID
4–6-aastased T 18.00-18.50
1.–3. klass K 15.00-15.50
1.–3. klass Nukukunstitund
K 16.00–16.50
Juhendajad Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine:
loovustuba@gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
4–6-aastased T 18.00-18.40
Registreerimine: triin@bumble.ee
TERVISE MAITSED KOKAKOOL
7-12-aastased E 15.30–17.00
Juhendajad Laivi Mesikäpp ja Eva-Liisa
Kaaristo
Registreerimine:
info@tervisemaitsed.ee
ROBOOTIKA JA LEGOKONSTRUEERIMISE KOOL
I aste 7–8-aastased E 16.00
II aste 8–9-aastased E 17.30
Registreerimine: www.ogogo.ee

TÄISKASVANUTELE
PILATES
T 18.00-19.00
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine:
aive.martson@gmail.com
K, N 19.00-20.15
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine:
terje@pilatespluss.ee
PILATES BEEBIDEGA EMADELE
E 11.00–12.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine:
terje@pilatespluss.ee
LIHASTREENING
T 19.00–20.00, P 12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine:
juta.rahkema@gmail.com
SHINDO
T 19.15–20.15
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine:
aive.martson@gmail.com
VINYASA JOOGA
N 20.00–21.00
Treener Heilike Engbusk
Info ja registreerimine:
jooga@asana.ee

FOTOGRAAFIAKURSUSED ALGAJATELE
T 19.00–20.30
Juhendaja Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@gmail.com

Viimsi huvikeskuse NOORTEKAPELL
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

FOTOKLUBI
N 19.00–20.30 (kord kuus)
Juhendaja Peep Kirbits
Registreerumine: fotoklubi@peep.net.ee

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL PIRITA
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644

INGLISE KEELE KURSUSED
Algajad, taasalustavad, keskaste,
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine:
reelisaluveer@gmail.com

SEGAKOOR VIIMSI
K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Marko Laving
Info: tel 511 1128

HISPAANIA KEEL
R 15.00–16.15
Info ja registreerimine:
a.s.wesman@gmail.com
ITAALIA KEEL JA KULTUUR
N 19.00–20.20
Õpetaja Monika Allert
Info ja registreerimine:
monikaallert@yahoo.it
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee

MERIDIAANIVÕIMLEMINE
E 20.00–21.00
Info ja registreerimine: tel 551 0631

EAKATE KÄSITÖÖRING
K 11.00–13.00 (2 korda uus)
Juhendaja Ljuba Keskküla
Registreerimine: tel 5816 7516

HELIMEDITATSIOONID
P 19.00–21.00 (üle nädala)
Info ja registreerimine:
vilmar.schiff@mail.ee

ÕMBLUSRING
N 18.00–19.30
Juhendaja Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@gmail.com

SELTSKONNATANTS
Algajad N 18.00–19.00
Edasijõudnud I N 20.00–21.00
Edasijõudnud II N 20.00–21.00
Treener Alar Kaasik
Info ja registreerimine:
info@seltskonnatants.ee

PABERIKUNSTI ÕPITOAD
K 18.30–21.00 (üle nädala)
Juhendaja Gärlin Kirst
Registreerimine: garlyn@hot.ee

NAISTE BALLETT
T ja N 11.30–12.30, R 19.00–20.00
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine:
tiina.rebane@gmail.com
LADINA-AMEERIKA TANTSUD NAISTELE
K 18.30-19.30
Treener Monika Allert
Registreerimine:
monikaallert@yahoo.it
VIIMSI TANTSUKLUBI
R 19.00–20.00 (kord kuus)
Juhendaja Kairi Lehtpuu
Registreerimine: kairi@peep.net.ee

KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
E 18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Paul Kalle
Info: indrek.umberg@concert.ee
VIIMSI MUUSIKALITEATER
P 13.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR
SEGARAHVATANTSURÜHM
VALLA-ALUNE
Viimsi päevakeskuse saalis
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E ja K 19.30–21.30
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

RANDVERE PASUNAKOOR
E 18.00–21.00
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com

PILLIÕPE
KITARRIÕPPE INDIVIDUAAL- JA
RÜHMATUNNID
Koolilastele ja täiskasvanutele
Ajad kokkuleppel
Õpetajad Madis Kreevan ja Toomas Laur
Info ja registreerimine:
madis393@gmail.com,
tomlaur@gmail.com
LÖÖKPILLIRING SILVERDRUM
Koolilapsed K (üle nädala)
16.30–17.30
Täiskasvanud K (üle nädala)
17.30–18.30
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine:
sulvik@gmail.com

RANDVERE NOORTEKESKUSES
(Kibuvitsa tee 1)
PILATES
E 19.30–20.45
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine:
terje@pilatespluss.ee
K 19.00–20.00
Treener Madli Toots
Info ja registreerimine:
madli.toots@gmail.com
KITARRIÕPPE RÜHMATUNNID
Koolilastele ja täiskasvanutele
N 18.00–19.00
Õpetajad Madis Kreevan
Info ja registreerimine:
madis393@gmail.com

RENDIME RUUME
ERINEVATEKS SÜNDMUSTEKS
Info: viimsi@huvikeskus.ee ja
tel 602 8838, www.huvikeskus.ee,
www.facebook.com/
ViimsiHuvikeskus

Klaverikool alustab uut hooaega
LA Klaverikool pakub alates septembri lõpust võimalust õppida Haabneeme
Koolis andekate noorte
pianistide käe all klaveri
rühma- ja eratundides.
Meie klaverikool on hea alternatiivne variant klassikalisele
muusikakoolile, spetsialiseerudes vaid klaveriõppele.

