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11. augustil tähistab Viimsi kooli
direktor Leelo Tiisvelt 50. sünnipäeva. Teda seostatakse eelkõige
Viimsi kooli uue hoone rajamise ning kooliteatri arendamisega
muusikaliteatriks, mis võiks juba
konkureerida kutseliste teatritega.
Loe intervjuud
Leelo Tiisveltiga lk 8

Viimsi vald kingib
esimestele klassidele
koolimütsid
Vald kingib Viimsi kooli ja Püünsi põhikooli
esimeste klasside õpilastele oma kooli sümboolikaga mütsid. Viimsi kooli läheb esialgsete andmete kohaselt 144 ning Püünsi põhikooli
40 last. Kokku läksid mütsid maksma 40 480
krooni.

Lapsehoiutoetuse maksmine käivitus hästi

Randvere lasteaia noorema rühma poisid Ron (vasakul) ja Mattias mängivad arsti.

Randvere lasteaed on avatud
1. august 2007 oli päev, kui väikesed ja suured seadsid oma sammud
Randvere lasteaia suunas. See oli nii mõnelegi lapsele esimene iseolemise päev, lahus emast ja isast, teistele lõbus sõbraga kohtumise
hetk või põnev avastustemaailm.

Õpetaja toetav käepigistus ja naeratus, värisev väike käeke toitu tõstmas, uued põnevad mänguasjad,
mängumajake, oma kapp... Igale
lapsele jääb seda päeva meenutama tuhat pisiasja, mis ehk kogu
tema maailma muudab ja oma jälje
jätab. Täpselt nii ja just seepärast
on Randvere lasteaia uuel logol
jalajäljed. Üks suur ja teine väike,
mis sammuvad mööda teid ja radu,
olgu selleks siis teadmiste käänuline tee või looduserada. Lapsepõlves astutud sammud jäävad meie
sisse kogu eluks. Tahaks loota, et
Randvere lasteaias koos veedetud
aeg on turvaline, elamusterohke ja
meeldejääv.
Randvere lasteaed hakkab peagi
elama ja rääkima oma lugu. Me oleme huvitavas olukorras, sest kohtu-

vad vana ja noor: 610aastane küla
ja päris beebisussides lasteaed, mis
ulatavad teineteisele käed ja liiguvad
üheskoos edasi, üksteist aidates ja
õpetades.
Randvere lasteaed plaaniti esialgu neljarühmaliseks. Suve algul
valmis maja aga kuuerühmalisena,
kus on mänguruumi 126 lapsele (30
sõimerühma- ja 96 aiakohta). Lasteaia-aastal 2007-2008 avatakse kuuerühmalises majas kaks sõimerühma,
kaks nooremate (3-4aastased) laste
rühma, keskmises rühmas on lapsed vanuses 4-5 aastat ning vanemas
rühmas 5-6aastased ja koolieelikud.
1. augustil avati 3-4- ja 4-5aastaste rühmad, mis lapse arengu seisukohalt on kõige sensitiivsemad ja
vajavad seetõttu ehk ka kõige pikemat kohanemisaega. Augusti teisel

poolel on teretulnud lasteaeda suuremad (so 5-6aastased).
3-6aastaste laste õppe- ja kasvatustöö algab 17. septembril. Kuna
sõimelaste õppe- ja kasvatustegevus
algab 1. oktoobril, siis rühmauksed
avatakse neile augusti teisel poolel,
mis võimaldab kohaneda lasteaia
eluoluga poolteist kuud.
Lapse arengut toetava keskkonna
loob õpetaja, keda abistavad lasteaia
psühholoog, logopeed, pediaater,
samuti muusika- ja liikumisõpetaja,
ning iga päev on lapse kõrval õpetajaabi. Hea lapsevanem! Saagem kõigi
eelnimetatud spetsialistidega kiirelt
tuttavaks ja sõpradeks, sest vaid
üheskoos valmistame lapse kooliks
ette ning tagame selle, et temast kujuneb terviklik isiksus. Armas oleks,
kui austame teineteist ka õigete ametinimedega (meil ei tööta “söögitädid”, ja kasvatajad on professionaalsed õpetajad).
Elu- ja/või elamistarkuseni püüame jõuda tervisekasvatuse, loodusja vaatlusõpetuse, matemaatiliste

oskuste arendamise, eesti keele,
muusika-, kunsti- ning liikumisõpetuse abil. Tähelepanu pöörame eale
vastavusele ja individuaalsusele,
sest iga laps on ainukordne ja oma
arengukiirusega, ning meie kohus on
seda märgata ja toetada. Kuna laps
areneb kõige enam asju ise läbi tehes
ja kogedes, katsudes ja katsetades,
vaadates ja nähes, siis tahaksime süvendatult pühenduda kunstitegevustele, et märgata ilu ja harmooniat
meie sees ning ümber.
Meil on maja, mille saame täita
soovide, tahmiste, lootuste ja isegi
unistustega. Meie ees on väljakutse
luua ja kujundada tõeliselt mõnus
lasteaed. Teeme seda üheskoos, head
lapsevanemad! Ja pidagem ikka
meeles, et jälgedel, mille täna jätame, on kaugele ulatuv mõju.

