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Lennart Meri stipendiumi
pälvis Liisa-Helena Lumberg

Valmis Harjumaa laulu- ja
tantsupeo logo

Selle aasta Lennart Meri stipendiumi pälvis Eesti Kunstiakadeemia doktorant Liisa-Helena Lumberg. Foto Annika Haas

Logo on kujundatud peo teemast lähtuvalt. Selle kompositsiooni keskseks motiiviks on ratas,
mis tähistab liikumist nii ajas kui ka ruumis.
Ratta kiirte vertikaal ühendab nii maad kui
ka taevast ja horisontaal on meie silmapiiri ulatus ning neli diagonaali ilmakaared igas suunas. Sõõr ühendab kõik need sirged peo ühtseks ajarattaks, mis kulgeb ühe päeva jooksul
läbi meie elude.
Ratta kohal asetsevat kaheksakanda võib
pidada nii koduteel olijate kaitsjaks kui ka rändajate kompassiks taevalael. Ümbritsevad väiksed rattad toetavad ja annavad hoogu sellel imelisel koduteel. Värvidest kasutatakse tõrvalillede rohelist ja roosat ning Viimsile omast sinist
ja valget.
Ratastel on hea kulgeda läbi Eestimaa looduse ja kodukandi lugude. Ratastel liikudes
võib enda ümber kuulda igat loodusehäält,
märgata peeneid värvide kooslusi ja tunda oma
palgega niitude niiskust ja päikese lõõska. Ratas on ka tüüriratas meremeeste kindlates kätes, laste jooksuratas metsateel ja ajaratas vanaema voki sees.
Logo autorid on Marge Pervik-Kaal ja Liina Tepand.

29. märtsil anti üle Lennart
Meri stipendium, mille pälvis
Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna kunstiteaduse ja visuaalkultuuri
instituudi doktorant LiisaHelena Lumberg oma magistritöö “Nüüdsest veelgi suurem Kristus. Uued altarimaalid Eesti luteri kirikutes 19.
sajandi teisel poolel“ eest.
Stipendiumi eesmärk on jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ja Viim-

si valla aukodaniku, president Lennart Meri mälestust. Lisaks sellele
innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes on või on olnud Viimsi
vallaga seotud ning kes õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval.
Stipendiumi suurus on 3200 eurot
ning seda rahastab Viimsi vald.
Vallavanema Siim Kallase hinnangul on tegemist põneva teadustööga, mis avardab selle ajastu Eesti kirikute altarimaalide teemaderingi uusi rakursse. “Lumbergi töö
on köitev, mis pakub lugejatele uusi

ETV tütarlastekoor. Foto Annika Haas

vaatenurki Eesti kunstiajaloost.
Tugeva kvaliteedi on taganud süsteemne uurimus ning põhjalik ülevaade toonase ajastu märkimisväärsetest tähelepanekutest.“ Liisa-Helena Lumbergi tööd on juhendanud
professor doktor Krista Kodres.
“Lennart Meri lõpetas 1953. aastal Tartu Ülikooli ajaloo eriala ning
seda cum laudega. Suure kultuurija ajaloohuvilisena oleks ta kindlasti väärtustanud Lumbergi tööd
ja selle sisulist väärtust kunstiajaloo tõlgendamisel,” lisas Siim Kal-

las. 29. märtsil oleks president Lennart Meri saanud 89-aastaseks.
Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi komisjoni liikmed on vallavanem Siim
Kallas, Lennart Meri perekonna
esindaja Mart Meri, Tartu Ülikooli
kunstiajaloo professor Juhan Maiste, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas
ja Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professor Krista Kerge.

Viimsi Teataja

Harjumaa laulu- ja tantsupidu
“Koduteel“ toimub 2. juunil Viimsi
staadionil. Esitleme lugejale selle peo
jaoks kavandatud logo.

Liina Tepand
Peo lavastuskunstnik

Lennart Meri mälestuskontserdil
säras ETV tütarlastekoor

Rohuneeme külaseltsi
üldkoosolek

29. märtsil toimus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus president Lennart
Meri mälestuskontsert. Välja kuulutati selle aasta stipendiumi saaja,
kõneles koguduse vaimulik Mikk Leedjärv, millele järgnes ETV tütarlastekoori kontsert Aarne Saluveeri dirigeerimisel.
Kontsert oli kantud isamaalisest vaimust ja esitamisele tulid mitmed
tuntud teosed. Kandvat rolli mängisid Veljo Tormise teosed. Nii tulid esitamisele Veljo Tormise “Absolute Tormis“, mida koor esitas eelmisel aastal
Eurovision Choir of the Year 2017 võistlusel. Samuti kõlasid katkendid Tormise teostest nagu “Sampo tagumine“, “Lauliku lapsepõli“, “Raua needmine“ jt. Esitamisele tuli ka paar võõrakeelset teost, kuid lõppakord jäi
siiski Rene Eespere isamaalisele teosele “Ärkamise aeg“. Kontserdilt lahkuti härdas meeleolus, et suunduda üle tee Rannarahva muuseumi lahke
pererahva kohvilauda.

11. aprillil kell 18 toimub Püünsi Koolis
Rohuneeme külaseltsi üldkoosolek.
Päevakorras on järgnevad teemad: külaseltsi eelneva aasta kokkuvõte, 2017.
majandusaasta aruanne, 2018. aasta plaanid (sh tenniseplatsi rekonstrueerimine,
Väike-Valli planeering, sadama teemad),
arutatakse külaelanike muresid ja ettepanekuid ning valitakse külaseltsile uus juhatus.

Ülo Siivelt

Rohuneeme külaselts
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Linnade ja valdade
päevad 2018

14. linnade ja valdade
päevad toimusid 14. ja
15. märtsil Tallinnas, Sokos
Hotel Viru konverentsikeskuses.

See oli esimene omavalitsuste
töötajate kohtumine pärast haldusreformi, kus 213 omavalitsusest jäi liitumiste ja liitmiste
tulemusena järele 79 omavalitsust. See oli ka esimene kohtumine pärast uue üleriigilise omavalitsuste liidu – Eesti Linnade
ja Valdade Liidu (ELVL) – loomist, millesse kuulub 72 omavalitsust.
Selleaastased omavalitsuste päevad avasid riigikogu esimees Eiki Nestor, riigihalduse
minister Jaak Aab ja Tallinna
abilinnapea Kalle Klandorf. Päevad olid sisutatud valdkondlike
seminaridega, alates omavalitsuste finantsjuhtimisest kuni sotsiaalvaldkonnani. Eriline rõhk
oli sel aastal pandud IT-lahendustele ja õigusvaldkonnale.

Randar Lohu ettekannet esitamas. Foto Märt Moll

Finantsvaldkonna seminaridel arutati omavalitsuste üldjuhtimist ja rahastamist. Randar Lohu Viimsi vallavalitsusest tegi ettekande kahasse koos
Sulev Liivikuga rahandusministeeriumist. Mõlema ettekandja
esinemine keskendus kohaliku
omavalitsuse eelarvestrateegia
koostamisele. Kui Sulev Liivik
rääkis riigipoolsest nägemusest,
siis Randar Lohu rääkis eelarve-

strateegia koostamisest Viimsi
vallas.
Linnade ja valdade liidu teisel päeval esines Viimsist Mailis Alt, kes tutvustas huvilistele
teistest omavalitsustest Viimsi
valla tulubaasi suurendamise võimalusi, tutvustades Viimsis läbi viidud pilootprojekti. Projektist sai lugeja 26. jaanuari Viimsi Teataja kaaneloos.

Viimsi Teataja

Merivälja tee remont
Tallinna kommunaalameti tellimusel alustatakse aprillikuus Merivälja tee (lõigus Randvere tee – Ranna tee) taastusremonttöödega,
mille käigus uuendatakse teekate ja teekattemärgistus.
Bussipeatuste taskute asfalteerimisel kasutatakse tugevdavaid confalt segusid. Väja vahetatakse kaevupäised “ujuvat tüüpi” kaevupäiste
vastu, kasutades betoonist koormusjaotusplaate liikluskoormuse vähendamiseks kaevudele.
Taastusremonttöid teostab AS TREF Nord, töö-

de maksumus on 659 000 eurot ja ehitustööde
lepinguline tähtaeg on juuni 2018.
Töid teostatakse etapiviisiliselt, töölõikude
kaupa. Tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni
30 km/h. Liiklus töötsoonis korraldatakse nii, et
hommikul on Viimsi – Tallinna kesklinna suunas
avatud kaks sõidurada ja kesklinna – Viimsi
suunal üks. Õhtul on vastupidi ehk kesklinna –
Viimsi suunal on avatud kaks ja vastupidi üks
sõidurada.

Viimsi vallavalitsus

Tule veeda esmaspäeval, 9. aprillil põnev päev
päikeselises Randvere Koolis!
Head Randvere Kooli praegused ja tulevased vanemad ning tulevased potentsiaalsed
õpetajad, abiõpetajad, tugiisikud ja tugispetsialistid!
Avame oma uksed kõigile huvilistele kell
10.00 ja pakume järgmisi tegevusi:
10.00–10.30 Meie VÄÄRTUSED – millest me

hoolime ja mille poole püüdleme (ringkäik majas koos õpilastega).
10.30–11.45 Jalutuskäik koolimajas, avatud
ustest sisse vaatamine ja inimestega suhtlemine.
11.45–12.45 Jagamus väikestes gruppides –
mida ma nägin, kuulsin ja mida tahan veel teada.

Randvere Kool

Puudega inimeste eluaseme
kohandamise taotlusvoor
Anname teada, et avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks.
Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotluse esitamise tähtaeg on
29.04.18.
Menetlusprotsess:
1. Esita taotlus 29. aprilliks info@viimsivv.ee või aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus”.
Blankett on kättesaadav valla kodulehelt alates 5. aprillist.
2. Sotsiaal- ja terviseamet kontrollib, kas
taotlus vastab projekti tingimustele, ning pärast seda toimub kodukülastus.
3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab
taotleja hinnapakkumised ja esitab need Viimsi vallavalitsusele hiljemalt 27.05.2018.
4. Viimsi vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 15.06.2018.
5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.
Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine”.
Lisainformatsioon sotsiaal- ja tervishoiuametist: Grete Bobkin (tel 602 8826) ja Margit Stern (tel 602 8857).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub Invamessile
Messi kahele päevale on kokku koondatud
palju informatsiooni erinevatest teenustest
ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.
Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega ning
osaleda infotundides ja saada nõustamist. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Messi ajal tutvustatakse erinevaid abivahendeid, meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm. Infotundide raames on võimalik tutvuda näiteks puuetega inimeste eluruumide kohandamise korralduse, igapäevalu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenusega, psüühikahäiretega
inimeste igapäevase toimetuleku toetamise ning
haridusvaldkonna muudatustega. Arvutiklassis

toimub lühikursus, kus õpetatakse e-posti tegemist, failide saatmist ning digiallkirjade andmist.
Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada nõustamist töövõime või puude raskusastme
hindamise teemal. Kohal on Eesti Haigekassa nõustajad ning Õigusteenuste Büroo juristid. Messi
esimesel päeval pakub Tallinna Suhkruhaigete
Selts võimalust mõõta veresuhkrut ja vererõhku ning teisel päeval pakuvad sotsiaaltöötajad
teavet puuetega inimestele suunatud toetustest
ja teenustest Tallinnas. Puhkehetkel ja messi muljete jagamiseks tuttavatega on võimalik külastada meie kohvikut.
Mess on avatud 19. ja 20. aprillil kell 12–18
esimesel päeval ja kell 10–15 teisel päeval.
Külastajatele on mess tasuta!

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

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: Ülo Siivelt, tel 602 8840,
e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097,
e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717,
e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 20. aprillil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.
facebook.com/ViimsiVald

Ühispilt Israeli haridusjuhtide ja Viimsi valla esindajatega. Foto Ülo Siivelt

Iisraeli haridusjuhid külastasid Viimsit
28. märtsil külastas Viimsi valda Iisraeli delegatsioon. Külalisteks olid Iisraeli koolijuhid ja õpetajad, kes on haridusuuendusideede ja inspiratsiooniotsingutega Eestisse jõudnud. Visiidi
korraldas Iisraeli organisatsioon Education-Cities.
Israeli haridusjuhtide delegatsioon külastas Eestis erinevaid
koole, haridusvaldkonna eestvedajaid ja uuendajaid. Viimsi vallavalitsusel oli võimalus avada külalistele kohaliku omavalitsu-

se vaadet – selgitada, kuidas toimub hariduse juhtimine, millised
on vaated üldharidusest, huviharidusest ja noorsootööst. Viimsi
formaalset ja mitteformaalset haridust tutvustas abivallavanem
Janek Murakas, Ita-Riina Pedanik tegi külalistele ülevaate Viimsi huvikeskuse tegevustest. Seejärel suundus delegatsioon Viimsi
Kooli.

Viimsi Teataja
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Viimsi Kool ootab oma meeskonda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded või ta õpib vastaval
erialal;
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
• digitaalne kirjaoskus;
• avatus uuendustele.

Dirigent Ants Üleoja juhatamas Inseneride meeskoori. Fotod Annika Haas

Metsakalmistul mälestati
president Lennart Meri
tema 89. sünniaastapäeval
Metsakalmistul asetati
lilli president Lennart Meri
hauale tema 89. sünniaastapäeval.

Mälestamistalitust saatis
kaitseväelaste auvalve.

Austust olid tulnud avaldama
Lennart Meri lähedased, sugulased, sõbrad ja mõttekaaslased,
Viimsi valla esindajad. Lennart
Meri haual pidas mälestuspalve vaimulik Erkki Juhandi. Kõnedega meenutasid presidenti
ajaloolane Toomas Hiio ja Mart
Meri. Inseneride koori mehist
lauluhäält dirigeeris Ants Üleoja.