Klaveri rühmatunnid

4–11-aastastele mõeldud klave-

Klaverikool ootab
õpilasi
Ootame Haabneeme Koolis toimuvatesse klaveri rühmatundidesse 4–7-aastaseid
ning 7–11-aastaseid lapsi.
Rühmad moodustame vastavalt vanusele. Tundidega
alustatakse septembri lõpus.
Registreerimine ja info:
reet@klaverikool, tel 5681
0714, www.klaverikool.ee.

ri rühmatundide pakkujana oleme Eestis esimesed ja ainukesed. Rühmatundide metoodika
on välja töötanud LA Klaverikooli direktor Reet Lantson.
Klaveri rühmatundides on
5–8 õpilast. Kõigil on kasutada
süntesaator. Üheskoos õpitakse
noote, muusikasümboleid ja rütme (harjutatakse läbi erinevate
rütmimängu rütmiinstrumentidel). Samuti laulame õpitud noote, õpime noote peast tundma
ning mängime lõbusaid muusi-

kamänge. Kõik õpilased õpivad
lugusid endale sobivas tempos
ning hiljem esinetakse kaasõpilastele.
Rühmatundides pöörame põhitähelepanu järgmistele oskustele: noodilugemine, klaveri
mängimine (noodist ja peast),
kuulmise järgi nooditundmine
ja mängimine, muusikateooria
(sealhulgas rütm), koosmängimine, kontsertettekanded, improvisatsioon.
Klaveri rühmatunnid on sood-

sam variant klaveriõppeks ning
rühmaõppel on võrreldes eraõppega palju plusse. Rühmatunnid annavad lastele hea rütmitunnetuse ning koosmängimise kogemuse. Lisaks on lastel koos julgem ja ka põnevam.
Rühmatunnid toimuvad üks
kord nädalas (45 minutit), tasu
28 eurot kuus.

Klaveri eratunnid

Laste eratunnid on üles ehitatud mänguliselt (nootide õppi-

mine käib muinasjutuliselt ja
lõbusalt), et lastel paremini meelde jääks. Alates esimesest tunnist õpime noodist mängima
ning alustame improvisatsiooni
ja oma lugude väljamõtlemisega. Klaveri eratunde tehakse ka
täiskasvanutele.
Eratunnid toimuvad 1–2 korda nädalas (45 minutit), tasu
17 eurot tund.

Reet Lantson
LA Klaverikooli direktor
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Luhtunud katse
22. augustil üritas Viimsi Veeklubi asutaja avaveeujuja Bruno Nopponen ujuda vahepeatusteta
Rootsist Eestisse, kokku üle 150 km. Nopponen
lootis soodsa ilmaga Eestisse ujuda u 50 tunniga.
Kahjuks ilm tema ettevõtmist ei soosinud ja õhtul mees katkestas ujumise. Lained muutusid üha suuremaks ning vastutuul oli üle kümne meetri sekundis, mis tähendas, et ujuja
seisis ujudes peaaegu kohapeal või liikus veidi isegi tagasi.
“Ilmataat mängis vingerpussi – lubatud vaikse ilma
asemel tõusis merel torm. Vastutuul oli kuni 12 m/s, laine
tõusis kahe meetrini,” sõnas Bruno Nopponen. “Vesi oli
luksuslikult soe, saatemeeskond super, toit ja jook toimisid hästi, enesetunne ja minek olid väga head,” kirjeldas
pikamaaujuja, lisades, et oleks pidanud alustama Saaremaalt. Kuid ilmateate järgi tuult arvestades sündis otsus
Rootsist startida.
“Juba esimese tunniga oli mul selge, et hoovus on vastu.
Algul oli edasiminek veel 3,6 km/h, kuid mida aeg edasi,
seda tugevamaks vastutulev hoovus muutus. Viimase 15
minutiga liikusin edasi 200 meetrit,” rääkis vapper mees,
kes kindlasti soovib järgmisel aastal eesmärgini jõuda.
Bruno Nopponeni ujumisteekonda saatnud TTÜ Eesti
Mereakadeemia purjejahi Tuulelind kapten Jarmo Kõster
tõdes, et katkestamine oli ainuõige otsus. “Kui tormine
meri võtab võimu ja laine tõuseb kahe meetrini, pole valikut – seda enam, et pööret paremuse poole polnud näha.
Ometi on Bruno saavutus märkimisväärne. Tean, et alla ta
ei anna ning katsetab uuesti,” kommenteeris Kõster.
Sama meelt on ka teised, kes ettevõtmises kaasa lõid.
“Olime ju arvestanud, et katkestamise oht on olemas. Kõige tähtsam oli ujuja turvalisus ja sellest pidi ka lähtuma.
Kindlasti oleme valmis järgmisel aastal taas kaasa lööma,
et Bruno saaks oma unistuse teostada,” sõnas ujumismaratoni ohutuse eest vastutanud Revali Merekooli nõukogu
esimees Tanel Hinno.