Aina Alunurm
MLA Viimsi Lasteaiad juhataja

Anneli Loddes
Randvere lasteaia tegevjuht

Aasta algusest maksab Viimsi vald lastevanematele lapsehoiutoetust. Kuna jätkuvalt on puudus
lasteaiakohtadest, siis aitab alternatiivina lapsevanemaid uus teenuse liik – lapsehoid. Vald
on kehtestanud lapsehoiutoetuse, et kergendada
noorte perede maksekoormust. Sel aastal on
toetuse suurus kuni 2000 krooni kuus ja seda
makstakse alates vanemahüvitise lõppemisest
kuni lapse kooli või lasteaeda minekuni. Lapsehoiukohal või lapsehoidjal peab olema Harju
maavalitsuse kinnitatud tegevusluba.
Lapsehoiutoetust on makstud 1. augusti seisuga 33 perele. Keskmiselt taotleb ühes kuus toetust 16 peret. Lapsehoiuteenust ostetakse praegu
kuuelt firmalt ja kahelt eraisikust ettevõtjalt. Vaid
üks firmadest asub Viimsi vallas. Viimsi vald loodab, et kehtestatud toetus aitab paljusid peresid
seni, kuni saadakse püsiv koht lasteaias.

Reet Järv
Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

Randvere keskuse ees
on skulptuur
Randvere keskuse ees on skulptor Riho Kulla
skulptuur, mis sündis Tallinna V skulptuurisümpoosioni raames. Eesti Kujurite Ühenduse
korraldatud sümpoosion toimus 11. juunist
22. juunini Lellepi pargis. Skulptorid tegid kümne päeva jooksul etteantud kohta silmas pidades
skulptuurid, misjärel viidi need oma kohtadele.
Viimsi vald osales sümpoosioni toetajana ja selle tulemusena sündiski skulptuur Randverre.
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Eesti on võtnud euroliidu
ees kaelamurdvaid kohustusi
Viimsi Teataja (VT): 4. juulil tuli Viimsi vallavalitsusse keskkonnaminister Jaanus
Tamkivi allkirjaga kiri, milles teatatakse, et AS Viimsi Vesi peab arvestama sellega, et riik projekti “Viimsi veekorraldus” kallinemist ligi 22 miljoni euro ulatuses
kinni ei maksa. Kas see tähendab, et Viimsi vee ja kanalisatsiooni ehk ISPA-hange
on ohus?

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee.
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.

Trükki toimetanud Ekspressmeedia.
Trükiarv: 6940
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus.
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers.

keskmistes asulates (2000–10 000
elanikku).
Kui ettenähtud tähtajaks reoveepuhastid valmis ei saa, võib
Euroopa Komisjon algatada Eesti
suhtes rikkumismenetluse, ja suure tõenäosusega seda teebki, mis
tähendaks riigile miljardi kroonini
ulatuvaid trahve. Selles taustsüsteemis peaks just riik seadma veemajandusprojektide rahastamise ja
ELiga liitumisel võetud kohustuste
täitmise oma eelarvestrateegias ja
menetlemisel prioriteediks.
Märtsis Viimsi Teatajasse kirjutatud artikli “Viimsi saab tänapäeva veevarustuse ja kanalisatsiooni”
ajal oli vallavalitsus veel positiivselt ja lootusrikkalt meelestatud.
Kui riigilt puuduolevat raha saada
ei õnnestu, siis kindlasti me püssi
põõsasse ei viska, vaid katsume
leida muid alternatiive tekkinud
olukorra lahendamiseks. On ju
Viimsi valla elanikud ära teeninud
tänapäevase ja euroopaliku veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi.
VT: Ja ikkagi, kas Viimsi
ISPA-projekt on ohus või ei?
UA: Viimsi ISPA-projekt sai
alguse 2001. aastal. Tollal hinnati kogu projekti maksumuseks
200 miljonit krooni, millest 10 miljonit eurot tuli eurotoetusena (tõsi,
selle raha saab kätte alles siis, kui
kulutused on tehtud ja tõendatud)
ja ülejäänu on omafinantseering.
Oleks vast ülekohtune täna kritiseerida tollaseid vallajuhte selle eest, et
nad ei näinud ette võimalikku ehitustööde ja -materjalide hinnatõusu.
Võinuks ette näha, aga see selleks,
süüdistamine ei viiks nagunii edasi.
Projekti venimises on süü ka
ELi komisjonidel, kus projekt tiirles mitu aastat, enne kui heakskiidu
sai. Nende aastatega tõusid aga ehituse hinnad. Täna teamegi seda, et
Viimsi Vee korraldatud rahvusvaheline riigihange tõi 2006. aasta juulis
lauale nelja Eesti suurehitaja loodetavasti tollasele turuhinnale vasta-