Viimsi Teataja

KõneD president Lennart Meri kalmul
Lennart Meri sõnades on vägi
Tosin aastat on möödunud Lennart Meri surmast. Nagu kõigi nende aastate 29. märtsil, koguneme ka täna siia, et meenutada üht
ajaloo suurimat Eesti riigimeest, ning oleme süüdanud tema mälestuseks küünlad.
Vaatamata pea kahekümnele aastale, mis on möödunud päevast, kui Lennart Meri lahkus presidendiametist, on tema seisukohad asjakohased ka täna. Lennart Meril oli võime ette näha, mis
tõenäoliselt tuleb, või sedagi, mis ei tule ega tulnudki, nagu oleme
näinud. Tema kõnesid ja artikleid lugedes märkame seda ikka ja
jälle. Sellepärast tsiteeritakse Lennart Meri tekste täna ja tsiteeritakse hommegi. Tema lausetes on vägi sees, ütleks üks moodne
kirjamees, ja see vägi annab tsiteerija väitele jõudu juurde. Tänavugi on mul tulnud kahele inimesele teed juhatada sinna, kus Lennart Meri kõned ja mõtted kõige lihtsamini leitavad on. Ikka presidendikantselei kodulehele, kus eelmiste presidentide kõned ja
muude riiklike tegemiste jäädvustused käepärast hoitakse.
Kolmekümne aasta eest tuli Eestis poliitikasse hulk mehi ja naisi, kelle mitmekülgne elukogemus väljaspool poliitikat, juured sõjaeelses Eestis ning suur soov Eesti riik taastada ja samas uueks
teha viisid meid sinna, kuhu 21. sajandi alguseks jõudsimegi. Eestina maailmakaardile, Eestina ÜRO-sse, Euroopa Liitu ja NATO-sse,
tänaseks ka elustandardi maailma esimesse veerandisse. Lennart
Meri oli selle liikumise juht Eestis. Aga Lennart Merile oleme tänu
võlgu ka selle eest, et tema riigimehelikkus sundis Eestit kohtlema
võrdsemana teiste sarnaste seas. Meist hakati pidama lugu.
Mina töötasin Lennart Meri juures viis aastat. See ei olnud kerge
töö ega pidanudki olema. Päevatöö oli palju intensiivsem kui mujal, sest iga päev tuli selgeks õppida mõni uus asi. Ei olnud Lennart
Meri ise iialgi õppimiseks liiga vana ja sedasama eeldas ta oma
kaastöölistelt. Aga lisaks tarkusele, et ainult uudishimu ja õppimine viib edasi ja teeb paremaks, olen sellest varsti kahekümne aasta tagusest ajast oma tänapäeva kaasa võtnud teadmise, et langetamata otsus, kui asi on kord eesmärgiks seatud, ei ole mingi

klassiõpetajat;
matemaatikaõpetajat;
eesti keele ja kirjanduse õpetajat;
füüsikaõpetajat;
inglise keele õpetajat;
inimeseõpetuse õpetajat;
poiste kehalise kasvatuse õpetajat;
väikeklassi õpetajat;
eripedagoogi.

Kool pakub:
• kaasaegset töökeskkonda;
• eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalusi;
• toredat ja toetavat meeskonda.
Konkursist osavõtuks esitada avaldus, elulookirjeldus ja
haridust tõendava dokumendi koopia.
Tööle asumise aeg on 21. august 2018.
Dokumendid saata hiljemalt 02.05.2018 e-posti aadressil info@viimsi.edu.ee.

Seoses õpilaste arvu suurenemisega otsib
Püünsi Kool oma tegusasse kollektiivi uuest
õppeaastast:

Toomas Hiio – president Meri
sõnal on ka tänapäeval kaalu.

Mart Meri kõneles isa
mõtteteradest.

otsus. Lennart Meri oli oma otsustes julge ja kindel ning langetas
õigeid otsuseid, millest tõusis kasu kogu Eestile ja Eesti rahvale.
Ilma temata poleks me siin, kus me praegu oleme.

Toomas Hiio
Vaala sekund
Lennart ütles sageli, et Eestil on vähe aega. Mida paremini Eestil
minema hakkas, seda sagedamini ta seda ütles.
– Aeg on kallis ja aega on väikesel riigil alati vähe.
– Eesti kell tiksub palju kiiremini.
– Aeg ei oota väikerahvaid.
Väikese hingetõmbepausi võttis ta endale tänasest täpselt neliteist aastat tagasi, oma 75. sünnipäeva pärastlõunal, pärast seda,
kui ta telefon oli helisenud ja talle oli teatatud, et Eesti on vastu
võetud NATO-sse. Ta heiskas oma Viimsi kodu lipuvardasse NATO
lipu. Üks asi oli tehtud.
Hingetõmbepaus kestis umbes poolteist päeva. “Ära unusta, meil
on endiselt vähe aega.“ Veel vähem kui seni.
“Vaala sekundisse mahub väikeriigi nädal,“ ütles ta. Mis see siis
tähendab – aega on vähe? See polnud mitte kurtmine aja puuduse
üle. Lausa vastupidi, see oli kõnelemine meile antud aja kasutamisest. Et vaala sekundisse mahuks väikeriigi nädal. Et iga sekundi
tuhandikki oleks täidetud arukalt, sisukalt.
Nüüd, tagasi vaadates sellele tegelikult ju helgele ajale 14 aasta eest, olen korduvalt mõelnud, kui hirmutavalt täpselt suutis
Lennart tajuda, mis meid võib ees oodata – kui me ei kasuta meile
antud aega nõudlikult. Meie siin Eestis ja meie siin maailmas Eesti
huvide eest hea seistes.
Et Eesti nädal oleks tihedam kui vaala sekund. Ja samas – et Eesti
nädal oleks ka lahutamatu osa vaala sekundist.

Mart Meri

- klassiõpetajat;
- ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat;
- töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat;
- loodusainete õpetajat;
- lasteaiaõpetajat;
- sotsiaalpedagoogi;
- maleringi juhendajat;
- õpiabirühma õpetajat.
Tööle asumine: august 2018.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 30. aprillil aadressile Püünsi
Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Leppneeme külas, asendiplaanil toodud elamupiirkonnas sidevõrgu
projekteerimiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile esitas OÜ Kirjanurk sidevõrgu projekteerimiseks ja ehitamiseks projekteerimistingimuste
taotluse detailplaneeringu koostamise kohustuse
puudumisel (menetluses 09.03.2018 nr 1811002
702031) Leppneeme küla teedele – 11252 Leppneeme tee, Loosaare, Vainu tee, Kuusiku tee L1,
Kiigemäe tee, Kiviaia tee L1, Kõrkja tee lõik 2,
Kõrkja tee 6a, Sarapiku tee L1, Sepamäe tee L1,
Vanahiire, Rannaliiva tee, Leppneeme tee 112,
Hiire, Hiireotsa tee 9, Kärimetsa, Põllu, Vainu tee
12, Kõrkja tee, Karusambla tee, Võsa tee L1, Karusambla tee 11, Leppneeme tee 114, Piirikivi
tee 16, Sepamäe tee, Laane tee // Pihlapuu tee,
Pihlapuu tee 10, Leppneeme küla, Hiireotsa tee
2 // Pihlaka. Leppneeme külasse sidevõrgu projekteerimise maa-ala plaan, märgitud sinisega,
on menetlusele lisatud. Nimetatud teedele sidevõrgu projekteerimine ja ehitamine sisaldab töid
kuni lõpptarbijate ühendusteni kinnistute piiril.
Kavandatav sidevõrk parandab oluliselt piirkonna sideteenuse kättesaadavust ja selle kvaliteeti. Sidevõrgu ehitamine ei ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu seisukohast oluline ja selle ehitamisega ei kaasne olulist
muudatust vallaruumis. Projekteerimistingimuste
väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute
õiguste või avaliku huviga.
Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu
koostamise kohustus.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu ja maaala plaan on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi
vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1,
Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma ar-

vamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Metsakasti külas, asendiplaanil toodud elamupiirkonnas sidevõrgu
projekteerimiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile esitas OÜ Kirjanurk sidevõrgu projekteerimiseks ja ehitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel (menetluses 09.03.2018 nr 18110027/
02044) Metsakasti küla teedele – Kesaniidu tee,
Lootuse tee, Riiasöödi tee, Raudrohu tee L1, Tarvase tee, Riiasöödi tee L1, Heinamaa tee, Angervaksa tee L1, Jäätma tee L1, Randvere tee 178,
Metsakasti tee, Mureli tee, Randvere küla, 11250
Viimsi – Randvere tee. Metsakasti külasse sidevõrgu
projekteerimise maa-ala plaan, märgitud sinisega,
on menetlusele lisatud. Nimetatud teedele sidevõrgu projekteerimine ja ehitamine sisaldab töid
kuni lõpptarbijate ühendusteni kinnistute piiril.
Kavandatav sidevõrk parandab oluliselt piirkonna sideteenuse kättesaadavust ja selle kvaliteeti. Sidevõrgu ehitamine ei ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu seisukohast oluline ja selle ehitamisega ei kaasne olulist
muudatust vallaruumis. Projekteerimistingimuste
väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute
õiguste või avaliku huviga.
Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu
koostamise kohustus.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu ja maaala plaan on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi

vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1,
Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Tammneeme külas, asendiplaanil toodud elamupiirkonnas sidevõrgu
projekteerimiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile esitas OÜ Kirjanurk sidevõrgu projekteerimiseks ja ehitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel (menetluses 09.03.2018 nr 18110027/
02074) Tammneeme küla teedele – Tammneeme
tee L8, Teigari tee L2, Teigari tee L4, Luhaääre
tee, Tammneeme tee L7, Teigari tee L1, Tammneeme tee L6, Haugi tee L4, Haugi tee L3, Haugi
tee lõik 1, Liivakivi tee, Haugi tee L2, Hallikivi tee
L1, Teigari tee L3. Tammneeme külasse sidevõrgu projekteerimise maa-ala plaan, märgitud sinisega, on menetlusele lisatud.
Kavandatav sidevõrk parandab oluliselt piirkonna sideteenuse kättesaadavust ja selle kvaliteeti. Sidevõrgu ehitamine ei ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu seisukohast oluline ja selle ehitamisega ei kaasne olulist
muudatust vallaruumis. Projekteerimistingimuste
väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute
õiguste või avaliku huviga.
Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu
koostamise kohustus.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsu-

se veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu ja maaala plaan on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi
vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1,
Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.
Projekteerimistingimuste andmine Lubja külas Linnakumetsa kinnistule discgolfi raja ehitamiseks.
Lubja küla külavanem Raimo Tann esitas Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile projekteerimistingimuste taotluse Linnakumetsa maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule metsaalale discgolfi raja ehitamiseks. Kavandatav ei ole
vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu seisukohast oluline ja selle ehitamisega ei
kaasne olulist muudatust vallaruumis. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine ei ole
vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku
huviga. Vastavalt Viimsi vallavalitsuse planeerimiskomisjoni 14.02.2018 koosoleku protokollilisele otsusele korraldab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste andmise ehitusseadustiku
§ 31 alusel avatud menetlusena.
1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele kättesaadav Viimsi vallavalitsuse veebilehel ja vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi
tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalamet

Detailplaneeringud
16.04.2018 algusega kell 16 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Väikeheinamaa/Lillängin küla, kinnistu
Liiva detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist määrata 10 411 m2 suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Liiva krundi kasutamise sihtotstarbeks elamumaa ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu, abihoone ja paadikuuri ehitamiseks.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
27.02.2018 korraldus nr 92 “Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 2895 m2 ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates ärimaa sihtotstarbega Paadi tee 5 (89001:001:0718) ja Paa-

di tee 7 (89001:001:0721) kinnistud. Juurdepääs
kinnistutele on olemas Paadi teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine, väikeettevõtluse hoone maa
sihtotstarbe (ÄV) määramine ärihoone rajamiseks ja
liiklusmaa (LT) sihtotstarbe määramine parkla rajamiseks.
27.02.2018 korraldus nr 121 “Lubja külas, kinnistute Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade
kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 4997 m2 ja see paikneb Lubja külas, klindipealsel alal, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:
3653) ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) kinnistud. Planeeringualal puuduvad olemasolevad hooned ja kõrghaljastus. Planeeringuala piirneb Lubja maastikukaitsealaga ning hoonestamata elamumaadega. Juurdepääs kinnistule on olemas Paelille teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe olemasoleva ridaelamukrundi jagamine kolmeks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krun-

diks 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.
06.03.2018 korraldus nr 122 “Randvere külas,
kinnistu Randvere tee 205 detailplaneeringu
kehtestamine“.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas asuv 2434 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, mis asub Randvere külas riigimaantee
11250 Viimsi – Randvere ääres. Tegu on endise talukohaga, kus varasemalt paiknes puurkaev (likvideeritud) ning tänaseni on säilinud amortiseerunud elamu, kuur ja kelder. Krunt piirneb põhjast hoonestuseta maatulundusmaa kinnistuga
Uus-Kreiukse, idast Randvere teega, lõunast hoonestatud elamukrundiga Randvere tee 203 ja lää-

nest hoonestatud elamukruntidega Viirpuu tee 2
ja Viirpuu tee 4. Detailplaneering muudab osaliselt Viimsi Vallavalitsuse 22.10.2010 korraldusega nr 789 kehtestatud “Veehoidla tee 2 detailplaneeringut“, detailplaneeringu kohasel krundil
pos nr 2.
Detailplaneeringuga (Maarja Style OÜ töö nr
DP 01/16, 2017; põhijoonise väljatrükk: jaanuar
2017) jagatakse kinnistu Randvere tee 205, moodustatakse kaks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5
meetrit ja abihoonel 4,5 meetrit. Krundi suurim
lubatud ehitusalune pindala on 200 m2. Elamukruntide planeeritavad suurused on 1200 m2 ja
1234 m2.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Suvel algab Haabneeme aleviku
tänavavalgustuse uuendamine
Viimsi Haabneeme tänavavalgustuse uuendamise
põhiprojekt on valmis.
See tähendab, et järgmiste
tegevustega – ehitusprojekti ekspertiis, ehitushange ja valgustuse renoveerimine – on võimalik
edasi liikuda.

Uuendamisele läheb pea kogu
Haabneeme tänavavalgustus.
Siinkohal on ära toodud ka projektiala joonis – uuendamisele
lähevad kõik valgustid, mis asuvad joonega piiritletud ala sees.
Kokku läheb uuendamisele
ligi 400 valgustuspunkti. Praegu on projektialas küll 325 punkti, kuid projektiga nähakse ette
rohkem, katmaks pimedamaid
alasid. Samuti pärineb praegune valgustus ajast, mil postide
vahekaugused olid suuremad.
Projektiga nähakse ette 10,
8, 6 ja 5 m kõrgused mastid. Arvestatud on, et kõrgemad mastid paigaldatakse suuremate teede ja tänavate äärde, madalamad eramupiirkondadesse. Projektiga lahendatakse ka näiteks
Mereranna tee sisehoovide valgustus, sinna on kavandatud madalamad mastid, et valgus akendest liigselt sisse ei paistaks.
Peatselt laaditakse vallavalitsuse kodulehele kommunaalma-

Uuendamisele kuuluv tänavavalgustus. Kaart EOMAP AS

janduse rubriiki üles ka kogu
projektdokumentatsioon, kust on
võimalik vaadata, millised postid milliste teede ja tänavate äärde kavandatud on.