Viimsi Teataja

Suusatalveks hoog sisse
Kui suve alguses kauaoodatud uued kergliiklusteed Leppneeme ja Randvere teede ääres ning
sinnakanti ka uus terviserada avati, siis olid nende
innukateks kasutajateks
Viimsis Jaak Mae suusakoolis harjutavad noored.
Treener Ave Ojasooni arvates
on neil nüüd küll lausa ideaalsed tingimused – jätkub väga
erineva raskusastmega ja ohutuid asfaltradasid rullsuusatreeninguteks. Erinevatel terviseradadel saab teha ka imitatsioonitreeninguid, mängudeks
kasutatakse mitmeid Viimsis valminud spordiplatse. Seega –
suusalaste mustamaatreeningute osas on kõik imeline ning
jääb vaid loota, et küllap tekib
peagi võimalus ka kunstlume
tootmiseks, kui tavatalv kipub
jälle taevasse jääma.
Peaeesmärgiks on võetud
neis rühmades võimalikult mitmekülgne treening, millest suurem jagu toimub värskes õhus.
See ongi treeningugrupid koos
hoidnud, pakkudes aastaringset tegevust nii kodukandis kui
ka osalemist Eesti noortesarjades ning viinud Viimsi lapsi erinevatesse treeninglaagritesse Eesti teistesse suusakeskustesse.

Suusatreeningutel saab osaleda iga ilmaga. Foto CFC Jaak Mae Suusakooli arhiiv

CFC Suusakool kutsub septembri- ja oktoobrikuu teisipäevadel 1.–4. klassi lapsi tasuta vabaõhutreeningutele:
n 5.09 kell 18.30 Karulaugu terviserada, tasakaal + koordinatsioon;
n 12.09 kell 18.30 Tädu terviserada, jooks + jooksuharjutused;
n 19.09 kell 18.30 Püünsi Kool, matk;
n 26.09 kell 18.30 Karulaugu terviserada, jõud + mängud;
n 3.10 kell 18.30 Tädu terviserada, kiirus + mäng;
n 10.10 kell 18.30 Püünsi Kool, lapsevanem + laps;
n 17.10 kell 18.30 Karulaugu terviserada, lapsevanem + laps.
Igale osalejale kingituseks puhv.

Uut hooaega alustavad Viimsis lisaks Ave Ojasooni omadele ka Bert Tippi treeningurühma noored suusatajad. Ja nagu
ikka – oodatakse ikka veel ka
uusi lapsi suusaoskusi omandama. Just oskusi omandama,
sest nende kahe noore treeneri
käe all need õigepea ka kätte
saadakse. Kui siis jätkub aga

enam tahtmist ning pühendumist, saab end proovile panna
ka võistlussuusatamises. Igatahes võib Jaak Mae suusakooli
noorte nimesid leida üha enam
Eesti noortesarja võistlusprotokollide parimate hulgas ning
see on tunnustuseks tehtud tööle. Kogenud lastetreener Ave
Ojasoon on märganud, et Viim-

si laste suusatreeningutega kaasneb ka lapsevanemate sportimisisu kasv. Paljude treeningutele tulnud laste vanemad on suusatamise ka enda jaoks avastanud ja löövad kaasa nii suusakooli üritustel kui ka sõidavad
Eesti suusamaratone.
Niimoodi on siis Viimsis
aastaid tagasi kasvama pandud
“suusaseeme” kenasti sirgumas
ja kuna treeninguvõimalused
on suurepärased, siis võib arvata, et suusatamisega tegelejate arv meie vallas aiva kasvab. Kui nüüd mõni mõtlema
jäi, kas ehk ka omi lapsi Ave ja
Berdi juurde suusatrenni tuua,
siis kooliaasta alguses on õige
aeg. Saab uueks suusatalveks
paraja hoo sisse.

Kaarel Zilmer

Sügishooaja avapidu ja taimetoidukohvik Elujõusaalis
Elujõusaali alustab 3. septembril hooaega peoga,
kus nii suured kui ka väikesed saavad päev läbi
tasuta erinevaid tunde
proovida, ruumide, õhkkonna ja inimestega tutvuda ning lihtsalt end
mõnusalt tunda.
Pidu algab juba kell 9 hommikul Kundalini jooga tunniga kiirele inimesele, mis aitab kiirelt

ja tõhusalt energia ja peo käima saada. Kell 10.30 järgneb
helirännak lastele ja vanematele, kus lapsed saakvad gongi ja
kristallkausside tervendavaid helisid kogeda, joonistada ja vanematega koosolemist nautida.
Päeva jooksul on võimalik
veel joogat ja shindo venitusharjutusi proovida ning uurida,
mida tehakse meeleselguse tundides suurte ja väikeste inimestega, saada osa pühalikust tee-