vad pakkumised, millistest odavaim
oli ligi 2,5 korda suurem kui vallal
koos euroabiga selleks vahendeid
oli. Seaduse alusel ja eelarveliste
vahendite nappuse tõttu tuli need
pakkumised tagasi lükata. Vald hakkas riigilt raha juurde küsima.
Teine valla ettevõtmine oli kogu
suure hanke tükeldamine pisemateks hangeteks, et väiksemad ehitusfirmad saaks samuti osa võtta,
mis omakorda viiks hinnad alla.
Riik andis küll nõusoleku hanke
tükeldamiseks, aga nagu te mainisite, teatas keskkonnaminister oma
4. juuli kirjaga, et raha riik tõenäoliselt juurde ei anna, katsugu AS
Viimsi Vesi (sisuliselt ikkagi vald)
ise hakkama saada. Puudu on ei
rohkem ega vähem kui ca 22 miljonit eurot. Vallal seda raha hetkel
pole.
Mis on võimalikud lahendused?
Näiteks: 1) lobitöö riigikoridorides,
2) teeme olemasoleva raha eest nii
palju kui saab ja jääme paremaid
aegu ootama, 3) mingi muu lahendus või nende kombinatsioon. Igal
juhul me lahenduse leiame. Viimsi valla maksumaksjad on andnud
ISPA-projekti oma suure panuse
(ligi 50 miljonit krooni) valla omaosalusena eelarve kaudu. Selle tõttu
jäi mõnigi kohalik tee või lasteaed
ehitamata: kõik puhta elukeskkonna nimel. Seetõttu ei ole mõeldav
poolel teel peatuda. Kokkuvõtvalt
on olukord keeruline, kuid Viimsi
ISPA-projekti me viime ellu.
Meedias on räägitud riigi soovist sekkuda vee- ja kanalisatsiooni
tariifide temaatikasse. Kas ja kuidas
riik vee- ja kanalisatsioonitariifide
riiklikku reguleerimist ette näeb, ei
ole veel teada, vallal tariifide tõstmise kallale praegu plaanis minna
ei ole. Samas tuleb mainida seda,
et tariifide suurus peab katma kõik
kulud, sealhulgas edasised korrastamis- ja reinvesteerimiskulud.

peatatud menetluse alustamise järel
asi juba sisuliselt otsustatud oli.
Vald palkas viimases hädas
küll advokaadi valda esindama,
aga tegelikult oli rong juba läinud.
Konkreetse teavet varjanud ametnikuga tegime mõni kuu tagasi asjade ilmsikstulekul kiire lõpparve.
Eraldi uurimist vajab, miks tollased vallajuhid ei sõlminud kaebajatega kohtulikku kokkulepet siis,
kui maa hinnad veel raketina kõrgustesse tõusnud ei olnud.
Kahjuks oli valda esindanud
eelnimetatud ametnik kaebust
kohtus valdavas osas tunnistanud
ja vaidlus käis vähemtähtsate asjade üle. Tark tegu olnuks kaebajatele see summa, mille osas vald vastu ei vaielnud ja kaebust tunnistas,
ära maksta ja siis muid küsimusi
arutada. Kuna seda ei tehtud, põhjustati vallale tänaseks hinnanguliselt üle 15 miljonit krooni kahju. Kaebajad kasutasid kinnisvara
hinnatõusu ära ja taotlesid kohtus

nõude suurendamist nimetatud 6,2
miljonilt 21 miljoni kroonini ehk
ligi 3,5 korda rohkem kui esialgu
nõuti.
Ka Viimsi vallale on 21 miljonit suur raha. Lahenduste ja raha
otsimisel tulevad kõne alla sellised võimalused nagu raha võtmine
millegi arvelt (ehk siis jätame selles mahus investeeringuid tegemata), laenu võtmine ja seeläbi tehtud
lolluste kinni maksmine, valla vara
müük vms.
Kui arvestada, et 2008. aasta
eelarve on projekti tasemel esialgu miinuses nagunii, on ülesanne suhteliselt komplitseeritud.
Möönan, et tegemist on raskete
otsustega, aga selline see olukord
Viimsis tänaseks on ja meil ei ole
pääsu eelmiste vallajuhtide pattude kinnimaksmisest. Advokaadid
uurivad otseste süüdlaste jaoks
regressihagi võimalusi. Aga sellest juba siis, kui vastav tegevusplaan valmis saab.