Peamised muudatused

Uued LED-valgustid vahetavad
välja senised elavhõbeda- ja
naatriumlambid. Peamisteks erinevusteks on oluliselt madalam
energiakulu, soojema tooniga
valgus, võimalus valgustust juhtida ja väiksem valgusreostus.
Kui praeguste lampide energiakulu on keskmiselt 168 W,
siis LED-valgustite puhul on

see umbes 46 W. Seega on erinevus enam kui kolmekordne.
See tähendab rahalist kokkuhoidu ja kaudselt vähem kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist.
Praeguste lampide temperatuur on u 4000 K (kelvinit), uute
oma 3000 K, vaid ülekäigurajale jäävad minimaalselt 4500 K
lambid. Mida madalam on temperatuur, seda soojem (kollasem)
on valgus.
Praegu on võimalik valgustust sisse-välja lülitada. Uue süsteemiga kaasneb nutikas juhtimine, mis muuhulgas või-

maldab valgustust hämardada,
saada operatiivselt veateateid
jpm. Valgustuse projekteerija
OÜ Keskkonnaprojekt projektijuhi Marek Uiboupina sõnul
ei ole Eestis veel ühtegi tehasepoolset juhtimissüsteemi paigaldatud. Viimsis on aga just nimelt kavas paigaldada tehasepoolne süsteem. See tähendab,
et juhtimissüsteem koos tarkvaraga tuleb juba koos valgustitega, mitte ei hangita eraldi.
Valgustite tootjad on reeglina
suured rahvusvahelised ettevõtted, mis tähendab, et kindlustunne tehnilise toe osas on suurem. Samuti ei teki vajadust eraldi serverit soetada. Milline süs-

teem täpselt paigaldatakse, selgub ehitushanke käigus.
LED-valgustid suunavad
valgusvoo otse sellesse kohta,
mida soovitakse valgustada. Võrreldes olemasoleva olukorraga
tähendab see valgusreostuse vähendamist, sest elavhõbeda- ja
naatriumlambid kiirgavad valgust märksa laiemalt.
Alahinnata ei saa ka uute
valgustite esteetilist väärtust.
Uued mastid ja valgustid näevad amortiseerunute asemel oluliselt kenamad välja. Siinkohal
on toodud ka üks näide valgustist. Millised uued valgustid täpselt olema saavad, näitab ehitushange.

Edasised sammud

Enne ehitushanke väljakuulutamist peab projekt läbima ekspertiisi, et võimalikke vigu ära
hoida. Ekspertiisile kulub umbes kuu. Seejärel on võimalik läbi viia ehitushange. Plaanikohaselt on ehitaja leitud suve alguseks.
Paralleelselt tegeletakse aktiivselt ka omandiõiguse küsimustega. Nimelt asuvad valgustid mõnes kohas korteriühistute maadel, kuigi on valla omandis. Seadusejärgselt tähendab see
seda, et seada tuleb isiklik kasutusõigus valla kasuks. Vastavaid korteriühistuid on informeeritud.
Projekti kaasrahastatakse “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna “Energiatõhusus”
meetme “Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalusuurendamine” tegevuse “Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

Jaan Urb

OÜ Cumulus Consulting
tänavavalgustuse projektijuht

LED-pargivalgusti (pilt on illustratiivne). Foto Erakogu

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI

VIIMSI KESKKOOLI DIREKTORI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu
kindlustamine lapsevanemate toetamise ja lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti

Teenistusülesanded:
• laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine;
• laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine;
• hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine – olukorra hindamine ja vajalike
sekkumiste kavandamine;
• abivajavate laste tugiteenuste koostöövõrgustiku koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane (soovitatavalt lastekaitsele spetsialiseerunud) kõrgharidus;
• töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega
valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja
rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus ning valmidus meeskonnatööks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• sotsiaalvaldkonna mitmekülgne tundmine.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 12. aprilliks 2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “lastekaitsespetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Kairi Avastu (kairi.avastu@viimsivv.ee, tel 5686 8654), konkursiteemaline lisateave personalijuht Nele Kilk (Nele.Kilk@viimsivv.ee, tel 602 8872).

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•

vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpeta
jate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõike 1 nõuetele;

•

eelnev organisatsiooni juhtimise kogemus (vähemalt 3 aastat);

•

vastutustunne, korrektsus, täpsus;

•

teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;

•

teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

•

õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;

•

vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;

•

koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 23. aprilliks 2018 järgmised dokumendid:
•

motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda, ja lühidalt,
milline on kandidaadi nägemus koolijuhi tööst;

•

elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

•

kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;

•

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Viimsi vallavalitsus pakub eneseteostuse võimalust, et koostöös valla haridusjuhtidega kujundada Viimsi kohalikku hariduselu ja luua Viimsi Keskkoolist Eesti parim põhikool.
Dokumendid palume esitada 23. aprilliks Viimsi vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi või digitaalallkirjastatult e-posti aadressil info@viimsivv.ee, märgusõna “Viimsi Keskkooli direktori konkurss”.
Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriameti juhataja Ermo Mäeots (ermo.maeots@viimsivv.ee, tel 602 8843)
või personalijuht Nele Kilk (Nele.Kilk@viimsivv.ee, tel 602 8872).
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Balletikonkursi võit
tuli Viimsisse
21.–26. märtsini toimus Tallinna Rahvusvaheline
Balletikonkurss 2018, mis oli suunatud balletikoolide õpilastele, noortele elukutselistele
balletitantsijatele ning noortele koreograafidele.

Tantsib Loora Mulenok. Foto Jack Devant

Konkursi korraldas mittetulundusühing DX ART koostöös
Tallinna Balletikooliga, osalejaid oli 68. Balletikonkursi
noorema vanuseklassi võitja on Loora Mulenok Viimsist.
“Võime julgelt öelda, et kolmas konkurss oli palju tugevam kui eelmised,” märkis žürii esinaine ja üks konkursi ellukutsujaid Kaie Kõrb. “Siia väiksesse Eestisse oli
tulnud 13 riigist nii palju häid tantsijaid. Seekord said nad
kutsed praktikale ja see on väga kõrge taseme näitaja. See
tähendab, et suurte ja tähtsate koolide juhid näevad noortes tantsijates talenti ja perspektiivi.”
Tallinna rahvusvahelise balletikonkursi noorema vanuseklassi võitja on Loora Mulenok Viimsist. Loora esitas
kaks klassikalist variatsiooni ja kaks kaasaegset numbrit.
Kohtunikele meeldis väga Loora kaasaegne number “Wily
Girl” (“Riukalik tüdruk”), mille lavastas rahvusballeti repetiitor Marina Kesler, kasutades Sergei Prokofjevi muusikat. Konkursiks aitasid ette valmistada Tallinna Balletikooli õpetaja Kaja Kreitzberg ja koreograaf Eve AndreTuga.
Rahvusvaheline balletikonkurss lõppes galakontserdi
ja auhinnatseremooniaga, mis toimus 26. märtsil Rahvusooperis Estonia. Tseremoonia õhtujuht oli armastatud multitalent Mart Sander, kes suhtles täissaaliga lausa kolmes
keeles. Lisaks võidule sai Loora kutse ülemaailmse võistluse Youth America Grand Prix (YAGP) finaali, mis leiab
aset 13.–20. aprillil New Yorgis. Teda oodatakse sel suvel
võistlema ka Lõuna-Koreasse ning osalema Washingtoni
Kirovi akadeemia balletilaagrisse.
Loora Mulenok tänab Viimsi vallavalitsust toetuse
eest!

Krista Mulenok

Tunnustame Viimsi noori
15. märtsil kogunes Viimsi
noorte tunnustamise ja
toetamise komisjon, kuhu
kuuluvad noortevolikogu,
noortekeskuse, Viimsi
Kooli õpilasesinduse ja
vallavalitsuse esindajad.
Komisjonis vaadati üle 15
vallavalitsusele laekunud
taotlust ning pärast arutelu esitati vallavalitsusele ettepanekud tublide
noorte tunnustamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on
tunnustada ja innustada Viimsi
noori vanuses 7–26 aastat, keda võib pidada noortele eeskujuks erinevates valdkondades
ning kes on viimase jooksva
aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud
oma tegevuses kõrge taseme.
Suur tänu kõikidele, kes on
märganud tublisid noori ja vormistanud taotlused nende tunnustamiseks!
Viimsi vallavalitsus kinnitas komisjoni ettepanekud 20.
märtsil ning seekord eraldati
toetus 3900 euro ulatuses, vahemikus 50 kuni 400 eurot. Tunnustatud said:
Martin Luts on ettevõtlik
Viimsi noormees, kes on võitnud Põhjakonna trepijooksu,
esindanud kooli spordivõistlustel. Esindanud kooli “Ideaalse
kooli“ projektis. Osalenud heategevuses ja vabatahtlikus töös.
Tegeleb videote valmistamisega, on loonud firmadele reklaame.
Karl Puudersell on hea sportlane, väga edukas poksija. Silmapaistvad saavutused poksis:
Tallinna meistrivõistlustel 2.
koht, Narva ja Jõhvi võistlustelt meistritiitel. Vabatahtlik treener.
Elly Soots ja Brenda Pent

tegid kooli loovtöö “Erivajadustega nooruki kaasamine sportlikku tegevusse”. Töö raames,
8 kuu jooksul, viisid noored läbi erinevaid tegevusi: koolitu-

Moeakna võitis “Kompvek”
23. märtsil toimus Viimsi
Koolis juba kümnendat
korda üle-eestiline noorte
moesündmus Moeaken.

Pärast kolme aastat Black Box
Studios kolisime tagasi oma sünnipaika Viimsi Kooli, kus viimati toimus see üritus 2015.
aastal. “Nostalgiline ja isegi veidi mõrumagus tunne valdas, kuna pole sugugi kindel, kas ja
kuidas see sündmus üldse kunagi uuesti toimub,” kommenteerib üks sündmuse peakorraldajatest ja õpilasesinduse president Peeter Paju. Moeakna tulevikuväljund on küsimärgi all,
kuna Viimsis avatakse juba selle aasta sügisel uus riigigümnaasium ja hetkel sündmust korraldav õpilasesindus läheb koolide vahel lahku.
“Hetkel oleme aga väga positiivsed ja õnnelikud, sest ise-

Moeaknal esitleti kollektsiooni “Lõuend”. Foto Emily Bruus

gi kui tegu peaks olema viimase Moeaknaga, võib kindlalt öelda, et lahkusime pauguga,” lisab teine peakorraldaja Katriin
Loviis Viltsin. “Sündmuse kujunduse mõtles välja Emily Bruus
ja teostas kujundusfirma BT
Style abiga. Igal aastal oleme
üllatanud osavõtjaid ja külalisi
eripärase lava ning teemaga.”

Moeakna võitjad

Õhtu jooksul kõndis catwalkil
11 kollektsiooni ja õhtu lõpus
sai autasustatud ka esikolmik.
Pronksile tuli viimsilane KarlJoonas Alamaa oma kollektsiooniga “Expectations”. Oma
loomingu kohta ütleb ta: “Mind
hakkas painama küsimus, kas
on võimalik luua uudset kan-

Ott Salla

Joonatan Kivi

Ranno Sõnum

Kertu Liisa Mooste

Hannah Tuulas

Naatan Hollman

sed, neli kaljuronimistreeningut, sponsorite otsimine jpm.
kaasates vaegnägija.
Caroline Suursaar on aktiivne õpilane, kes on osalenud
olümpiaadidel, teadusfestivalil
ja konkurssidel (matemaatika,
eesti keele, vene keel jm). On
osalenud omaloomingu konkursil. Tegeleb fotograafia ja tantsimisega.
Martina Kukk on aktiivne
noor, tegeleb võrkpalliga. Osalenud edukalt olümpiaadidel ja
konkurssidel. Saavutanud väga
häid tulemusi rannavolles.
Naatan Hollman on aktiivne ja edukas õpilane. Tegeleb
muusikaga ning esineb kooliüritustel. Osalenud väga edukalt olümpiaadidel, kõnevõistlusel ja konkurssidel (matemaatika, bioloogia, geograafia). Tema uurimustöö on saadetud rahvusvahelisele konkursile (radooni teemal). Tegeleb fotograafiaga.
Bo Aaron Kooser, Paul Siht,
Karl Kibuspu on õpilasfirma

tavat või isegi igapäevamoodi
tänapäeva kõikvõimalikest toodetest üleküllastunud maailmas.
Lähenesin teemale skulpturaalselt ja arhitektuurselt, samas
proovides mitte üle filosofeerida.”
Hõbedasele kohale tõsteti
Anette Pedaru oma kollektsiooniga “Lõuend”. Oma töö kohta
ütleb ta: “Kollektsioon “Lõuend”
koondab endasse lihtsaid ja kergeid lõikeid, mis kohtuvad jõuliste ja kontrastsete illustratsioonidega, luues omavahel kauni sümbioosi. Kõik riided on
valminud linasest kangast, pildid on riietele maalitud käsitsi
riidevärvidega. Iga riideese kollektsioonis on ainulaadne ja jutustab vaatajatele oma loo.”
Moeaken 2018 võidukarika
sai Elis Käär oma kollektsiooniga “Kompvek”. “Mida saab
korda saata ühendusega? Mei-

Magnetic Towel eestvedajad, innovaatilise toote loojad. Magnetic Towel on üks edukamaid
õpilasfirmasid, Eesti õpilasfirmade finaalis osaleja, kus esindas Viimsi valda.
Kertu Liisa Mooste on aktiivne õpilasesinduse liige, asepresident. Ta on Vabalava projektijuht. Ta on välja andmas
oma luulekogu kolme viimase
aasta luuletustest “Sinine tramm
nr. 3”. Ta osales “Valge tee kutse” lavastuses.
Filmigrupp Kivi Pictures. Viis
Viimsi noort tegutsevad koos
kolmandat aastat. Koostöös on
tehtud filmid Kalevipojast, “Safari_Mees” ja “Orthbau”. Lühifilm “Orthbau” pälvis Kadrioru Saksa Gümnaasiumi filmifestivalil NUI esimese koha ja
oli žürii lemmik. Osaleti Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil, mis on noorte suurim, ning
seal saavutati kolmas koht. Film
kandideerib rahvusvahelisele filmifestivalile VIS Vienna Shorts.
Ott Salla on aktiivne näite-

le on kättesaadav kõik see, mille aeg on tasapisi talletanud meie
mällu. Me saame ühendada, mida iganes me tahame, mis iganes meie peas sähvatab. Kõiki
kohti ja ajastuid, stiile ja meeleolusid. Kollektsioonis on kokku saanud täiesti iseseisvad teemad, luues omanäolise ühenduse Inglismaa retrokoolivormi ning nõukogudeaegse tarbekunsti vahel.”