ringist. Teering on meditatiivne ja tervendav teejoomine, mis
soojendab, maandab ja annab
aega toetatud ringis iseendasse
vaadata. Teering algab kell 16
ning on ainsana etteregistreerimisega ning oodatud on osalemise panus. Kõik teised avapeo tunnid on tasuta.
Avapeo lõpetab kell 18 aafrika tantsu töötuba, kus rituaalset aafrika tantsu õpitakse Karolin Mäe käe all. Tantsutöö-

toale järgneb lõõgastav gongimeditatsioon, mis aitab kehal
tantsust, peost ja päevast puhata. Pidu lõpeb kell 19.30.
Alates kella 11-st on avatud ka taimetoidukohvik, mis

pakub võimaluse proovida erinevaid põnevaid taimseid toite. Saali ees toimub elujõulaat,
kust saab soetada erinevat väekat kaupa ja loomingut. Kohal
on kristallid, väepildid, ehted,

Elujõusaal Haabneemes (Kaluri tee 5) on jooga- ja heaolusaal,
kus saab lõõgastuda ja argielust puhata, tegeledes hingelähedaste asjadega, nautida üritusi ja kontserte ning olla koos oma
kogukonna inimestega. Vaata ka elujousaal.ee. Info: elujousaal@
gmail.com, tel 523 9362 (Grete).

suitsukid, ravimtaimed ja muu
põnev. Lisaks saab päeva jooksul väikese annetuse eest imelisi hennamaalinguid ning Elina Naan punub juustesse kauneid ja maagilisi sulgi.
Uue hooaja tunniplaan pakub lisaks regulaarsetele joogatundidele üritusi improteatrist
kõhutantsuni. Kõik on oodatud
osalema, õppima ja uusi kogemusi saama!

Grete Sutrop
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Paneme Haabneemes
rullid joonele

Uus Maa Rullituur toob kaasa liikluskorralduse muutused ning Randvere tee on osaliselt autoliikluseks
suletud kell 9–16. Skeem Uus Maa Rullituur

Suvistele nädalalõppudele paneb punkti Rullituuri
hooaja järjekordne etapp
– Tallinna Rulluisumaraton.
3. septembril oodatakse
kõiki uisusõpru stardipaika Haabneemes, et seal
rullid joonele panna.
Uus Maa Rullituur on PõhjaEuroopa suurim erinevate distantsivalikutega rulluisutamise
sarivõistlus, millel osalemine on
jõukohane kõigile, sõltumata
east ja tasemest. Rullituuri eesmärk on rulluisutamise kui
meeldiva harrastuse propageerimine laste, harrastajate ja sportlaste seas. Tuuri käigus pakutakse vaheldusrikkaid võimalusi rullimiseks erinevates Eestimaa paikades.
Tallinna Rulluisumaratonil
on kavas järgmised distantsid:
- Kell 11.00 Pisirull 0,5 km
- Kell 11.20 TuttiFrutti lastesõit 2 km
- Kell 12.00 Rulluisumaratoni ühisstart 40,6 km

- Kell 12.01 Rulluisumaratoni naiste start 40,6 km
- Kell 12.02 MyFitnessi poolmaratoni start 20,2 km
- Kell 12.03 Chilli Rahvarulli start 10 km
Pisirull ootab osalema kuni
8-aastaseid rulluisupõnne. Siin
pole oluline võit, vaid osavõtt.
Kõik pisirullijad saavad medali, karastusjoogi, jäätise ja palju muud toredat.
TuttiFrutti lastesõit on kuni
12-aastaste laste võistlus, kus
kiiremad saavad poodiumile ja
kõik tublid lõpetajad osalejamedali, toidukoti ning osa loosiauhindadest.
Rahvarulli distants on mõeldud kõigile vähese treenituse
ja kogemusega rulluisuhuvilisEtapile on juba registreerunud üle 350 rulluisutaja.
Vaata etapi kohta lisainfot
Rullituuri kodulehelt rullituur.ee ja Facebookist facebook.com/rulliklubi.

tele, kelle eesmärgiks pole võidu kihutamine, vaid oma sõprade, pereliikmete või uute rullisõpradega koos turvalisel rajal rulluisutamise põnevuse avastamine.
MyFitnessi poolmaraton on
võistluseks noorte vanuseklassidele ja heaks prooviks ning
parajaks pingutuseks igale tublile harrastajatele. Kui oled piisavalt vormis, siis oledki valmis
läbima poolmaratoni tunniajase pingutusena või oluliselt kiiremini, kui veidigi juurde harjutad!
Rulluisumaraton on sport,
võistlus ja enese proovilepanek.
Rulluisumaraton on üks vähim
pingutust nõudev kestvusspordiala maratonidistants, mis on
jõukohane kõigile! Rajal aitavad aeglasemate hoogu hoida
tempomeistrid, kelle lõpuajaks
on seatud 1:59 ja 2:15! Kui
üksi ei jaksa, siis koos on kindlasti kergem!