VT

Võlg on võõra oma
Nii ütleb vanasõna. Juristina tean,
et võlg on võlgniku kohustus
teha võlausaldaja kasuks teatud
tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja
õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Suvi on toonud
Viimsi vallale kohtuotsusega
kohustuse tasuda kaebajatele
ligi 21 miljonit krooni.

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo
Kallas.

Vallavanem Urmas Arumäe (UA):
Eesti on võtnud euroliidu ees kaelamurdvaid kohustusi, mida ilmselt
riigiüleselt täita ei suudeta. Jaanalinnu kombel üritatakse riigi kohustuste täitmine veeretada sujuvalt kohalikele omavalitsusüksustele, just
nagu lahendaks see probleemi. Nii
on praegu olukord ka euroliidu liitumislepingusse kirja pandud Eesti
riigi kohustusega tagada 2010. aasta
lõpuks reovee kogumine ja puhastamine üle Eesti.
Riik selleks valdadele ja linnadele ministri sõnutsi lisaraha ilmselt anda ei taha ja ei ole seda oma
31. mail 2007. aastal heaks kiidetud
riigi eelarvestrateegias 2008–2011
ettegi näinud. Samuti ei ole selliseid
vahendeid ette nähtud keskkonnaministeeriumi eelarves. Tõsi, varasemalt on sarnased projektid siiski
lisaraha saanud ja ma ei ole Viimsi
osas päris pessimistlik. Aga suures
plaanis on põhimõtteliselt küll nii,
et kui vallal juba alustatud projekti
elluviimiseks ehitushinnatõusu tõttu raha ei jätku ja muid lahendusi
ei leita, jääb eesmärk täitmata ja
riik ei pääse Euroopa Liidu poolsest
rikkumismenetlusest. Trahvid trahvideks, suurem mure on selles, et
selline riigi käitumine ehk kohalike
omavalitsusüksuste mittetoetamine
jätakski Eesti solgi sisse ulpima.
Abivallavanem Jan Trei: Viimsi vallavalitsus saatis 24. mail keskkonnaministeeriumisse ISPA veemajandusprojekti lisaraha taotluse,
et saada ministeeriumi ametlikku
seisukohta puuduoleva 22 miljoni
euro saamiseks. Nimetatud summa
kataks ehitushindade suurenemisest
tuleneva vahe. Keskkonnaministri
ametlik vastus oli eitav ning samas
arusaamatu olukorras, kus Euroopa
Liiduga liitudes lubas Eesti, et teeb
2009. aasta lõpuks korda ühiskanalisatsioonid ja reoveepuhastid
kõigis suuremates asulates (10 000
elanikku) ning 2010. aasta lõpuks

Urmas Arumäe
vallavanem

Nii on endiste vallajuhtide patud
jõudnud kohtulahendini, mille kohaselt peab Viimsi vald maksma
kaebuse esitajatele ligi 21 miljonit
krooni. Keerulise kohtuasja sisu
on lühidalt selles, et 1999. aastal