Osalejad ja žürii

Viimsist osalesid Moeaknal veel
Mai Riin Salumaa kollektsiooniga “Sulalumi”, Iris Alev
kollektsiooniga “Skogur” ning
Margareta Schönberg kollektsiooniga “Vulkaanid”. Väljastpoolt Viimist tulid Toomas Samuel Silbaum “Geomeetrilised
1980-ndad”, Asmus Soodla
“Solstiitsium”, Gretlin Maalmann “Breeze”, Lizette Tarlap

ringis Eksperiment ja ta on teatrigrupi koosseisus saavutanud
väga häid tulemusi, osalenud
rahvusvahelistel konkurssidel ja
festivalidel. Ta on osalenud edukalt eesti keele ja matemaatika
olümpiaadil. Osaleb aktiivselt
Prantsuse Instituudi tegevustes.
Osalenud Kivi Pictures filmide tegemises.
Joonatan Kivi mängis peaosa muusikalis “Valge tee kutse”. Ta osaleb näiteringi Eksperiment tegevuses ning on osalenud edukalt etluskonkurssidel, kõnevõitlustel, olümpiaadidel. Eripreemia A. H. Tammsaare 140. aastapäevale korraldatud 15. võistulugemisel. Filmigrupi Kivi eestvedaja, peaosa mängija ja helitausta looja.
Birgitta Paasalu on edukas
noorsportlane, hea õppeedukusega, aktiivne noor. Silma paistnud ka kunstitöödega. Purjetamisega on ta tegelenud neli aastat, saavutanud Eesti naispurjetajate Laser 4.7 paadiklassis hõbemedali.
Hannah Tuulas on väga hea
õppeedukusega, osaleb muusikakooli orkestris, laulab Tallinna Reaalkooli tütarlastekooris.
Muusikali “Valge tee kutse”
projektis oli ta kontsertmeister.
Edukalt osalenud olümpiaadidel ja konkurssidel (viiul). Purjetamises Eesti MV 1. koht, Euroopa MV tüdrukute klassis 2.
koht ja kokkuvõttes 13. koht,
maailma MV üldarvestuses 38.
koht (RS Feva klassis).
Liisa Veski on aktiivne näiteringis Eksperiment. Lisaks
näitlemisele on ta hea joonistaja. Ta on väga edukalt osalenud etluskonkurssidel.
Ranno Sõnum on sõjaajaloouurija. Johan Laidoneri Seltsi
liige. Sõdurivarustuse näituse
koostaja. Aktiivne osaleja mälumängudes. Saavutanud väga
häid tulemusi olümpiaadidel.

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

“30”, Oliver Oideküll “Alternativõ”.
Meie žüriisse kuulus fotograaf Laura Nestor, meigikunstnikud Jana Boberg ja Karin Tigane, ajakirja Anne&Stiil peatoimetaja Mari-Liis Helvik ja
Moeaken 2017 võitja Mirjam
Kalmann. Esinejaks oli sel aastal EIK.
Meie väga olulisteks koostööpartneriteks on kõik need aastad olnud valgustehnikud Lauri Randma ja Allar Org ning
helitehnik Lauri Pihlak. Moeakna tiim (tänane Viimsi Kooli
õpilasesindus) tänab kõiki sponsoreid, kooli ja valda, tänu kellele see sündmus toimuda sai
ja kelle toetus on olnud meile
läbi aastate väga suur!

Lemme Randma
Viimsi Kooli õpilasesinduse
koordinaator
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Valiti Viimsi aasta mees 2017
23. märtsil toimus
Harmoonikumis Viimsi
Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni (VEDA)
Viimsi aasta mees 2017
austamistseremoonia.
Viimsilased arvasid aasta
mehe tiitli vääriliseks
viis tõelist eesti meest:
Andrus Kalveti, Ants
Kuristi, Hannes Viherpuu,
Arvo Kundla ja Raimo
Tanni. Viimsi aasta mehe
tiitliga pärjati Andrus
Kalvet.

VEDA naised kannavad Viimsis olulist missiooni – nad innustavad inimesi märkama üksteises positiivset, toetavad meie
kultuuris empaatiat, hoolimist
ja üksteise tunnustamist.
Lugedes netikommentaare
tundub, et osale eestlastest sobiks orja- või okupatsiooniaeg
paremini, sest siis on meil ühine vaenlane, keda kiruda ja vihata. Kui aga sellist vaenlast ei
ole, ei oska eestlane pahatihti
vaenamist lõpetada. Siis ta kirub, viriseb ja solvub teiste eestlaste peale. Liiga palju. Me
nagu ei oskakski teisiti. Terviseedendajana tean, et negatiivsus rikub tervist, pärsib õppimis- ja mõtlemisvõimet.
Kui me ei saa juhtida sündmusi enda ümber, siis saame
alati juhtida enda suhtumist olukordadesse ja teistesse inimestesse. Meie mõtted toidavad
meie tegusid ja teod täidavad
meie kultuuri. Oleme VEDA
daamidega veendunud, et on
meie endi valida, kas minna kaasa väikluse vooluga või olla sellest suuremad. Meie oleme otsustanud pingutada sellise maailma nimel, kus me ka tegelikult elada tahaksime.
Kui teed enamat, kui kodus
perega saab ära nosida, siis on
avalikkusel ikka sinuga asja. Ja
siis on rõõm suur, kui näed, kui
palju on tegelikult heasoovlikke, mõistlikke, suurelt mõtlevaid inimesi. Meie seisame kindlalt oma väärtuste eest, sest me
hoolime oma kodukohast ja tajume vaistlikult, kuidas kindlustada selle jätkusuutlikkust.

vaevaks maailma sel moel paremaks ja elamisväärsemaks paigaks muuta. Täname ka neid
viimsilasi, kes esitasid selle aasta nominendid! Täname teid,
et julgete olla suuremeelsed ja
üleüldse märkate teistes inimestes head!
Viimsilased arvasid Viimsi aasta mehe tiitli vääriliseks
viis tõelist eesti meest – maa
soola. Need härrad on: Andrus
Kalvet, Ants Kurist, Hannes Viherpuu, Arvo Kundla ja Raimo
Tann.
Meil on suur au, et teete
oma tegemisi meie Viimsis ja
lisate igaüks omal moel Viimsile väärikust, sära ja turvalisust. Viimsi aasta mehe tiitli sai
sel aastal härra Andrus Kalvet.
Täname aastatepikkuse toetuse eest Kalle Kuusikut (Tallinn Viimsi SPA), Ivo Saarmat
(Fertilitas) ja Kalle Immatot
(Lumen Hambakliinik)! Inspireerivate kõnelemiste eest suur
tänu aasta naisele Jana Skripnikovale ja Kaja Kuusikule ning
abivallavanem Annika Vaiklale! Te tõite palju siirust ja inimlikku tarkust sellesse õhtusse!

Ene Lill
Hannes Viherpuu (vasakult), Arvo Kundla, Raimo Tann ja aasta mees Andrus Kalvet koos VEDA daamidega. Foto Robert Lill

Siiani oleme valinud Viimsile
aasta naisi – 12 imelist naist,
kelleta oleks mitte ainult Viimsi, vaid kogu Eesti kahvatum
ja vaesem paik. Nüüd otsustasime, et on aeg ka mehi tunnustada.
Tunnustame inimeseks olemise oskust – mitte töövõite,
mis saavutatakse sageli pere rõõmu arvelt. Mitte poliitilist triumfi, vaid tahame, et me oskaksime märgata, hinnata ja tunnustada ka seda, kui osatakse
olla inspireeriv oma kaaslastele. Kui osatakse olla see, kelle
peale saab kogukond loota, kui
aetakse oma asja, et kõigil oleks
parem, huvitavam ja täiuslikum
elu. Nad teevad seda seepärast,
sest neile meeldib nii.
Sel aastal tänasime ja tunnustasime mehi, kes on võtnud

Viimsi aasta mees Andrus Kalvet
Andrus Kalvet on olnud 30 aastat Viimsi Koolis muusikaõpetaja,
kooli noortekoori üks rajajatest ja koori dirigent. Ta avaldab õpilastele muljet oma põhjalike teadmiste poolest nii muusikas kui ka
ajaloos. Andrus on õpetaja suure algustähega, sest ta ei ole õpetaja mitte ainult klassi ees, vaid ka kõikjal mujal. Läbi aastakümnete
on Andrus korraldanud õpilastele jalgrattamatku ja laululaagreid.
Kontserdireisid on noori viinud Soome, Norrasse, Taani, Rootsi,
Saksamaale, Slovakkiasse, Inglismaale ja kõikjale Eestisse. Lauldud
on kirikutes ja kontserdisaalides. Andruse klassi seina kaunistab
noortekoori võidetud hõbediplom Bratislava koorifestivalilt. Viimsi
JazzPopFestivalil kuulutati koor B-kategooria parimaks. Noortekoor
on osalenud kõigil üld- ja noorte laulupidudel, alates 1993. aastast.
Andrus on olnud dirigendiks Harjumaa laulupidudel.
Andrus juhatab üle 20 aasta ka Viimsi Püha Jakobi koguduse
kammerkoori. Seda tööd teeb ta armastusest koorimuusika ja nende inimeste vastu, kellele meeldib laulda koguduse rõõmuks. Andrus hindab vaimulikku kooriklassikat, iseäranis Rudolf Tobiase loomingut. Koguduse kooriga on käidud kontserte andmas Peterburis,
Soomes, Rootsis, Itaalias ja Saksamaal. Andrus on juhatanud segakoore ja valikkoore ka kirikukooride laulupidudel.

VEDA president

Andrus Kalvet on kaasa teinud kõigis Viimsi kooliteatri etendustes, alates 1995. aastast lauluõpetaja, koormeistri, näitleja või
orkestrandina. Ta on olnud 25 aastat väsimatu pillimees sünnipäevadel, pulmades ja ballidel.
Vabal ajal restaureerib ta vanu jalgrattaid, autosid, grammofone, taastab II maailmasõja aegseid esemeid või loeb ajalooraamatuid.
Andruse kõrval on alati näha ka tema abikaasat Virvet, kes on
noortekoori abidirigent ja laulab kaasa kirikukooris. Enda vormis
hoidmiseks tantsivad Andrus ja Virve õpetajate rahvatantsurühmas ja on osalenud koos tantsupidudel. Koos abikaasaga on nad
loonud toreda kodu pojale ja tütrele.
Andruse viimane vahva tegu on Viimsi Kooli õpetajate kvartett
Ladvaõunad, kes on oodatud esineja paljudel Viimsi üritustel.
Andrus Kalvet väärib Viimsi aasta mehe tiitlit oma unustamatu
ja hindamatu panuse eest Viimsi muusikaelus ning noorte kasvatamise ja õpetamise eest.

Viimsi Kooli õpetajad
Naiskvartett Ladvaõunad

Vabatahtlik merepääste Viimsis
Viimastel aastatel on üha
rohkem hakatud rääkima
vabatahtlikust merepäästest. Jätkame Rohuneeme
sadamas tegutseva Viimsi
Vabatahtliku Merepäästeühingu MTÜ (Viimsis SAR)
tutvustamist.

Viimsi ühingu tegevuse kohta loe: http://tallinnsar.ee/
uudised/

(Algus VT eelmises numbris)

Rahvusvaheline
koostöö

Meil on head kontaktid paljude
partnerite ja kolleegidega erinevatest riikidest, kuid eriliselt
soojad suhted on siiski Soome
merepäästeseltsiga, kelle abiga

2013. aastal päästeti karile sõitnud Blue Siriuselt seitse inimest.
Foto Vabatahtlik Merepäästeühing

said meie ühingu inimestest
kümme aastat tagasi ühed esimesed koolitatud vabatahtlikud
merepäästjad Eestis. Aastatepikkune koostöö on viinud nüüdseks järjekordse koostööprojektini, mille tulemusena soovime ka Eestis luua Põhjamaade ühtsel standardil põhineva
väikelaevade mereabi süsteemi,
mis hakkab tulevikus tagama
tasuta tehnilise abi kõigile vabatahtliku merepääste toetaja-

tele nii Eestis kui ka Skandinaaviamaades.

Tulevikuplaanid

Kuna Viimsi vabatahtlik merepääste kasutab siiani päästetegevuseks watersport.ee-le kuuluvaid kaatreid, siis lähema aja
plaanidesse kuulub kindlasti
ühingule sobivama päästealuse soetamine. Veidi kaugemas
perspektiivis mõtleme aga Eesti esimese spetsiaalselt selleks
tarbeks projekteeritud ja ehitatud merepäästejaama rajamisele Rohuneemele.
Viimsi on merevald ja rannarahva kodu, seega peab ka

meie mereturvalisus ja merepääste olema selline, mida poleks vaja häbeneda ja mida teised võiksid eeskujuks seada. Oleme selle eesmärgi nimel oma
meeskonnaga pingutanud ning
teeme seda ka tulevikus.
Täpsemalt saad meie kohta teada veebiaadressil https://
www.facebook.com/ViimsiSARMerepaaste/.
Põnevat ja turvalist algavat
mereaastat!

Raul Rink
Viimsi Vabatahtliku
Merepäästeühingu MTÜ asutaja
ja juhatuse liige
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Eakate kevadmatk
Kevadine jalgsi- ja kepikõndijate matk sarjast “Tutvume
koduvallaga” toimub 14. aprillil.
Buss V2 väljub haigla eest kell 10.17. Alustame Randvere
aedlinna peatusest u kell 10.35.
Esmalt käime vaatamas kunstnik Endel Saarepuu väliskulptuuride väljapanekut, pildistame. Sealt liigume mööda kunagist Randvere – Mähe teed, mis oli ühendus Pirita asumiga.
Veel praegu on säilinud kohati kivisillutise jäänuseid. Tee kulgeb jääajal tekkinud moreeni seljandikul.
Seejärel jõuame 2017. aastal valminud terviserajale, kus
sealses parklas saame proovida võimlemise vahendeid.
Vana Tädu kuuse asukoha juures vaatleme haruldasi samblikke puude võrades. Lõpuks lahkume Tädu õpperajalt vasakule järsust moreenseljandikult ja olemegi kaunis kuusikus oma
kurvilisel rajal, kus asub RMK lõkkeplats. Grillime vorstikesi ja
joome kuuma pohlavarreteed.
Matka pikkus on u 4,5 km. Kellel on kõnnikepid, võtke need
kaasa!
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid:
R. Kriis ja V. Kallion, info telefonil 601 2354.

Viimsi Pensionäride Ühendus
VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
n Heidy Real ja Janno Almetil sündis 14. veebruaril tütar Adeele.

ja Peep Anil sündis 21. veebruaril poeg Ruuben.
ja Andri Mädrikesel sündis 24. veebruaril tütar Elli.
n Kadri Läänesaarel ja Eeri Nisul sündis 24. veebruaril tütar
Mirell.
n Kadri ja Marko Aavikul sündis 3. märtsil poeg Jonathan David.
n Anna ja Vladimir Lapkol sündis 3. märtsil poeg Maksim.
n Epp Hantsonil ja Sulev Lippul sündis 11. märtsil tütar Luana
Liise.
n Kristina ja Karl Leinusel sündis 15. märtsil tütar Eloise.
n Kerli Noormänd-Sinimeril ja Viljar Sinimeril sündis 15. märtsil poeg Hans Villem.
n Merit Kuuskil ja Mihkel Reimandil sündis 17. märtsil poeg
Matheo.
n Reili Randmal ja Jim Pierre Marie Quentin Desrochesel sündis 21. märtsil tütar Miabelle.
n Kairi
n Kai

VIIMSI VALLA EAKAD sünnipäevalapsed
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Teade

Viimsi Pensionäride Ühenduse suurkogu toimub 21. aprillil
algusega kell 12 Viimsi huvikeskuses Nelgi tee 1.
Päevakord:
- Viimsi valla seenioride nõukoja liikmete valimine;
- MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse 25 tegevusaasta tähistamine;
- kontsert “Südame süles“.