Kadri Kütt
Rullituur

Seoses Rullituuriga on ümberkorraldused valla siseliinidel V2, V3 ja V7
Liinil V2 Viimsi keskusest kell 10.30, 12.21, 13.47
marsruudil Ravi tee (Viimsi keskus), Randvere tee,
ja 15.16 väljuvad bussid sõidavad marsruudil
Aiandi tee, Nelgi tee (Viimsi vallamaja/Viimsi
Ravi tee (Viimsi keskus), Randvere tee, Aiandi
vallamaja), Aiandi tee, Viievelle tee, Lageda tee,
tee, Pärnamäe tee, Randvere tee, Viimsi – RandSoosepa/Soosepa, Vehema tee, Tulbiaia tee, Nelgi
vere tee, Tammneeme tee, Luhaääre tee, Kiigetee, Aiandi tee, Randvere tee, Ravi tee (Viimsi
mäe tee, Leppneeme tee (Leppneeme lasteaed),
keskus).
Reinu tee, Lännemäe tee, Leppneeme tee, KiigeLiinil V7 Viimsi keskusest kell 14:20 väljuv
mäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme tee, Viimsibuss sõidab marsruudil Ravi tee (Viimsi keskus),
Randvere tee, Randvere tee, Pärnamäe tee, AianRandvere tee, Aiandi tee, Pärnamäe tee, Viimdi tee, Randvere tee, Ravi tee (Viimsi keskus).
si – Randvere tee, Muuga tee, Pärnamäe tee,
Liinil V3 Viimsi keskusest kell 10.02, 11.42,
Vehema tee, Tulbiaia tee, Nelgi tee, Aiandi tee,
13.19, 14.47 ja 16.18 väljuvad bussid sõidavad
Randvere tee, Ravi tee (Viimsi keskus).
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Moositegu saab alata
Igal aastaajal on omad
võlud – sügise tulekuga
muutuvad ilmad küll vihmasemaks ja külmemaks,
aga aiad on täis värsket
kraami, mida saab otse
peenralt ja puult suhu
pista ning ka talveks purki
panna. Mooside ja hoidiste tegemine on eestlastel kahtlemata veres
ning seda ei ole suutnud
muuta ka kaupluste rikkalikud toiduriiulid.

Aga kui moositegu alles esimest korda plaanis, siis millest
alustada ning kust saada vajalikke vahendeid? Mida võiks
lisaks moosidele ja mahladele
veel talveks varuda?
Viimsilane ja kodumaise populaarseima retseptiportaali Nami-Nami perenaine Pille Petersoo on osav kokkaja, kelle käe
all valmib suure pere jaoks ka
purkide viisi moose. “Meil läheb iga nädal loosi kaks purki
moosi, kuna sööme pannkooke
nii laupäeval kui ka pühapäeval,” naerab naine. “Suvel tegime metsmaasika-, muraka- ja
aprikoosimoosi, sügisel tuleb
teha veel õunamoosi ja pohlamoosi.”
Lisaks moosidele saab purkidesse panna ka mitmesuguseid hoidiseid, millest saab kerge vaevaga maitsva õhtusöögi
valmistada. “Üks meie pere lemmikhoidistest on boršipõhi, kus
saab ära kasutada hulgaliselt
erinevaid aiasaadusi,” kinnitab
Pille. “Talvel tuleb vaid veega
lahjendada ja laste lemmiksupp on laual loetud minutitega.”

Punastest sõstardest saab teha head toormoosi. Foto Liina Rüütel

Peagi on sügisõunad valmis ning moositegu saab alata. Foto Fotolia

POHLA-ÕUNAMOOS
n Läheb vaja: 1 kg pohli, 1 kg tükeldatud õuna, 2 dl vett, 600–
700 g suhkrut
n Eeltööd: puhasta pohlad, eemalda õuntelt südamikud ning
tükelda õunad (koduaiaõunu koorida pole vaja).
n Tee nii: Kuumuta potis vesi keemiseni, lisa pohlad ja keeda
neid 5 minutit, aeg-ajalt segades, kuni pohlad pehmenevad.
Lisa tükeldatud õunad ja keeda 10 minutit. Sega juurde suhkur
ja keeda veel 10 minutit. Jaota pestud kuumadesse purkidesse
ja kaaneta kohe.

Pille soovitab talvevarudesse kokata maitsvat õuna-pohlamoosi, mis sobib nii hästi pannkookide peale kui ka jõuluvorstide kõrvale.

Mida moositeoks
vaja on?