erastas Viimsi tollane vallavalitsus maa ostueesõigusega erastamise korras mitmele isikule, kokku 41 323 m2 maad. 2003. aasta
oktoobris esitasid kaebajad ehk
õigustatud subjektid, kes olid vallajuhtide ebaseadusliku tegevuse
tõttu maast ilma jäänud, Tallinna
halduskohtule kaebuse, et välja
mõista Viimsi vallavalitsuse erastamiskorraldustega neile tekitatud
kahju summas 6,2 miljonit krooni.
Tagantjärele ei saagi aru, kas
tollase vallavalitsuse korralduste
taga tuleb näha nn kurja geeniuse
ettekavatsetud skeemi või lihtsalt
lollust. Oli kuidas oli, aga ametnik,
kes valda selles asjas aastast 2003
kohtus esindas, ei teinud oma tööd
samuti korralikult (või tegi just nii,
nagu tollased ülemused käskisid?).
Kahtlusi süvendab ka see, et asjaomased ametnikud ei teavitanud
sellest kohtuvaidlusest praegust
vallavalitsust enne, kui vahepeal
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Pirita tee bussirada
eraldatakse teetakistustega
Pirita teele rajatav bussiirada eraldatakse teistest sõiduridadest
peale märgistuse ka madalate takistustega, mis hoiaksid autojuhte
ainult ühissõidukitele mõeldud rajast eemal.
Tallinna Transpordiameti juhataja
Andres Harjo ütles Viimsi Teatajale, et praegu pole veel teada, millised takistused hakkavad rada kaitsma, kuid kommunaalamet töötab
välja sobivat lahendust.
“Kindel on see, et takistused
tulevad ja püüame bussirada igati
teistest eraldada, kuigi vägisi saab
igast takistusest üle,” ütles Harjo.
Remonditööd Pirita teel algasid
25. juulil ning peaksid kava järgi
lõppema augusti lõpus.
Pärast remondi lõppu pääsevad
Pirita teel kiiremini liikuma peale
ühistranspordi ka koolibussid ning
“Pargi ja reisi” (P&R) süsteemi
bussid.
Juuli algul käivitunud P&R-süsteemi kasutab Harjo sõnul päevas
keskmiselt 30–40 inimest. “Iga asi
vajab sissetöötamist ja harjumist,”
ütles ta, lisades, et praegu on veel
vara öelda, kas inimesed on P&Rsüsteemi omaks võtnud.
Palju sõltub liikleja edasistest
kulgemistest. Kui on vaja kesklinnast kaugemale sõita, siis tõenäoliselt eelistakse minna oma autoga.
Kui aga sihtkohaks on kesklinn,
siis on bussi otstarbekam kasutada.

“Kuna sügisest saab valmis eraldi
bussirada, siis on P&R süsteemi kasutamise eeliseks ka linna jõudmise
kiirus,” ütles Harjo. “Eks iga liikleja
peab ise enda jaoks järeldused tegema ja valima sellise liiklemiseviisi,
mis on talle kõige soodsam, arvestades aja- ja kütusekulu.”
Harjo sõnul saab P&R-süsteemi
otstarbekusest põhjaliku analüüsi
teha alles aasta pärast.
Kuni Pirita tee laiendamistööde
lõpuni on autodele liikluseks suletud Pirita tee kesklinna suunduv
sõidurada Russalkast kuni Pirita
sillani. Bussidele on suund avatud.
P&R-süsteem käivitus 2. juulil,
et leevendada ummikuid Pirita teel
ning vähendada kesklinna liikluskoormust. Liikleja saab jätta oma
auto Regati maja juurde kinnisesse
ja tasuta parklasse ning sealt edasi
sõita linnatranspordiga.
Veel augustis saavad P&R-süsteemi kasutajad sõita terve päeva
linna trollides, bussides ja trammides tasuta. Alates 1. septembrist
on parkimine P&R-parklas ikka
tasuta, kuid ühistranspordis peab
olema oma sõidukaart.

Merike Taal

Kohtume raamatukogus!

Viimsi õpilasmaleva
suvi möödus edukalt

• Viimsi raamatukogus on
registreeritud 2254 lugejat.

Viimsi õpilasmaleva kaks vahetust on sedakorda möödas. Tööd ja tegemised on aastatega
juba välja kujunenud, samuti on osa noori tuttavad. Kuid igal aastal lisanduvad uued tegijad,
kellele tänavune malevasuvi on esimene.
Sel aastal oli meil kummaski vahetuses
veidi muudatusi. Juba noorte registreerimisel
andsime neile võimaluse valida, kas soovitakse
töö- või malevarühma. Kui töörühm läks pärast tööd kohe laiali, siis malevarühmal järgnes
lõunasöök ja ühine vaba aja veetmine. Korraldati koos filmiõhtuid ja spordiüritusi.
Esimese vahetuse malevarühma tööks oli
ajaloolise Tammneeme rannakaitsepatarei
ümbruse puhastamine võsast ja prügist. See
rajatis pärineb1930. aastatest. Teises maailma
sõjas kannatada saanud varjendite ja kahurialuste ümbrus oli kehvas seisus, noorte töö tulemusena muutus pilt palju paremaks.
Hoopiski uudne nii meile, korraldajatele,
kui ka noortele endile oli II vahetuse ajal Naissaare malevarühma ettevalmistamine ja teostamine. Noored elasid kaks nädalat saarel endise
piirivalvekordoni ruumides. Tööks oli kordoni
ümbrusest ja metsa alt metalli ning risu koristamine.

• Lugejaks registreeritakse
alates 7. eluaastast.