Viimsi Pensionäride Ühendus

Tähtis pisiasi – konservikarp

valt saada ja pleki hankimise
juures kehtis igihaljas põhimõte: kõige ülemaks tuleb tutvust
tunnistada. Tootmisjuhtidel pidi professionaalsete oskuste kõrval olema suurepärast kombineerimis- ja sebimisoskust.
Karpide tootmiseks kasutatavad plekitahvlid tuli eelnevalt lakkida. Lakkimisliin pandi tööle Rohuneeme klubihoonesse rajatud plekitsehhis, kuid
sealt tuli esialgu palju praaktoodangut – plekilehel jäi ikka mõni koht lakiga katmata.
Tootmine oli pealegi üsna ohtlik, sest ventilaator paiskas suure osa lakist õhku. Tulemused
paranesid alles uue inglise lakkimisliini ostmisega, mis pandi tööle juba uues tootmishoones Printtares.
Karbitsehhi raskustest, rõõmudest ja naljalugudest tuleb
juttu järgmisel Kirovi jutuõhtul, 12. aprillil Rannarahva muuseumis.

Kas vorm on vähem tähtis
kui sisu? 1960. aastatel
ei olnud see Kirovi kalurikolhoosi juhtidele elukauge filosoofia, vaid
praktiline küsimus.

Konservitsehh töötas, toodangumahud kasvasid ja konservikarpe vajati üha rohkem. Neid
tuli aga sisse osta. Ostetav kaup
polnud eriti kvaliteetne, transport oli kallis ja tarned hilinesid.
Kirovi entusiastid otsustasid härjal sarvist haarata ja ise
konservikarpe tootma hakata.
Kalatööstuse hoonete juurde rajati plekktaara tootmise tsehh,
paigaldati tootmisliin ja 1966
tuli välja esimene proovikarp.
Tootmine läks lahti 1967. aastal.
Kergelt karbitootmine siiski ei läinud. Konserviplekk, eriti
nn valge plekk oli Nõukogude
Liidus defitsiitne materjal. Rohkem kasutati alumiiniumplekki, kuid sedagi polnud piisa-

Külvi Kuusk

Eesti tarbekunsti ja disaini tippteosed Viimsi mõisas
Viimsi Rotary klubil on au võõrustada Viimsi mõisas 21. aprillil toimuval avalikul oksjonil Eesti tarbekunsti ja disaini tippe.
Kunstnike nimistu on muljetavaldav: Mait Summatavet, Ivi-Els
Schneider, Toivo Raidmets, Ivo Lill, Matti Õunapuu, Taevo Gans,
Anu Raud, Merike Männi, Kertu Vellerind, Kärt Summatavet, IveMaria Köögard. Väljapandud teosed on ainulaadsed. Tutvustame
lähemalt kahte kunstnikku, kelle teosed oksjonil müüki tulevad.
Mait Summatavet on üks kauaaegsemaid ja järjekindlamaid
Eesti valgustikujundajaid. Ta on alates 1966. aastast välja töötanud üle 65 valgusti prototüübi. Kusjuures teda on huvitanud mitte niivõrd valgustid ise, vaid eeskätt valgus kui nähtus. Ta on ka
hetkel üks Eesti pikema staažiga tegevdisainereid. Pärast 1966.
aastal kunstiinstituudi lõpetamist sai temast põhimõttekindel kujundaja, kelle ampluaa kasvas kiiresti pisieseme kujundamisest
mahukate interjöörilahendusteni. Lisaks nõukogude ajal suure populaarsuse saavutanud moodsatele valgustitele tuntakse Mait Summatavetit ka kui huvitava käekirja ja innovaatiliste lahendustega
sisekujundajat. Tema kujundatud on näiteks hotell Viru 14. korruse
numbritoad ja 22. korruse restoran (1967–1972) ja ka teater Ugala
(1978–1981). 1990. aastate lõpust alustas ta mahuka Eesti Panga
ruumide kujundamisega, mis valmisid lõpuks etapiti 2006. aastaks.

1986. aasta sügisel leidis Moskva kunstnike keskmajas aset mastaapne Mait Summataveti isikunäitus. Näitus oli paigutatud 620
ruutmeetrile ja oli tollal esimene disaineri personaalnäitus terves
Nõukogude Liidus.
Klaasikunstnik Ivo Lill on saavutanud tuntust terves maailmas.
Tema töid iseloomustavad värvirohked säravad ja erksad lahendused, mis on kombineeritud karge põhjamaisusega. 2013. aastal
sai ta Venemaa akadeemilise tunnustuse aasta menukaima välisnäituse eest. See tunnustus tuli kunstnikule tema aastatepikkuse
loomingu eest ja näituse eest Moskva tarbekunsti muuseumis. Ivo
Lill valiti lisaks Venemaa kunstide akadeemia auliikmeks.
21. aprilli üritusele on teretulnud kõik, kellel huvi Eesti tarbekunsti ja disaini tippteoste vastu. Infot osalemise ja kunstnike ning
tööde kohta saab jooksvalt kodulehelt www.viimsirotary.org.
Ettevõtmise korraldamisele on õla alla pannud ka Tallinn Hansa Rotary klubi daamid. Oksjoni tulud annetame taaskord Eesti
Mälupanga tegevuse toetamiseks.

Tõnu Tuulas Viimsi
Rotary klubi president

Artikli kirjutamisel kasutatud materjal: Sirp 02.06.2014, Kai Lobjakas “Universaalne disainer Mait Summatavet“.

Simmo ja Sanne teatrifestival
Juba neljandat korda toimus märtsikuus Simmo ja Sanne
teatrifestival.
Sel aastal kogunesid lapsed 21. märtsil Viimsi huvikeskusesse, et saada osa teatrifestivalist. Viimsi lasteaedade lapsed
esitasid toredaid näidendeid ning saal oli täis pealtvaatajaid.
Kokku osales sel aastal 8 gruppi ning lapsi oli laval erinevas
vanuses. Kõige noorem näitleja oli veel kaheaastane ja kõige
suuremad juba varsti kooliteed alustamas. Osalesid Randvere
maja Meretähtede, Merekivide ja Merekarpide rühm, Laanelinnu maja Kuldnokkade ja Siisikeste rühm, Päikeseratta maja Päikesekiirte rühm, Leppneeme maja suuremad lapsed ja
kõik Astri maja lapsed. Etendused olid nii omaloomingulised
kui ka tuttavad muinasjutud. Näiteks esinesid lapsed muinasjuttudega “Pöial-Liisi“, “Leivakakuke“ ja “Majake tormivarjuks“.
Põnevalt olid teostatud etendused “Muinasjutu rongisõit“ ja
“Mutionu pidu“, kus olid segunenud algne lugu ning laste ja
õpetajate ühislooming. Etendust “Loomade karneval“ oli huvitav vaadata, sest vahepeal oli ka nukuteatrit. “Kuidas tekkisid aastaajad“ andis aimu, kuidas koostegutsemine ja üksteise toetamine on parem kõigile. Astri lasteaia lapsed esitasid aga vilistlase Kristiina Liivi loodud näidendi “Kuidas lehm
endale hääle sai“. Lastele väga meeldis nii esineda kui ka
vaadata teiste laste etendusi. Vaatama oli tulnud ka neid rühmi, kes ise ei esinenud, ja isegi kaugelt Tallinna Virmalise lasteaiast. Festivali organiseerisid MLA Viimsi Lasteaedade Astri
maja õpetajad.

Kristi Kirbits

MLA Viimsi Lasteaiad Astri maja õpetaja

9

VIIMSI TEATAJA 6. aprill 2018

KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender

6.–21. aprill

JUMALATEENISTUSED
8. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
14. aprill kell 12
Jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
15. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja kultuuritegelasest August Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis
Aprill
Hele-Riin Halliku isikunäitus
“Rahustada häirituid ja häirida
rahulikke“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
8. aprill – 2. mai
Enno Ootsingu näitus Teelised
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Alates 11. aprillist
Näitus “Rumeenia sõjaväevormide ajalugu 1830. aastast
tänapäevani“
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 14. mai
Tiina Alaveri fotode näitus
Parim külastusaeg T, K, N
k 12–16
Viimsi päevakeskuse
Haabneeme keskuses

20. aprill kell 19
Rob Beckeri komöödia “Ürgmees”
Laval Jan Uuspõld
Piletid 16/14 € müügil huvikeskuse kontoris ja Piletilevis
Viimsi huvikeskuses

ÕPI- JA JUTUTOAD
11. aprill kell 19
Salongiõhtu “Klassikaline
seltskonnaetikett”
Teemad: “Kõik saab alguse
kutsest”
“Riietumine ja riietuskood”,
“Käitumine seltskonnas”
Osalustasu 45 €
Kohtade arv piiratud!
Info ja registreerimine:
tel 5664 5919, erika.kolbakov
@etiketisalong.com
Viimsi huvikeskuses

SPORT
13. aprill kell 19
Reedesed üksikmängud tennises
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 12.04
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

12. aprill kell 19
Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtu
Sissepääs muuseumi piletiga
Kohtade broneerimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

20. aprill kell 20
Paarismängu ajatennis –
Viimsi Unetus
Osavõtutasu 25 €
Registreerimine: kuni 19.04
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

19. aprill kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külaliseks on Liisa Pakosta
Registreerimine:
ivo@rullrumm.ee
Tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
KONTSERDID, ETENDUSED
13. aprill kell 19
Kontsert: Voices Musicales
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. aprill kell 19
Kontsert “Pidu hakkab!”
Esinevad Lõõtsavägilased
Piletid müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas
Eelmüügist 13/15 € kohapeal
15 €
Viimsi huvikeskuses
20. aprill kell 18
Tallinna Kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

14. aprill kell 12
Team Rattapood Cup mägijalgratta etapp
Korraldaja: MTÜ Kalevi Jalgrattakool
Rohuneeme metsaalal

21. aprill kell 11
Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooli lastevanemate turniir 2018
Viimsi mõisapargi palliplatsil
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
6. aprill kell 21
Indrek Rebane & Karl Haavamäe / VJ Allan Peramets
7. aprill kell 21
VJ Andrus Kuzmin
11. aprill kell 20
Merike Susi
13. aprill kell 21
Regatt / DJ Marek Talivere
14. aprill kell 21
VJ Lenny LaVida
18. aprill kell 20
Sharif
20. aprill kell 21
L’Dorado / DJ Märt Rannamäe
21. aprill kell 21
VJ Sass Nixon
5. aprill kell 20
Comedy Estonia Viimsi open mic

7. aprill kell 20
Harry Koop
14. aprill kell 20
Indrek Ventmann
21. aprill kell 20
Kelli Piksar ja Samuel Reinaru
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja I–II
kooliastme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab
minus.“
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
Veekeskkonnaprogramm
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Programmi on võimalik
tellida ka kooli!
Huviprogramm “Meremehe
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
Esmaspäeviti kell 16
Meisterdamine “Teeme ise“
Viimsi noortekeskuses
Teisipäeviti kell 16
Kokandusklubi
Viimsi noortekeskuses
Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Randvere noortekeskuses
Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

Reedeti kell 16
Joonistamine Claudiaga
Viimsi noortekeskuses
7. aprill kell 12
Viimsi valla lauluvõistlus
“Viimsi laululaps 2018“ Eesti
eri!
Publikul on võimalus valida
oma lemmik
Parimad pääsevad edasi
Harjumaa lauluvõistlusele
Viimsi huvikeskuses
10. aprill k 11
2017. aasta parimaid lasteraamatuid tutvustab Eesti
Lastekirjanduse Keskuse
konsultant Anne Kõrge
Osalemiseks vajalik registreerimine: elise@viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
11. aprill kell 16
Piljarditurniir (II voor)
Viimsi noortekeskuses
12. aprill kell 16
Fotojaht meeskondades
Randvere noortekeskuses
14. aprill kell 10.30 ja 14
Etiketikoolitus 5–9- ja
10–14-aastastele lastele ja
noortele
Teemad: “Suhtlemine ja
välimus”
ja “Lauakombed”
Osalustasu 27 €
Info ja registreerimine:
tel 5664 5919, erika.kolbakov
@etiketisalong.com
Viimsi huvikeskuses
15. aprill kell 16
Viljandi laste- ja noorteteater
Reky etendus “Väike Merineitsi”
Kestvus 50 min
Soovituslik alates 4. eluaastast
Rühmade broneerimine:
reky@reky.ee, tel 514 0046
Pilet 8 € müügil Piletimaailmas,
etenduse päeval 10 €
Viimsi huvikeskuses