Viimsi Keskuse Koduekstra
ning Kodu ja Köök kauplustes
on hetkel vägagi lai valik va-

hendeid, mida usinatel koduperenaistel sügiseti vaja läheb.
Saadaval on erineva suuruse ja kujuga purke ning pudeleid, kuhu moose-hoidiseid-mahlu sisse panna. Koduekstras on
olemas ka viimasel ajal populaarseks muutunud säilituskotid ja hoiukarbid mahladele, samuti erinevas suuruses mahlapressid ja purustajad, muidugi
ka mahlaaurutid. Väga mugav
on toormoose ja marju otse sügavkülma pista. Selle jaoks on
poodides erinevaid karpe ja
külmutuskotte – vali vaid sobiv suurus välja ning pistamaitsev ja värske kraam sisse.
Üheks põnevaks võimaluseks on kasutada toidukuivatit,
mis samuti Koduekstras saadaval – sellega saab näiteks erinevaid maitsetaimi, juurikaid,
puuvilju või isegi seeni kuivatada ning seejärel vaakumkiletajat kasutades toidupakid kind-

lalt sulgeda – nii on talvel jälle
palju head kraami kokkamisel
olemas. Korralikult kuivatatud
ja säilitatud puu- ja juurviljad
võivad söögikõlbulikuna püsida ligi aasta.
Kel alles metsaminek ees
ootab, siis Kodu ja Köök pakub vahendeid ka marjade korjamise lihtsustamiseks ning nende hilisemaks puhastamiseks.
Kirsikivide eemaldaja on samuti saadaval – ikka selleks, et
perenaiste elu pisut lihtsamaks
ja mugavamaks muuta.
Sügisel nähtud vaev ja töö
tasub kuhjaga ära – siis, kui
talvel kogu pere laua ääres tänulikult heast ja paremast mõmiseb.
Kuidas purke ning kaasi hoidistamiseks ette valmistada ning
lisaks palju vahvaid retsepte ja
nippe kokkamiseks leiate www.
nami-nami.ee.

Viimsi Keskus

Detailplaneeringud
12.09 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme
tee 95 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava kinnistu suurus on 6848 m2 ning
see asub Leppneeme tee ja Soome lahe vahelisel
alal Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee
ristmikust ca 80 meetri kaugusel idas. Planeeringuala piirneb läänest kinnistuga Leppneeme
tee 93, idast kinnistuga Vana-Sepa, põhjast Soome lahega ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt ebaühtlane – maapind langeb tugevalt põhja
suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 0.0 kuni
5.5. Krunt on kujult suhteliselt korrapärane, Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu mitme abihoonega. Tegu on rannaäärse maastikuga,
kus kasvab sellele iseloomulik madalam taimestik, kõrghaljastust peaaegu ei esine. Kinnistul on
kehtiv detailplaneering (Mäeotsa maaüksuse detailplaneering – kehtestatud Viimsi Vallavolikogu
12.09.2006. a otsusega nr 87). Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Leppneeme teelt.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamumaa krunti (pos.1 ja 2), kaks loodusliku
maa krunti (pos. 3 ja 4) ning üks tee ja tänava
maa kasutamise sihtotstarbega krunt (pos.5) Leppneeme tee laiendamiseks.
Üksikelamumaa sihtotstarbega kruntidele pos.
1 – pos. 2 on antud ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Arvestades olemasolevate abihoonetega on krundile pos.1 lubatud kuni
neli abihoonet ja krundile pos.2 üks abihoone.

18.09 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) Laiaküla, kinnistu Uus-Käspre detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu.
Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 11 000 m2
ning see asub Laiaküla küla edelaosas, Narva
maantee ja perspektiivse Käspremäe tee ristumiskohal. Planeeritav ala hõlmab kinnistut UusKäspre ja kinnistuga külgnevates lõikudes Narva
maantee ja Käspremäe tee kinnistuid. Planeeritava ala täpne suurus ja piirid määratakse detailplaneeringu koostamise käigus.
Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, maapinna abs. kõrgused jäävad vahemikku 34,0 kuni 38,0 m. Kinnistu on hoonestamata, valdavalt
kaetud kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast
elamukruntidega, läänest ja idast metsaste aladega ning lõunast Jõelähtme valla territooriumil
asuva hoonestamata loodusliku maaga. Juurdepääs planeeringualale toimub planeeritavalt Käspremäe tee ja Narva maantee ristmikult.
Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette
maatulundusmaa sihtotstarbega Uus-Käspre kinnistu jagamine neljaks krundiks:
1. väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maa
sihtotstarvega krunt (100% ärimaa);
2. kaitseotstarbelise metsa maa sihtotstarvega krunt (100% üldkasutatava maa), mis antakse
tasuta üle Viimsi vallale;
3. tee- ja tänava maa sihtotstarvega krunt
(100% transpordimaa), mis antakse tasuta üle
Viimsi vallale;

4. kaitseotstarbelise metsa maa sihtotstarvega
krunt (100% üldkasutatava maa), mis jääb omaniku kasutusse.
Planeeringuga määratakse ehitusõigus tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks; määratakse
hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning
sõidu-, kergliiklusteede, parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted.
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
22.08.2017 korraldus nr 581 “Lubja külas,
kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
Planeeritava ala suurus on 3377 m2 ja see
paikneb Lubja küla väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu
Anijärve tee 13 (89001:010:3387). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud ühe- kuni kahekorruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks
põhihoone (üksikelamu). Juurdepääs kinnistule
on olemas Anijärve teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstarbega krundiks
ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning
ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega
ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse

hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse
ja heakorrastuse põhimõtted.
22.08.2017 korraldus nr 582 “Randvere küla,
kinnistu Aiaotsa tee 5 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“
Planeeritava ala suurus on 2519 m2 ja see paikneb Randvere külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Aiaotsa tee 5 kinnistu (89008:001:0001). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud ühe- kuni kahekorruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb üks
põhihoone (elamu) ja abihoone. Kinnistul esineb
rohkelt kõrghaljastust. Juurdepääs kinnistule on
olemas Aiaotsa teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu
maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe
üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Krundi
asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes
kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.
Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
asjalikku ja pühendunud