Anne Talvari

Käes on augustikuu ja peagi algab uus kooliaasta. Tahame tutvustada oma praegustele ja tulevastele lugejatele muudatustest
Viimsi raamatukogu töös.
Lugejateeninduse parandamiseks
on muutunud raamatukogu lahtiolekuajad. Alates septembrist on
raamatukogu avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella
10–17ni, teisipäeval ja neljapäeval
kella 10–19ni ja laupäeval kella
10–15ni. Iga kuu viimasel reedel
on sisetööde päev ja raamatukogu
on lugejatele suletud.
Suvekuudel (juuni, juuli, august)
on raamatukogu avatud esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja
reedel kella 10–17ni ning teisipäeval kella 10–19ni, laupäeval oleme
suletud. Avalik Interneti-punkt on
avatud raamatukoguga samadel
aegadel.
Raamatud on meie ühisvara,
seepärast palume neid hoida tervete ja puhastena. Kui siiski juhtub
õnnetus ning raamat saab kannatada või läheb kaduma, siis tulge julgelt ja rääkige oma murest. Koos
leiame kindlasti igale probleemile
lahenduse.
Raamatute laenutustähtaeg on
kolm nädalat. Tähtpäeva saab pikendada, milleks ei pea ise kohale tulema, piisab kui helistate või
saadate meili. Kooli kohustusliku
kirjanduse tähtaega me ei pikenda,
sest alati on keegi järjekorras ootamas. Kohapeal saab lugeda ajalehti ja ajakirju, vanemaid numbreid
võib ka koju laenutada.
Nüüd tahaks mainida meie
kõige suuremat probleemi: suurt

võlglaste hulka, kellest suure osa
moodustavad õpilased (ununeb
kohustuslik kirjandus, millest on
eriti kahju). Meie meeldetuletused
jäävad sageli tähelepanuta, seepärast hakkame uuest aastast võtma
viivist, mis on 20 senti päevas iga
hilinenud raamatu eest. Praegu on
õige aeg oma võlgnevused likvideerida, et uus aasta ei algaks ebameeldivate üllatustega. Võlgnevusi
hakkab sisse nõudma inkassofirma.
Meie oleme huvitatud laenutatud
raamatute tagasisaamisest, mitte

viivise sissenõudmisest. Ootame
ka teie ettepanekuid ja soove, et
tagada meeldiv koostöö.
Lõpetuseks tahaks soovida kõigile praegustele ja tulevastele lugejatele toredat suve lõppu ja meeldivaid lugemiselamusi. Omalt poolt
püüame teha kõik, et iga külastaja
lahkuks siit hea tuju ja soovitud
raamatuga. Kohtumiseni raamatukogus.

Eevi Killing
Viimsi raamatukogu juhataja

• Noorematele lastele
laenutavad raamatuid
emad-isad või vanemad
õed-vennad.
• Raamatukogu andmeil on
nende kõige nooremad
lugejad 2-3aastased põnnid.
• Kõige vanem lugeja on
91aastane Kalju Toomara.
• Juuli viimastel päevadel
registreeriti raamatukogu
avalikus Interneti-punktis
1000. külastaja.

heakorraspetsialist

Tammneeme
külaelanike
üldkoosolek
Tammneeme külaelanike üldkoosolek toimub
endisel sadamaalal laupäeval, 11. augustil
kell 11.
Päevakorras:
1) külavanema tegevusaruanne
2) küla arengukava arutelu
3) koosolekul tõstatatud küsimused
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The Präänik is the best!*
Viimsi õpilasmaleva Naissaare rühm viibis ajavahemikul
9.–20. juuli Naissaarel: tehti tööd ja nauditi puhkust. Rühm
koosnes 13–16aastastest noortest (Madis, Marti, Kelly,
Caroliina, Martin, Helena, Antonina, Triinu, Keity, Kärol,
Rene ja Madis), kaasas olid ka rühmajuhid Agni ja Merit
ning kokk Martin.

Saabumine

4. päev

Kastid, kilekotid, magamiskotid, spordikotid, seljakotid, veel
kilekotte, konservipurke. Meeletu koorem tõsteti Naissaare
sadamas veoauto peale ja ise roniti siis sinna otsa, polnud enam
pääsu. Merevesi eraldas meid
Internetist, rolleritest, perest ja
kõigest muust, mis mandrile jäi.
Õhtupoolikul sai kokku lepitud
piitsa ja prääniku reeglid ning
võis tõdeda: malev oli alanud.