18. aprill kell 10
Kirjandushommik algklasside
õpilastele: Külas Anti Saar
Registreerimine: elise@
viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus
20. aprill kell 17–20
Erasmus + infoõhtu “Kas tahad
minna Prantsusmaale?”
Noortele vanuses 12+
Randvere noortekeskuses
EAKATELE
12. aprill kell 12
Kohtumine Viimsi vallavalitsuse
liikmetega
Viimsi valla arengu teemadel
Viimsi päevakeskuses
14. aprill kell 10.35
Jalgsimatk ja kepikõnd
eakatele “Tutvume koduvallaga”
– Randvere terviserada
10.17 Buss V2 väljub haigla
eest
Grillimine RMK lõkkeplatsil
Matkajuhid: Rein Kriis ja
Volli Kallion, tel 601 2354
Kogunemine Randvere
aedlinna bussipeatuses
20. aprill kell 16
Kontsert – Tallinna Ülikooli
vokaalansambel Vox Nova
Viimsi päevakeskuses,
Haabneemes
21. aprill kell 12
Viimsi Pensionäride Suurkogu
üldkoosolek
Viimsi huvikeskuses
VARIA
14. aprill kell 12–16
Perepäev
Osalemine tasuta!
Lisainfo: info.viimsi@rmk.ee
RMK Viimsi külastuskeskuses
18. aprill kell 19
Viimsi mälumängu V etapp
ja 2018 hooaja lõpetamine
Küsimused koostab Andres
Kaarmann
Rannarahva muuseumis
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Karakter teater Cooney
komöödiaga Viimsi ringreisil
6. mail külastab Karakter teater Viimsi huvikeskust oma
menuka komöödiaga “Igaühele oma“. Ray Cooney komöödia keskmes on poliitik, kelle valed ja varjamised muudavad isegi armukolmnurga ümarjooneks.
Eesti tuntud seriaalidest armastatud näitleja Tarvo Sõmer
mängib hittkomöödias Briti siseministri asetäitjat Richard Willeyt. Lavastus räägib sellest,
kuidas Richard saabub töökohustuste tõttu oma naise Pamelaga Londoni kuulsasse Westminsteri hotelli. Tegelikult plaanib aga Richard sooritada väikese kõrvalhüppe peaministri
sekretäriga. Nagu elus ikka, ei
kulge kõik aga sugugi plaanipäraselt.
“Kuna häid komöödiaid pole kunagi liiga palju, siis pakkusin idee teha komöödiat välja trupi lavastajale Tiit Altele, kes
leidis ka sobiva teksti. Karakteri trupis on küll 20 näitlejat, kuid
üheks peaosaliseks kutsusime Tarvo Sõmeri Rakvere Teatrist,
mis osutus igas mõttes õnnestumiseks. Lisaks heale rollisooritusele andis Tarvoga töötamine palju juurde ka trupile,“ meenutab lavastaja Aavo Soots lavastuse sünnilugu.
Tarvos Sõmer meenutab, et Karakteriga on ta varemgi
koostööd teinud, ja põhjendab oma kaasalöömist järgmiselt:
“Kunagi küsiti Voldemar Pansolt, mis vahe on professionaalsel
näitlejal ja harrastusnäitlejal. Panso vastas: “Professionaalset
näitlejat ei saa kuidagi lavale, aga harrastusnäitlejat ei saa kuidagi lavalt ära.“ Kuigi selles ütlemises on ilmselt ka üksjagu tõtt,
pole kahtlustki, et Karakteri näitlejad on oma suhtumiselt väga
professionaalsed ja asjaolude teistsugusel kokkulangemisel
oleks mitmedki nendest võinud ka kutselises teatris läbi lüüa.“
Kuigi prooviperioodil oli palju tööd nii kärpimise kui ka prooviaja leidmisega, meenutab näitleja esietendust siiski rõõmuga: “Publiku vastuvõtt ja tagasiside ületas kõik minu ootused.
Loen seda lavastust kindlasti suureks kordaminekuks. Eriline
tänu ja kiitus muidugi Ivo Leegile, kes kogu tükki hiilgavalt
veab. Saan aru, et peaaegu samamoodi nagu “Karakteritki“.
Ivo Leek ise kommenteerib oma rolli järgnevalt: “Minu tegelane selles lavastuses, George Pidgen, on härra Willey erasekretär. Ta on viisakas, aus ja lojaalne noormees. Emaga koos
elamine on ta lihtsalt pisut eluvõõraks muutnud. Peategelane
paneb George’i väga keerulisse olukorda, mille tõttu seni aus
noormees on sunnitud valetama. Vale hakkab aga veerema
nagu lumepall ja seda peatada pole enam kellegi võimuses.“
2017. aastal esietendunud komöödiast kujunes väga menukas lavastus, seetõttu võttis Karakter vastu otsuse teha sel
aastal Eesti ringsõit, et viia nalja ja naeru inimesteni ka väljaspool Virumaad.
Karakter teater sai sel aastal 5-aastaseks. Selle ajaga on
mängitud palju erinevaid lavastusi, mille hulgas on olnud nii
külajante kui ka klassikute teoseid. 2018. aastal võideti kostöös
leedu lavastajaga üleriigilisel harrastusteatrite festivalil peaauhind grand prix lavastusega “Mida talle öelda ehk Tigu“.

Kaido Piiroja

Mälumängu neljanda vooru
võitis Pitsiklubi
Rannarahva Muuseumis
toimus mälumängusarja
neljas voor ja 48 punktiga sai esikoha Pitsiklubi (Reili Tamm, Lauri
Tamm, Kaupo Roos ja
Olari Püvi).
Esikolmikusse mahtusid veel
Tuukrid (Olle Kask, Rinaldo
Lina, Imre Vallik ja Erkki Kasenurm) 46 punktiga, Tempo
(Martti Suurorg, Taivo Rist,
Taave Tuutma ja Renee Stamberg) ja Rabarahvas (Heli Illipe-Sootak, Indrek Hargla, Peeter Väljas, Toomas Telling) 42
puntiga ning Viimsi Porukas,
Silva ja Tammneeme võrdselt
40 punktiga.
Sarja kokkuvõttes kindlustas Tempo oma liidrikohta ning
on nelja mänguga kogunud
171 punkti. Rabarahval on kok-

Mälumängusarja neljanada vooru võitjavõistkond Pitsiklubi. Foto Marje Plaan

ku 166 ning Tammneemel 161
punkti. Enne viimast vooru on
väljavaateid esikolmikusse jõu-

Mälumängu küsimused (vastuseid vaata lk 16)
1. Ungarlased teavad teda kui Piroska, rootslased Rödluvan, leedulased Raudonkepuraitė, lätlased Sarkangalvīte ning portugali keele kõnelejad kutsuvad teda Capuchinho Vermelho. Kuidas eestlased teda kutsuvad?
2. Saavutanud 1990. aastal iseseisvuse, osales küsitav Aafrika riik
olümpiamängudel esimest korda 1992. aastal Barcelonas. Algus
oli paljulubav, sest kahtedel esimestel mängudel võideti 4 medalit – kõik hõbedased, kõik kergejõustikus ja kõik ühe sportlase poolt.
Taliolümpial pole küsitava riigi sportlased kunagi osalenud. Mis
riik?
3. 2016. aasta oli Eestis teatavasti merekultuuriaasta. Küsime aga,
mis kala oli merekultuuriaasta maskott. Vihjeks, et tegemist on
Eesti vetes elutseva ainsa vivipaarse kalaga ehk elussünnitajaga.
Nii kannab kala, kelle maimud sünnivad umbes 4 sentimeetri pikkusena, ka ladina keeles vastavat nimetust zoarces viviparus. Mis
kala?
4. Omaaegne Pärnu pastor Rosenplänter on andnud suure panuse
eesti keele ja kultuuriloo arengusse ning talletamisse. Tulihingelise koorilaulu ja muusikaõpetuse propageerijana sai tema hoolel Pärnu Elisabethi kirik esimese oreli. Lisaks sellele õpetas ta ise
tulevastele koolmeistritele ühe teise pilli mängu ning Rosenplänteri 1830. aastal koostatud pillimänguõpikut võime pidada üldse
esimeseks eestikeelseks muusikaõpetuseks. Mis pilli Rosenplänter

da ka Ränirahnudel 158 ning
Tuukritel ja Meril, kes on kogunud võrdselt 154 punkti.

Mälumängusarja viimane
voor toimub 18. aprillil.

Andres Kaarmann

propageeris ning samal ajal soovitas selle pilli endale soetada kõikidel rahvakoolidel?
5. Küsitav eesti muusik, 15 aastat ansambli Ruja koosseisu kuulunud mees on öelnud: ““Ideaalmaastiku“ muusika tegin üksi. Tiitrites figureerib küll fiktiivne helilooja, minu sõber Erki Sven Tüür.
Minusugune akadeemilise muusikalise hariduseta inimene ei oleks
justkui tohtinud filmimuusikat teha.“ Kes on nii öelnud?
6. Legendaarse telemehe Urmas Otti tuntumad autorisaated on
kahtlemata “Carte Blanche“ ja “Happy Hour“. Oli ka lühemaid ja temaatilisemaid ning konkreetsele sündmusele pühendatud intervjuusarjasid. Näiteks 2001. aastal “Seitse päeva mais“ ning 2003. aastal “Augustivalgus“. Viimases intervjueeriti Eesti Vabariigi taasiseseisvumise puhul seitset inimest, kes Eesti arengusse silmapaistva panuse andnud. Mis sündmuse puhul või kes olid Urmas Otiga
2001. aastal silmitsi saatesarjas “Seitse päeva mais“?
7. 19. sajandil loeti majanduslikumalt edukamateks eestlasteks
neid, kes suutsid pidada oma äri või olla iseseisvad käsitöömeistrid. See tõi aga kaasa selle, et paljud haljamale oksale saanud
eestlased hakkasid oma päritolu häbenema ja püüdsid välja paista sakslastena. Sellised nii-öelda tõusikud said rahva seas endale
ka hüüdnime. Küsimegi, kas selliseid eestlasi hakati kutsuma kadakasakslasteks, küüslaugusakslasteks, lepasakslasteks või võsasakslasteks?
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New Yorgist inspiratsiooni ja
kogemusi ammutamas
Korvpalliklubi Viimsi tegevjuht Tanel Einaste viibis
nädal aega New Yorgis,
kus tal avanes erakordne
võimalus jälgida Brooklyn
Netsi treeninguid ja mänge ning kohtuda spordija meelelahutustööstuse
esindajatega.
“Loomulikult oli kogetu võimas
ja inspireeriv ning meie vaates
“üle võlli”. Aga unistada ja
mõelda tulebki suurelt. Nähes
suurt pilti on võimatu ikkagi
võimalik ning ainult läbi isikliku inspireeriva kogemuse saab
uusi tuuli ka meie tegevusse
tuua. Samas, nagu öeldakse Devil is in details ehk tegelikkuses
on rida esmapilgul väikeseid ja
isegi mitte nii väga kalleid lahendusi, mis annavad lisaväärtust ja hakkavad jutustama lugu,” räägib Tanel Einaste oma
kogemusest ülivõrdes. Ta jagab
kogetu neljaks: näha Brooklyn
Netsi treeninguid ja külastada
treeningkeskust, näha Netsi ja
Knicksi mänge ning kontaktid
inimestega.
Pääs NBA klubi n-ö köögipoolele, kus lisaks võistlusareenile avanesid Einaste ees
ka treeningkeskuses treeningsaali uksed, ei ole kindlasti iga-

Chris Fleming (vasakult),
Tanel Einaste ja Kenny Atkinson
Brooklyn Nets’i treeningkeskuses. Foto Erakogu

päevane. “Ei kõla just originaalselt, et keskuses, alates korvpallisaalist, jõu- ja taastuskeskusest ning lõpetades mängijate puhkeruumi ja kohvikuga,
on kõik tipptasemel. Tõelise elamuse jättis, kuidas juba uksest
sisse astudes olin ma haaratud
Netsi lummusesse. Lihtsad asjad, millega klubikultuuri edasi kanda ja rääkida oma lugu
nii, et igaüks organisatsioonis
mõistaks ja tunneks, et kuulub
peresse, ja teab oma rolli selles,
samuti panuse väärtust edusse.

Kuna oleme ka ise Viimsis ehitamas oma uut kodusaali, oleks
juba ainuüksi selle kogemuse
pärast tasunud reis ette võtta,”
võtab Einaste kogetu kokku.
Treeningutest Einaste palju
rääkida ei saa. “Kindlasti tuleb
arvestada ka etappi, kus hooaeg
hetkel on ehk nagu treenerid
“vabandasid”, et pidin nii “kehvi” trenne vaatama, ja kutsusid
mind tagasi hooajaeelsetesse
treeningutesse.
“Kui treening pidi algama
kell 12 ja soovist mitte hilineda jõudsin kohale 30 minutit
varem, siis tegelikult töö juba
käis, ehkki platsil olid kõik abitreenerid, kes kogu treeningu
läbi käisid, markeerisid ära drillideks vajalikud tsoonid. Platsil oli sama palju treenereid kui
mängijaid, sh peatreener, abitreenerid ja abitreenerite abid
ning pallipoisid. Muljet avaldas
tohutu energia ja entusiasm, mis
platsil valitsesid,” kirjeldab Einaste kogetut.
“Nähtud mängud ei olnud
küll ehk liiga tipptiimide vahel,
aga ilmelt pole korvpallifänni,
keda NBA külmaks jätaks, eriti veel saalist vaadates. Seda
showd lihtsalt peab nägema!
Kuigi kahjuks Lauri Markaneni näha ei õnnestunud, nägin

ära legend Dirk Nowitzki ja
Dwight Howardi “32+30” (32
punkti ja 30 lauapalli) mängu.”
Neljanda osana tõi Einaste
esile kohtumised ja uued kontaktid. Nii õnnestus Einastel lisaks Brooklyn Netsi treenerite
staffile eesotsas peatreeneri Kenny Atkinsoni ja abitreeeneri
Chris Fleminguga kohtuda ka
klubi peamänedžeri Sean Marksiga, kogenud spordimänedžeri ja Madison Square Gardeni
VIP teeninduse- ja turundusjuhiga Steven Warshaviga, kes
on töötanud erinevate NBA,
NHL-i kui ka Venemaa meeskondadega, ning Entersport
agentuuri kohalike inimestega.
“Reisi üheks eesmärgiks oli
uute kontaktide loomine nii siinkui ka sealpool ookeani. Siinkohal suured tänud Entersporti
agentuurile ja Reed Nopponenile! Võin väita, et meie uue
kodusaali ja korvpalliakadeemia käivitudes ei pea meie mängijad varajases nooruses meeleheitlikult Eestist lahkuma. Aga
kui andekus ja areng seda nõuavad, suudame leida mängijale
parima koha arenguks, kaitstes
seejuures kõikide osapoolte huve.”

KK Viimsi/Noto

Korvpalliklubi Viimsi/Noto lõpetas
esiliiga põhiturniiri 7. kohal
KK Viimsi/Noto pidi
23. märtsil Tartu Kalev/
Estiko koduplatsil vastu võtma kõige napima
98:99 kaotuse, lõpetades
nii Saku I Liiga põhiturniiri 12 võidu ja 10 kaotusega, mis andis tabelis
7. koha.
Meeskonna peatreener Valdo
Lips võttis põhiturniiri viimase
mängu ja senise hooaja kokku:
“Viimane mäng Estikoga oli
täpselt sama põnev kui ka turniiritabel näitas. Näidati head
ründemängu, mida kajastab ka
lõpptulemus, kui mõlemad võistkonnad viskasid peaaegu 100
punkti. Alla jäime eelkõige korvialuses tsoonis, kus vastased
meid jõu ja massiga ära suru-

sid. Võitlesime korralikult ja
meil oli võimalus veel viimasel rünnakul ka juhtima minna,
kuid kahjuks visked ei tabanud.
Play-offis hakkab kõik jälle nullist ning turniiritabelil ja toimunud mängudel enam mingit
tähtsust ei ole. Iseenesest mõistetavalt läheme mängudele eesmärgiga Final Fouris mängida.”
“Karm kaotus viimases voorus, mis meid seitsmendale positsioonile langetas. Aga enam
pole aega seda taga nutta, vaid
on vaja vaadata algavate playoffide poole. Vastu tulev EMÜ
on muidugi paras pähkel meile
pureda, aga ega midagi lihtsat
play-offis ei saagi olla. Meil on
üldiselt väga noor meeskond
ehk siinkohal ongi põnev näha,

kuidas hooaja tähtsamates mängudes hakkama saame. Igal juhul tean, mida me heal päeval
suudame, ja loodame oma parima just nendes mängudes väljakule tuua,” jätkas Kristjan Evart
peatreeneri mõtet.
Klubi tegevjuht Tanel Einaste kiitis meeskonda võitlusliku hooaja eest. “Süües kasvab isu ja kuigi täna kindlasti
tabeli koht veidi kripeldab, siis
tegelikult täitis meeskond hootule kaasa elama!
KK Viimsi/Noto play-off eesseisev kohtumine: R 6.04.
2018 kell 20. Viimsi Kooli spordihoones. KK Viimsi
Noto vs Eesti Maaülikool/
Limitex autoklaasid.

aja eel seatud eesmärgi ja jõudis juba esimesel hooajal playoffi. See, et koht tabelis on nüüd
seitsmes, ei mängi suurt rolli,
sest sama arv võite kogus ka
viienda koha saavutanud meeskond. Liiga ja tabel olid tõesti tihedad, nagu hooaja eel ka
ennustasime. Play-offi saame
meie mängida pingevabalt ja
võtta n-ö mäng-mängult. Kogu
hooaja vaates teeb rõõmu, et
lisaks numbrilise eesmärgi täitmisele on meeskond sammu
edasi teinud. Kahju on loomulikult Jalmari (Jalmar Joosep
Saar) vigastusest, kuid see käib
paraku spordi juurde. Kogu klubi ja usun, et ka meie fännid
soovivad talle kiiret paranemist!”