HEAKORRA PEASPETSIALISTI
leidmiseks

Heakorra peaspetsialisti peamised ametiülesanded on heakorratööde kavandamine, heakorrateenistuse juhtimine, andmekogude täitmine ja täiustamine, hangete ning hinnapäringute koostamine.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitatavalt keskkonnaalane);
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat), kasuks tuleb avalikus sektoris töötamise kogemus;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja väga hea pingetaluvus;
• väga hea meeskonnatöö oskus ning oskus juhendada ja koordineerida töötajaid;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus;
• B- kategooria juhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
• nooruslikku, aktiivset, toetavat ja ägedat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avalduse koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikirja koos nägemusega Viimsi valla heakorra valdkonnast;
• elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11.09.2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “heakorra peaspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: kommunaalameti juhataja Alar Mik, tel 602 8827, Alar.Mik@viimsivv.ee, personalijuht Nele Kilk,
tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK)
korraldab

INFOPÄEVA KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST
(KOP) TOETUSE TAOTLEJATELE
15. septembril 2017 kell 11.00–14.30
Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas
Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejatele, taotlusele ning aruandlusele.
Taotluse esitamise tähtaeg Harju Maavalitsusele on 2. oktoober 2017 kell 16.30
Infopäev on tasuta. Eelregistreerimine HEAKi kodulehel www.heak.ee.
Lisainfo: Külli Vollmer, e-post kylli@heak.ee, tel 656 6522

MLA Viimsi Lasteaiad hõlmab kaheksat lasteaeda Viimsi vallas.
Pakume tööd:
• õpetaja assistentidele (Uus-Pärtle, Astri, Laanelinnu, Karulaugu ja Päikeseratta majadesse);
• õpetaja abile (Randvere majas);
• majaperenaisele (septembris avatavasse Uus-Pärtle majasse);
• füsioterapeudile (koormus 0,2).
Lisainfo ja kanideerimine:
Mirje Trei (tel 5622 0121 ja e-posti aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee)
www.viimsilasteaiad.ee

REGIONAALARENGU TOETUSEKS

Kelvingi eralasteaed ootab
vabadele kohtadele lapsi (1,6–7 a).
Meil on:
- Väikesed rühmad ja personaalne lähenemine
- 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem
- Looduskaunis koht – mere ja metsa vahel
- 14 aastat kogemusi
- Laienenud ruumides uus söögituba ning robootika- ja muusikaring
UUDISED!
- Loomad lasteaeda – loomadega ajaveetmine on lastele rahustav
- Õuelasteaed projekt – kõiki tegevusi saab harrastada õues, mille tulemusel on
lapsed tervemad
- Inglise keel õppekavasse – võõrkeelte ja erinevate kultuuridega tutvumine
- Ujuma – vesi on teraapilise mõjuga
- Avastamistuba – teeme katseid ja varjuteatrit
- Õppemaks 76–94 eurot kuus
Lisainfo: www.kelvingilasteaed.ee ja telefonil 552 3395
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TEENUS

Lõikan hekid sirgeks ja teen õunapuude suvelõikust. Tel 515 4027, Riho.

n

n Pakume kõiki vihmaveesüsteemide ja eramu kat-

teplekkidega seotud teenuseid. Tel 527 1059, info
@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.

n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 0024.

n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689,

ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.

n Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150 €. Tel 5656
2191, sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.

n Viime

tasuta minema vanametalli, ostame ka ära
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.

n Salong Kaluri tee 3 pakub klassikalist massaaži õh-

Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade
soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, remont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd,
tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 5366 4294,
ehitusm@online.ee.

n Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja
võrkaedasid, haljastustööd. Lammutustööd, kaevetööd. Tel 5846 0403, e-post edumehis@online.ee.

n

tustel aegadel. Seansi kestvus 40 minutit 25 €. Täpsema info saamiseks kirjutage microbladearts@
gmail.com.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

MÜÜK
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel
507 9362.

n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise teenust terve Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi valla
piires. Kontakt: tel 5900 2643, Rasmus.

n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu.
Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.

n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük.
Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehitusega ning haljastusega. 14-aastane kogemus antud valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com,
www.kivivennad.ee, tel 551 9855.

Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni
4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot.
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

n Vee

n Liiv,

n

ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killus-

tik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321, www.arbormen.ee.

n

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee,
tel 5348 7318.

Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!

n

Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.

n

killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Soodsa killustiku müük – hea hinnaga killustik koos

kiire transpordiga. Osta veebiaadressil www.a-killustik.ee, tel 5632 0653.

Kampaaniatooted septembris
Viimsi Pihlaka kohvikus:
Vahukoore-maasikatort 8.40 EUR/kg
Mandariini-marjakook 6.55 EUR/kg
Rummirull 5.70 EUR/kg
Marineeritud kala 8.00 EUR/kg
Makaronisalat 4.00 EUR/kg
Telli peolauale sekserid, salatid, suupisted ja tort
Pihlakast!

Viimsi Pihlaka kohvik
Randvere tee 9
Avatud E–L 10-20, P 10–19
viimsi@pihlaka.ee
Tel 609 1717, 325 5888

TÖÖ
Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab septembris tööle nobeda, kliendisõbraliku pitsameister-klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Täiskohaga või osalise tööajaga. Töösoov palume
saata sirli@tehnovorm.ee.
n

Pirita Vaba Aja Keskus pakub koostöölepingut
kvalifitseeritud ja kogemustega juuksurile. Juriidilisele isikule antakse ruum tasuta kasutamiseks ja
teenust osutatakse pensionäridele koostöölepingus
kokkulepitud hindade alusel. Info margus.toomla@
piritavak.ee või tel 645 7624.

n
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otsib uusi liikmeid a-
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ib treekä
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ner kaasas toetamas
rtin.
Lisainfo tel 523 5044, Ma

n

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-

Otsime koristajat. Haabneemes asuv restoran
China Red pakub osalise ajaga tööd koristajale. Nädalas 2 korda 3 tundi. Lisainfo tel 525 4570 või info
@chinared.ee.

n

ti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.

n

Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

n

n

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva,

killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.

n

n Randveres,

hubases koduses stuudios pakun kuni
septembrikuu lõpuni soodsalt järgmisi teenuseid: ripsmete keemiline koolutamine LashLift (15.-), kulmude modelleerimine (6.-) ja värvimine (6.-), meik päevane (15.-), õhtune (25.-). Tel 5626 2330, Evelyn.

n Avatud massaažituba Pirita Purjespordikeskuse
majas Purje 8 maja nr 4 tuba 372 III korrus. Klassikaline massaaž, lümfi-, jalatalla-, mee- ja Champi
peamassaaž. Tel 511 3314, e-post privileg.skanaval@gmail.com.
n Lõikan

hekki, trimmerdan. Tel 555 4729.

n Klassikaline massaaž, lõõgastav jalamassaaž magneesiumi jalavanniga, spordi-, näomassaaž, tselluliidiravi Viimsis. Vt ka tmassaaz.wordpress.com, FB
TMassaaz, tiina.maria.magdaleena@gmail.com, tel
526 0275.

Ideaalne töövõimalus kohusetundlikule ja krapsakale pensionärile Viimsist! Tallinn Viimsi SPA otsib osalise tööajaga nõudepesijat. Tööaeg graafiku
alusel. Lisaboonusena pakume kõikvõimalikke majasiseseid soodustusi. Tel 5621 6151.

OST JA MUU
Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 eurot. Tel 5550 5017.

n Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis, Haabneemes.
Tel 522 9490.
n Ostan Teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib
olla ülevaatuse ning kindlustuseta. Pakkuda võib
kõiki mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.

garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 eurot.
Tel 5626 0878, Eero.
n Ostan

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.

n

Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

VANARAUA
TASUTA ÄRAVEDU
Torud, plekk, vannid, pesumasinad,
pliidid, mootorid, akud jne.
Tel 5550 5017

Katuste süvapesu
ja värvimine.
Veerennide
puhastus ja akende
pesu.
Täpsem info:
tel 5638 8994,
e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

n

n Seltskonnatantsu kursus Pirita Vaba Aja Keskuses
10. septembrist pühapäeviti. Registreerimine info
@activestudio.ee, tel 5191 7692.
n Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti
Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine a.s.wesman
@gmail.com.

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

TERRASSIDE
EHITUS
Kontakt:
info@terrass.eu
Tel 5333 3381,
5151 935
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SHINDO
VENITUS- J A

LÕÕGASTUSTUNNID

VENITUSED, MIS SOBIVAD KÕIGILE
ELUJÕUSAALIS, HAABNEEMES, KALURI TEE 5
Alates 4. septembrist 2 korda nädalas:
esmaspäeval k 10.00–11.00 ja reedel k 16.30–17.30
3. sept. k 12.00–12.40 – näidistund (tasuta)
INFO: 508 4134 ja shindoviimsis@gmail.com
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SINU ENDA JAOKS
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B R IL

SEPTEMBRIS

VIIMSI KOOLIDE ÕPILASPILETIGA
ESMASPÄEVAST REEDENI KÕIK SEANSID

LAPSEPILETI HINNAGA.
2D FILM

3D FILM

3€

4€

ÕPILASPILETIGA
MEGAKOMBO -30%

5L MEGAMAIS + 2 SUURT JOOKI

7,70€

TAVAHIND 11€

WWW.VIIMSIKINO.EE
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