Ei oska arvata, kas sellest saab
seaduspärasus, aga tundub, et
Naissaarel ongi iga päev ise ilm.
Õnneks nii see ei olnud ja lund
sadama ei hakanud. Võiks arvata, et nädala lõpuks on töörühkijad väsinud? Ei olnud. Malev
tegi tööd nagu malevale kohane
– hingega. Õhtul olid noored
pahurad, et mis kasu on sellest,
kui täna kauem lubatakse üleval
olla, aga maleva territooriumilt
välja jalutama minna ei tohi.
Tunde hiljem, kui nad pidid kinni seotud silmadega läbi metsa
pimedasse kindlusesse minema
ning seal mõningad ülesanded
täitma, mõisteti põhjust – läbi
tehti kõik katsed, et saada täieõiguslikeks malevlasteks.
Pärast, kui malevaliikmete vahel oli ülesanded jaotatud
(koka kiitja, hommikune ärataja, puukide otsija, virgutusvõimleja jne), valiti rühmavanem
ning Viimsi esimese õpilasmaleva nimi paitas kõigi kõrvu
– V. Õ. M. the Präänik (Viimsi
õpilasmalev the Präänik).

1. päev
Tubli tööpäev. Kõigil oli energiat palju, et tööd murda. Hiljem sai veel käidud kolmetunnisel matkal, et üksteist paremini
tundma õppida. Avati “Prääniku
kast”, kuhu võis kirjutada kõik
hea, mida päeval avastati.

2. päev
Vihm, õigemini lausvihm.
Heakene küll, teeme siis lühema tööpäeva. Töö käigus aga
selgus, et vihm ei ole küll ühele
malevarühmale segajaks ning
mitte keegi ei tahtnud olla see
nõrk, kes vihma pärast töö pooleli jätaks. Hiljem sai end saunas soojendamas käia. Sellel
päeval moodustati ka rühmast
kolm võistkonda, kes maleva
lõpuni üksteist üle trumbata
püüdsid, et pärast saaks välja
selgitada parima.

3. päev
Vaba päev. See tähendas, et
sellel päeval ei olnud ühtki
organiseeritud tegevust peale
töö. Ilm oli ilus ning töö sujus
eriti hästi. Vist ikka sellepärast,
et rühmajuhte polnud kõrval.
Viimane päev, et välja mõelda
oma rühma nimi, lipp ja laul.

5. päev
Esimene töövaba päev. Hommikul sai kauem magada, päeval puhata, nautida seltskonda
ning koos tegutsemist. Aktuaalne oli kokaga hästi läbi saada. Toimus kokandusvõistlus.
Tulemuseks kahed pirukad ja
kaks küpsisetorti. Käiku läksid
rühmajuhi korjatud mustikad,
küpsised, konservid… (see
loetelu läheks päris pikaks).
Hiljem degusteerides osutus
mustikatega küpsisetort kiidetuimaks ning pirukatest… üks
sort oli juba enne degusteerimist otsas.

6. päev
*Präänik on parim!

Vaikne pühapäev. Noored asusid oma energiapatareisid laa-

Meeskonnatöö harjutus. Akrobaatilisi oskusi nõudev ülesanne, kus tervelt meeskonnalt võis maapinda
puudutada seitse kätt ja viis jalga.
dima ega kippunud enam kaua
üleval olema, metsas ringi
huilgama või muul moel oma
varusid kulutama.
Järjekordne tööpäev. Vaatamata väga unisele hommikule
oldi taas tublid töömurdjad.
Lisaks toimus tore ekskursioon
veoautoga saarel. Päev veeres
õhtusse kiiremini, kui eelmisel
nädalal. Siiski leiti jõudu öösel
“salaja” veel kooki küpsetada.

küpsetatud kook oli laual ning
hõbekingakestes sünnipäeva
laps Keity kuhjati üle kallistuste, kingituste ja soojade pilkudega. Õhtul toimusid olümpia
mängud. Võisteldi maadluses,
kivi viskes, kaariku sõidus,
jänese püüdmises ja teistel vanadel aladel. Hiljem said kõik
kreeklased kuldrahadega au
tasustatud. Terve päev oli kuidagi helge ja tore, isegi järjekordne leitud uss ei kohutanud
enam kedagi.

8. päev

9. päev

Präänikud pidasid sünnipäeva. Kõikidel tüdrukutel olid
roosad mütsikesed peas, öösel

Ilm oli sombune, õhtuks see
siiski paranes. Sellel päeval oli
kõikide malevlaste suurima-

7. päev

KUULUTUS
Koguneme 3. septembril
kl 15 kunstikoolis,
Madise tee 2
• 7- kuni 11aastased eelkursusele
• 11- kuni 15aastased
põhikursusele
• 15aastased ja vanemad ning
täiskasvanud lisakursusele
• 4- kuni 6aastastele avame
kunstigrupi

Uute õpilaste vastuvõtt!