KK Viimsi/Noto

Teatejooks ootab osalejaid
Neljapäeval, 10. mail toimub 26 kohas üle Eesti suur Teatejooks, kuhu on tasuta osalema oodatud kõik 5.–9. klasside
lapsed ja noored. Kokku ootame jooksule rekordiliselt üle 13 000
tubli noore. Kutsume teie kooli õpilasi osalema!
Teatejooks toimub samaaegselt Tallinnas, Arukülas, Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Muhus, Kohtla-Järvel, Kärdlas,
Narvas, Otepääl, Paides, Raplas, Peetris, Põlvas, Pärnus, Rakveres,
Sillamäel, Tartus, Toilas, Tõrvas, Valgas, Viimsis, Viljandis ja Võrus.
Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime
kaotanud laste ravi. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda
rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, kus oluline pole võit,
vaid osavõtt ja teadvustamine, et kõik, kellele on liikumisvõime
antud, peaksid seda kasutama. Liikumine sõprade ja klassikaaslas-

tega värskes õhus loob positiivse meeleolu ja kogemuse, ühtlasi on hea võimalus õpetada noortele heategevuse tähtsust ning
kaasata neid heade tegude tegemisse.
Teatejooks peetakse viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele. Iga kool võib välja panna piiramatul arvul võistkondi,
samuti võivad osaleda sõpruskondade võistkonnad. Võistkonnas
on kaheksa liiget, iga jooksja läbib 200–400 meetri pikkuse distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt!
Teatejooksust osavõtt on lastele tasuta. Lapsed saavad endale tänutäheks ja mälestuseks jooksul osalemisest Teatejooksu särgid. Registreeruda saab kuni 24. aprillini.
Registreerimine ja võistlusreeglid on kodulehel www.teatejooks.ee. Lisainfo: Kaija Mägi kaija.magi@viimsivv.ee.

Öömatk õnnestus
suurepäraselt
31. märtsi õhtul leidis aset Viimsi I öömatk, mis
oli mõeldud kõigile, kel vähegi tahtmist öösel
rännata nii Rohuneeme metsas kui ka mererannikul. Tegevust viisid koostöös Viimsi vallaga
läbi Viimsi Spordi aktiivsed liikmed.

Öömatkajad. Foto Marek Valdner

Viimsi I öömatk tõi kaasa palju positiivseid emotsioone
ning läks igati korda. Kokku saabus matkale 232 matkajat.
Vastavalt jaksule said osalejad end proovile panna kas
8- või 13-kilomeetrisel rajal. Matka alguses tutvustas Jaan
Tagaväli kohta, kust matk algas, ning seejärel jagas Viimsi
Spordi esindaja Siiri Visnapuu omapoolsed juhiseid matkajatele. Kui kell sai 21, seadsid matkajad koos matkajuhtidega sammud raja poole, pikema distantsi kõndijad ees
ja lühema läbijad järel. Kellel oli huvi teistsugust liikumisvormi rakendada, said kohapealt laenutada ka kepikõnni
liidult kõnnikeppe.
Kiiremad kõndijad saabusid tagasi terviseraja platsile
juba kahe tunni möödudes. Kuna ilm on veel üpris krõbekülm, pakuti finišis sooja teed. Lisaks soojale joogile
täitsid kõhtu KaksKokka poolt pakutav supp ja pirukad.
Suu hoidsid magusa KellyBari imemaitsvad kohukesed.
Lisaks hea söögi-joogi ja seltskonna nautimisele said
osalejad suure üllatuse osalisViimsi Sport on seitsme
teks. Toimus vaatemänguline
rattafänni poolt loodud
valguse-, tule- ja lasershow,
spordiklubi, et teha koos
mille eest teeme sügava kumteiste viimsikatega trenmarduse Ligtstream.ee tiimini, hoida end vormis ja
le ning tulise käepigistuse valkäia koos võistlemas. Põguse ja tuleshow püsti panhialaks on rattasõit, linud Kelfirius.com tiimile!
saks jooksmine, triatlon,
Viimsi Sport sai niivõrd
suusatamine ja orienpalju positiivset tagasisidet,
teerumine ning kepiet nad kibelevad juba korralkõnd ja rullitamine.
dama uusi vahvaid üritusi.

Anne-Mari Visnapuu
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Viimsi keskel peidus
Maalilise metsatuka ja
kergliiklusteedega mugavalt ümbritsetud Viimsi
Äritare esimesele korrusele sisse astudes kortsutasin imestusest kulmu
– säherdused ettevõtted
ja selles majas?! Ma olin
alati arvanud, et Äritare
on pelgalt kontorihoone,
mitte mõnusalt kompaktne
poodlemise paik.

Müügisalongide esindajatega jutustades sai mulle kiiresti selgeks, et tooteid ja teenuseid on
seal seinast seina, igale vanusele, igale maitsele ja igas hinnaklassis.
Minule kui pereemale jäi esimese hooga silma kõik, mis on
pisipere ja koduga seonduv. Hüppasin sisse Eesti disainmööbli
kauplus-salongi KAISSU. Nende
skandinaavialikult karge väljanägemisega sortimendist leiab
naturaalsetest materjalidest ja
puhta käsitööna valmistatud
moodsalt traditsioonilisi sisustustooteid, mis on peamiselt
mõeldud laste ja täiskasvanute
magamistuppa. Silma jäid Eestis toodetud mööbliesemed, tekid-padjad-madratsid ja isegi
hommikumantlid. Sain mitu põnevat ideed, mida tulevikus soolaleivaks ja katsikuteks sõpradele kinkida.
Järgmisena paelus mind heatujulise interjööriga lasteriiete

Viimsi Äritare kutsub külastama. Foto Ülo Siivelt

uuskasutusbutiik PisiPai, kust

saab nii osta kui ka müüki anda
uusi ja vähekasutatatud riideesemeid, sünnist kuni lasteaia
lõpetamiseni välja. See pole mingi tavaline kirbukas, kaugeltki
mitte, sest kõik riided on kohapeal ilusti presenteeritud ja lihtsasti suuruste kaupa leitavad.
Kes aga rohkem järelemõtlemisaega vajab, saab Facebooki
kaudu sobiliku toote kenasti pakiautomaati tellida.
PisiPai vastas käib vilgas ehitustöö. Sinna kolib maikuus sisse Modern Kids Interior, mis
keskendub lastetubadele. Kohalikud naised rääkisid, et poes
saab näha Taani brändi Flexa
lastetoamööblit ning teisi Skan-

dinaavia ja Eesti sisustustooteid. Kusjuures, suurem osa Flexa mööblist on toodetud Eestis, Viru-Nigulas ja Kadrinas.
Kuna minu pesamuna on peagi
võrevoodist välja kasvamas, külastan seda poodi kindlasti peagi uuesti.
Isegi kui ilmad veel üsna
talvised näivad, on õhus tunda
kevadelõhna või noh, vorstilõhna, nagu mu vanem poeg tihtilugu viimastel nädalatel Viimsi
vahel jalutades tähtsalt kuulutab. Grillimise ja tšillimise hooaeg on alanud! Kellel vastsaabunud kevade puhul koduhoov
pisut värskendust vajab, siis
seadke oma sammud Arctic Spas
esindussalongi, mis pakub kva-

liteetseid lahendusi õueelu nautimiseks just põhjamaises kliimas. Lapsesõbralikud ja energiasäästlikud Kanadast pärist
mulli- ja massaaživannid, eluaegse garantiiga Big Green Egg
keraamilised söegrillid, Happy
Cocooning lõkkelauad (neist polnud ma varem üldse kuulnud!),
Renson aiamajad-varjualused
– kõik need efektsed tooted aitavad muuta terrassi või muruplatsi “Kaunis Kodu” tiitli vääriliseks.
Akna vahelt piiluv eredamast eredam kevadpäike osutab liigagi julmalt kulunud diivanikattele ja pleekinud kardinatele? Pole probleemi! Kardinasalong Velsti Decor pakub

klientidele väga erinevas hinnaklassis kortsumiskindlaid kardinaid, (elektrilisi) ruloosid, kardinapuid ja -siine, lemmikloomasõbralikke mööblikatteid, villaseid vaipasid ja isegi Locherberi lõhnahajutajaid. Mina otsustasin suvilasse uued soodsad siinid ja pimendavad kardinad tellida, sest kogu toodete
valmimise ja paigaldamise protsess on kliendi jaoks väga mugavaks tehtud.
Kardinakaupluse vastas asuv
mööblisalong Viimsi Mööbel pakub kõike seda, mis Viimsist
ammu puudu on ehk Eestis toodetud kvaliteetmööblit. Müügisaalis on lai valik karkassiga
ja kontinentaalvoodeid, kordumatu väljanägemisega söögilauakomplekte, moodul- ja nurgadiivaneid, 100% naturaalset
voodipesu ja Soome vaibatootja Maripa vaipasid. PS! Peagi
on tootevalik laienemas Eestis
toodetud valgustite näol.
Pidin tol õhtul juubelile minema, aga kingitus oli ikka veel
ostmata. Mõttes mõlkus midagi erilist ja isikupärast. Õnneks
avastasin mitmetahulise sortimendiga Eesti tarbekunsti, kujutava kunsti ja disainitud sisustusesemeid müüva kauplussalongi A La Carte Design. Sil-

me eest võttis lausa kirjuks: puidust lipsud ja klaasist mansetinööbid, pilkupüüdvad ehted,
portselaniserviisid, maalid, vit-

raažid, telgedel kootud disainvaibad jpm. Igal asjal siin on
oma lugu! Muide, salong korraldab ka väga kihvtisid loovust edendavaid õpitubasid!
Sobiva kinkekoti ja roosast
roosama lilleseade meisterdas
mulle VIVY LILLED florist. Lillepoe teenusepaketid hõlmavad
lisaks tähtpäevakimpude valmistamisele veel kontori ja peoruumide dekoreerimist ning leinafloristikat. Tähelepanu-tähelepanu, kõik abieluranda sõudjad – siit saab tellida ka pulmafloristika, mis kätkeb endas pruudikimpu, rinnanõelasid, lauaja autokaunistusi ning isegi juuste ehiseid!
Poodlemise lõpetuseks on
paslik pisut jalga puhata ja keha kinnitada. Lisaks viimsilaste südamed võitnud prantsuse
kohvik Lyonile avatakse aprillis suure hoole ja armastusega
rajatud kohvik-baar-resto KOBAR, kes lubab kogukonna ellu
elevust külvata nädalavahetustel aset leidvate sündmuste sarjade näol. Seal saab kõik kenasti kobaras koos olema: kohv
ja kokteil, toit ja vein, seltskond ja muusika! Mida Sa hing
veel ihkad...
Viimsikad, tulge vaatama,
mida meie kodukandi rahval
teile pakkuda on! Ma luban, te
üllatute positiivselt.

Kristi Berggren
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Kauni suvejume loomine algab juba kevadel
Suvi ei lase ennast kaua
oodata. Seepärast on igati
kohane võtta aegsasti
teemaks kauni, tervisliku
ja püsiva suvise baasjume
loomine. Viimsi Keskuse
II korrusel asuv D päike
salong on päevitusteenuste turul tegutsenud
juba 17 aastat.

Seega on nad igati pädevad rääkima kaasaegsetest päevitusvõimalustest, tervislikust ja tulemuslikust päevitamisest ning
suvejume loomisest. Küsimustele vastas D päike turundusja kommunikatsioonijuht Kadi
Truuleht.
Kellele ja miks solaarium
mõeldud on?
Meie kliendid ei ole “90ndate grill-tibid“, nagu ikka veel
iganenult aeg-ajalt arvatakse. Täna on meie klientideks vägagi
terviseteadlikud naised ja mehed, kes tulevad päevitussalongi eeskätt muidugi kaunist jumet looma, ent ka lõõgastuma
ja erinevatele nahaprobleemidele (akne, psoriaas vm) leevendust leidma.
Millal ja kui tihti solaariumis soovitatakse käia?
Eelistatuimad ajad on muidugi kevad, sügis ja talv. Kuivõrd aga ilmataat Eestimaa suveilmale päikesegarantiid ei anna, siis üha enam on ka neid,

D päike salongis teatakse kuidas leida õige päevitussagedus. Foto Erakogu

kes aastaringselt (ka suvel) meid
külastavad.
Nahasõbraliku ja tervisliku
päevitustulemuse saavutamise
eesmärgil soovitame 1 päevituskorda 48 tunni jooksul. Pole põhjust muretsemiseks, kui jume
pole kohe pärast päevitamist
silmaga nähtav – päevitusjume
tekib järk-järgult oma nahapigmendi baasil. Alustades päevitusjume loomist sammhaaval
väiksemast päevitusajast tasapisi päevitusaega pikendades on
võimalik saada tervislikul teel
kaunis ja püsiv jume. Päevitades liiga tihti või liiga pika
seansiajaga on oht nahapõletuseks.
Ühte kindlat päevitussagedust siinkohal seega paraku välja käia ei saa – päevitusteenus

on personaalne, sõltudes kliendi nahatüübist ja päevituskogemusest. Enne päevitama asumist soovitan läbi teha nahatüübi testi: https://dpaike.ee/nahatuubitest/. Muidugi saab seda klienditeenindaja abiga teha
ka salongis. Testi tulemused on
baasinfoks päevitusseansi kiirgustugevuse ja kestvuse valikul/
soovitusel. Päevitussalongi teenindaja abiga saab kliendile
luua lihtsa järkjärgulise päevitusplaani, mis väldib nahapõletuse ja tagab soovitud päevitustulemuse täpselt rannahooajaks.
Millised on solaariumi positiivsed mõjud?
Mitmete põhjalike uuringutega on tõestatud päikesevalguse olulisust – elu maal ju ei
eksisteeriks päikeseta, seda vajavad eksistentsiks taimed, loomad, linnud ja ka inimesed! Päikese kaudu omastab inimese keha kõige paremini D-vitamiini,

Viimsi Hambakliinik on avatud
Viimsi südames, Viimsi
Äritare teisel korrusel
avas märtsikuus uksed
hubane Viimsi Hambakliinik. Kliiniku teenused
on suunatud eelkõige
kohalikule elanikkonnale,
kes on harjunud hambaraviteenuseid tarbima
Tallinnas ehk kodust
kaugemal.
Viimsi Hambakliinik on pereäri ning idee sai teoks, kuna abielupaar Jaanika ja Martin Lauk
tüdinesid igapäevasest Tallinna
sõitmisest – tuli leida viis, kuidas kodu lähedal endale südamelähedast tööd teha. Jaanika
on juhtimis- ja turundustaustaga ning Martin pika kogemusega hinnatud hambaarst, seega
hea kooslus jõudude ühendamiseks ning ettevõtmise alustamiseks hambaraviteenuste valdkonnas.
Kui 2017. aasta kevadel ideed
teostama hakati, kerkis Viimsi
südamesse uus ärihoone ning
sellest leiti ka ideaalsed valgusküllased ruumid. Sisustuses on
rõhutud soojusele ning kodususele, mis loodetavasti leevendab
külastajatel võimalikku hambaarstihirmu.
Viimsi Hambakliinik on suunatud kogu pere teenindamisele. Siin on mõeldud sellele, et vanematel oleks koos lastega mugav tulla kliinikusse vastuvõtule – igas ravikabinetis ja ka re-

Jaanika ja Martin Lauk on hea tiim. Fotod Viimsi Hambakliinik

gistratuuris on lastele tegelusnurk, mis sisustab laste aja seni,
kuni vanem hambatohtri toolis
lebab.
Teenuste hulka kuuluvad
kõik tavapärased vajalikud ham-

Hubane ja peresõbralik hambakliiniku interjöör.

baraviteenused: hambakaariese
ehk hambaaukude ravi, hammaste profülaktiline puhastus,
hammaste implanteerimine, hammaste proteesimine, juureravi,
suukirurgia, parodontoosi ehk
igemeravi, piimahammaste ravi ning hammaste valgendamine.
Viimsi Hambakliinik ootab
inimesi oma murega julgelt hambaarsti poole pöörduma, läbi personaalse suhtumise ja konsulteerimise jõutakse üheskoos patsiendi jaoks parima lahenduseni ning ravi püütakse läbi viia
patsiendi jaoks võimalikult mugavalt ning valutult.
Kui Sul on mure oma suu
tervisega seoses, siis pöördu julgelt Viimsi Hambakliinikusse!

Viimsi Hambakliinik

päikesevalguselt saame energiat, päike loob õnnehormoone.
Kaunis jume on tegelikult vaid
boonuseks – see muudab meid
enesekindlaks, taandub stress ja
pinge. Päikesevalguse abil väldime väsimust ja hoiame eemal
ka mitmeid haigusi.
Kas on ka ohte, millega
tuleks arvestada?
Soovitan vaadata European
Sunlight Assotiation (ESA) veebilehte www.europeansunlight.eu.
Seal on infot EL-is kehtivate
seaduste kohta ja palju kasulikku lugemist solaariumipäevitamise teemal. Vastupidiselt hirmutavatele artiklitele nahavähi
teemal paneme kõikidele südamele, et nahavähirakkude tekke
oht kaasneb nahapõletuse korral! Seega, kui valida kuuma ja
põletava soojamaareisi päikesepõletuse või tervisliku ja mõõduka nahatüübile vastava solaariumiteenuse vahel, siis igal juhul soovitame viimast! Päevitus

on teatavasti keha loomuomane kaitsemehhanism, ent ühekordne väga tugev päikesekiirgus tekitab nahapõletuse. Kindlasti soovitame päevitades katta ka tundlikumad nahapiirkonnad, sh sünnimärgid.
Mida enne solaariumisse
tulekut teadma peaks?
Ühtlase, värske ja kauni,
kuldse ja püsiva säraga jume
saavutamisel on hea järgida teadlikku igapäevast nahahooldust
(päevitusele eelnev naha koorimine ja puhastamine, päevitusjärgne niisutus). Muidugi ei
ole vähemtähtis õige päevituskreemi valik. Salongi päevituskreemide valikus leidub erinevaid kreeme näole ja kehale, kerge õhetusefektiga losjoone, hüpoallergilisi tooteid, isepruunistajaid, kuldse alatooniga kreeme jne. Siinkohal on oluline teada, et salongis kasutavate kreemide puhul pole tegemist päikesekaitsekreemidega, vaid professionaalsete päevitustoodetega soovitud päevitustulemuse
saavutamiseks. Samuti kipub
lõuna ajal töö juurest või õhtupoolikul salongi päevitama minnes väike, ent oluline pisiasi ununema – ajaga võidu joostes
jääb tihtipeale paljudel meik (ka
akneravimid) maha võtmata…
Enamik meigitooteid aga sisaldavad päikesekaitset ja näiteks
akneravimid võivad UV-kiirtega kokkupuutel põhjustada na-

haärritust/põletust.
Millised on just teie solaariumikeskuse eelised?
Viimsi Keskuse D päikeses
on terviseameti poolt kontrollitud, kõikidele normidele vastavad kaasaegsed solaariumid.
Samuti on salongides koolitatud päevituskonsultandid, kes
oskavad teha nahatüübitesti, oskavad soovitada tervisesõbralikku päevitusseanssi ja päevitamissagedust.
Kaasaegne, Eestis ainulaadne ja meie firmamärk on D päike. Teenus, kus pakume tervislikku ja turvalist Vahemere päikesele omast päikesevalgust, kaunist, loomulikku ja püsivat päevitusjumet. Samuti on Viimsi
Keskuse D päike salongis Sun
Angel päevitus. Üdini personaalne nutipäevitus, kus päevitusaparaadi arukas fotosensor
mõõdab ära kliendi personaalse UV-kiirgustundlikkuse. Saadud tulemusega arvutab Sun Angeli aparaat välja päevitaja soovitusliku personaalse UV-kiirguse koguse. Sun Angeli päevituse puhul on võimalik valida
2 programmi vahel: kas ainult
D-vitamiini programm ilma nähtava jumeta või nn kompleksseanss: D-vitamiin + nähtav kaunis päevitusjume.
Päikesest ja päevitamisest
rohkem: www.dpaike.ee.

Viimsi Keskus
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REAKUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS

n Korstnate ehitus ja korstnapühkimise teenus. Litsent-

n Terrasside, sauna- ja leiliruumide ning fassaaditööd. Us-

seeritud. Tel 5461 6929.

te, akende, liistude ja parketi paigaldus. Tel 5360 5083.
n Plaatimis-, remondi- jm ehitustööd. Saunade ehitus. Tel
511 0992.
n Otsin sooja südamega ja varasema kogemusega lapsehoidjat 2-aastasele tüdrukule Pringi külas. Sobib ka osalise koormusega. Lisainfo telefonil 516 1555, Marge.
n Eakate kodune hooldus. Eldredi professionaalsed hooldajad on valmis tulema appi Viimsi eakatele ja hooldama
abivajajaid nende oma kodus. Küsi infot eldred@eldred.
ee või tel 5304 0022.
n Vee 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 Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet
ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja
akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, e-post kpe.kpe
@mail.ee, Uve.
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.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell 9–19
tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Dokumenditõlge.
R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-post rconcept1@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, vannid,
mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, kaablid, akud
jne. Korterist väljavedu, külmkappide ja telerite äravedu
10 €. Tel 5550 5017.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale
ettevõttele igakuiselt või kord aastas aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem info www.kadriine.com,
kadriine.ou@gmail.com, tel 553 6672.
n MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.
puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija
teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post
margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud, latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid, aiavõrk,
mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, garaažist, korterist
väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügamine ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit Lennuk.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kulmuhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning meigiteenuseid.
Broneeri aeg tel. 56262330 Instagram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ventilatsiooni- ja korstnapühkimistööd. Akti väljastamine kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690 0686, korsten.
korda@gmail.com.
n AUTOKOOL PLEKK-LIISU korraldab rolleri-, mootorrattaja autojuhi kursuseid. Teooria Kaluri 3,Viimsis või e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel. Vaata www.
plekkliisu.ee. Täiendav info tel 511 9209 või indrek@plekkliisu.ee, tel 5663 0024.

n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud, pügame

hekid, freesime kännud, niidame muru, lõikame võsa ja
vastavalt Teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot
leiate kodulehelt www.ifhaljastus.ee.
n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hekkide
pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemused, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.
n Õunapuude ja teiste viljapuude hoolduslõikuse aeg on
käes! Aitan viljapuude lõikusega ja ka teiste ilupuude-põõsaste hoolduslõikusega. Haridus ja oskused Räpina aianduskoolist. 6 aastat kogemust. Võta ühendust! Janno Rukki, tel 5682 1851, janno.rukki@gmail.com.
n Mitmekülgne (riistvara ja tarkvara) arvutiteenindus igal
tasemel Viimsis ja selle lähiümbruses. Väljakutsed, nõustamine, abistamine, koolitused. Võta ühendust! Tel 5676 4511.
n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Veoteenus kalluriga, ehitusjäätmed, liiv, muld, killustik
max 15 tonni. Tel 528 4681, toomaskivisikk@hotmail.com.
n Siseviimistlus, plaatimine, üldehitus. Tel 5372 8382.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa toomine
või ladumine, toiduvalmistamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/tund.
Linnast väljas kilomeetri hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/
km. Tel 5380 5133.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, e-post info@
ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.
MÜÜK
n Müüa puitbrikett kandiline 180 €/960 kg, pellet premium 6 mm ja 8 mm, vedu tasuta Viimsis ja Pirital. Laost
saab osta paki kaupa: puitbrikett 10 kg/1,90 € ja pellet
15 kg/3 €. www.leilibrikett.ee, tel 5692 4924, 637 9411.
n Müüa odavalt kreissaag 3 KW, elektrikaabel 10 m. Tel
5624 2755.
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, mulda 15 t
– 120 €, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079,
taluaed@hot.ee.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni
4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale
1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Suurepärase asukohaga, mereäärne elamukrunt hinnaga 65 000 eurot! Võimalus ehitada merevaatega kodu
privaatses Leppneemes. Vastan meeleldi lisaküsimustele.
Renee Manninen, Habita Eesti müügiesindaja, tel 5685
0035, renee.manninen@habita.com.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega
30–60 cm. Kojuvedu. Tel 5227 345, marek406@gmail.com.
n Segalehtpuu al 39 €/rm, valge lepp al 39 €/rm, must
lepp al 41 €/rm, kask al 51 €/rm saar al 52 €/rm. Kviitung. Info 5697 5216, e-post laanesaemees@gmail.com.
Halumasina teenus. Max läbimõõt 36 cm. Küsi pakkumist!
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, küttepuu jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel
525 2632.
n Veoteenus kalluriga, ehitusjäätmed, liiv, muld, killustik
max 15 tonni. Tel 528 4681, toomaskivisikk@hotmail.com.
TÖÖ
n Pakun tööd bussijuhile. Aanel-Reisid OÜ, tel 503 7963,
Hillar.
OST JA MUU
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.
n Viimsi alevikus ootab uut omanikku pisike 2-toaline korter renoveeritud majas esimesel korrusel. Hästi läbimõeldud põhjaplaan ning soodsad elamiskulud! Tel 5685 0034,
Tjorn Treu.

Füsioteraapia aitab
Füsioteraapia on taastusravi osa, mis
parandab inimese funktsionaalset
võimekust, et osaleda võimalikult
täisväärtuslikult oma igapäevaelu
tegevustes.

Millal tasub otsida abi
füsioteraapiast?

Füsioterapeudile tuleks pöörduda, kui esineb
selja- või kaelavalu, liikuvuse häireid lülisambas või mõnes liigeses, lihaspingeid (eriti
esineb neid kaela-õla piirkonnas) või siis hoopis lihaste jõudluse vähenemist. Füsioteraapial on suur tähtsus operatsioonijärgsel taastumisel, kus iga kaotatud päevaga võib taastumisperiood tunduvalt pikeneda. Samuti saavad füsioterapeudilt abi sportlased – nii vigastustest taastumisel kui ka vigastuste ennetamisel. Ka hingamisfunktsiooni languse puhul
ning südame-veresoonkonna haiguste korral
on abi füsioterapeudist, kes oskab soovitada
individuaalselt sobivat koormust ja harjutusi.

Millist füsioteraapia teenust
valida?

Füsioteraapia teenuste hulka kuuluvad erinevad liikumisteraapiad füsioterapeudi juhendamisel, pehmekoeteraapia, venitusravi ja kinesioteipimine. Koostöös taastusraviarsti või
füsioterapeudiga valitakse neist iga kliendi
jaoks personaalselt sobiv kombinatsioon.
Liikumisteraapia käigus koostatakse kliendile individuaalne harjutusprogramm
vastavalt probleemidele. Alternatiiviks treeningsaalile pakutakse ka lõbusat, efektiivset
ja personaalset vesivõimlemist füsioterapeudi
juhendamisel. Veekeskkonnas on koormus
liigestele ja lülisambale väiksem, mis on oluline liigeskulumise puhul, traumade järgselt

ja samuti ka ülekaalulisuse puhul. Kliendile koostatakse individuaalne harjutusprogramm koduseks kasutamiseks vastavalt tema
soovile ja vajadustele. Füsioterapeut näitab
ette ja teeb koos kliendiga läbi vajalikke harjutusi jõusaalis või basseinis.
Pehmekoeteraapia on üks tõhusamaid meetodeid lihas- ja liigesvalu puhul.
See põhineb sidekoe mõjutamisel, kasutades libistamis-, venitamis- ja vajutamistehnikaid.
Venitusravi eesmärk on vähendada
seljavalu, sealjuures seljas närvijuure pitsumist ehk radikulaarset valu. Venitusprotseduur viiakse läbi spetsiaalsel MasterCare venituslaual, kus venitusprotsessi käigus väheneb surve närvijuurtele ning lõdvestuvad pinges selja- ja õlavöötmelihased.
Kinesioteipimine on üks füsioteraapia sekkumisviisidest. Paljud on kindlasti
kuulnud sellest meetodist või vähemalt näinud kedagi “värviliste kleepsudega”. Kinesioteipimisega saab abi erinevatele skeletilihassüsteemi probleemidele nagu õlavöötmepiirkonna valud, alaseljavalud, peavalud, liigesvalud, lihasvalud, liigeste nihestus või traumajärgne liigeste ebastabiilsus, lümfiturse või
hematoomid (sinikad).
Vältimaks probleemide muutumist krooniliseks, tuleks füsioterapeudi vastavõtule pöörduda juba esimeste sümptomite ilmnemisel.
Kiire tegutsemine lühendab oluliselt raviaega ning aitab naasta tagasi igapäevaste tegevuste juurde.
Meie professionaalne ja rõõmsameelne
meeskond ootab teid!

Heleriin Tigane, Oskar Põldmaa

Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuse
füsioterapeudid
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Mälumängu vastused (küsimusi vt lk 10): 1. Punamütsike. 2. Namiibia (Frankie Frederics). 3. Emakala ehk kiviluts. 4. Klaver. 5. Jaanus Nõgisto. 6. Presidendikandidaadid. 7. Kadakasakslased.
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