Viimsi kunstikool

Info ja registreerimine
kunstikoolis.
tel 606 6914, 501 0472
e-post viimsiart@dako.edu.ee
www.viimsiart.edu.ee

 Viimasel ajal on
sagenenud juhtumid,
kus soditakse Viimsi
bussiootepaviljone.
Nelgi tee bussi
peatusesse ilmus
inetu grafiti augusti
alguses.

teks sõpradeks uni, filmid ja
käsitöö.

10. päev
Pärast tööd valmistasid kõik
Prääniku liikmed omale taskukese, kuhu said sisse panna
CD-plaadi malevas tehtud piltidega. Pilte tuli nii palju, et
enne kõrvetamist pidi tegema
armutu valiku. Lisaks sai iga
prääniklane maalida oma riidekotile midagi mälestuseks
malevast ning lasta ka teistel
sellele joonistada.
Lõpuõhtu viis meid teatrisse,
kus olid kuulsad seriaalide näitlejad, intervjuud, bankett ja loomulikult ka Oscarite ja Annekes-

te jagamine. Lõbus õhtu tipnes
lõpuringiga, kus olemine muutus
kuidagi härdaks ja kurvaks.

Lahkumine
Viimase tööpäeva lõpus toimus
suurpuhastus. Koristamist jätkus õhtuni, kui veoauto meid
sadamasse viis. Paati oodates jäi
silma umbes poole väiksem pakkide kuhila. See oli märk sellest,
et oleme saarel olnud kaua, kuigi see nii ei tundunud. Mandrile
jõudes sai enne lahkumist antud
lubadus, et üle-eestilisel malevate kokkutulekul näeme.

Merit Eskel
Naissaare rühmajuht

5

10. august 007

Eestimaa kodudel ja
aedadel on uus hingamine

julgevad ja tahavad katsetada uusi
ideid. Olen märganud, et geniaalsed lahendused on enamasti lihtsad
ega maksa palju.
Juubeli puhul
on ikka põhjust
ajas tagasi vaadata ja öelda
paar tänusõna
neile, kes on

Ajakirja Kodu & Aed 100 numbrit on elavaks tõestuseks, et
eestlaste kodud ning aiad on viimase kaheksa aasta jooksul
muutunud. Õnneks ikka paremuse poole.
Eestlane on kodu alati kalliks pidanud ja seda võimalusel ka mõnuga remontinud-kohendanud. Ka
aeda kui kodu loomulikku osa pole
kunagi tähelepanuta jäetud: sõstrapõõsaste ja viljapuude vahel lookles veel mõne aasta eest sageli ka
paar vagu kartuleid ning porgandipeenar. Ikka selleks, et lapsed saaksid oma aiast paar marja suhu pista
ning sügisel oleks, millest moosi
keeta.
2000. aastate algus tõi kaasa suure muutuse. Ometi kord oli
kauplustes kõike saada! Kõik nõukogude ajast pärit ja ka vanem heideti muretult üle parda ning euroremonditud korter näis paljudele õnne

tipp. Üksikud hääled rahva hulgast
üritasid küll selgeks teha, et vana
laudpõrandat ei pea tingimata Soome papiga katma ja vanaema pähklipuust kummutit kolikambrisse
heitma, ning aiakujundus ei piirdu
ainult läbisegi paigutatud lugematute aiapäkapikkude, plastamplite
ja lillevankritega. Ent enamik eelistas katsetada kõike omal nahal
ning tulemus kõikus seinast seina.
Ajakirja jaoks kodusid ja aedu pildistades oli omanikel sageli hirm,
et nüüd tulevad kohe vargad. Palju tuli kasutada tõlkelugusid, sest
omamaiseid polnud kusagilt võtta.
Nüüdseks on eestlaste maitse
kõvasti arenenud: inimesed on

oma kodude üle õigusega uhked
ja isikupära on jälle moes. Vanu
mööblitükke
kombineeritakse
uutega ja piiriks on nii sisustuses
kui ka aias ainult omaniku fantaasia. Ka aiatöö ei seostu enam tüütu potipõllundusega, vaid mõnusa
harrastusega. Vaadake enda ümber ringi – isegi linnaaiad upuvad
lilledesse!
Praeguseks tekitab omaaegne
standardmööbel, mida sai ainult ostulubadega, ja kas või vana raadio
hingekriipivat nostalgiat, praktilise
suunitlusega aedadest rääkimata.
Eestlaste kodud ja aiad on tänaseks
oluliselt jõukamad ning omanäolisemad kui aastate eest. Inimesed

Lõppvooru pääsenud kodusid ja aedu külastab
žürii, võitjad pärjatakse novembri alguses.
Sel aastal antakse välja järgmised auhinnad:
• aasta kodu, 50 000 krooni Hansapangalt
• aasta aed, 50 000 krooni Kemira GrowHow’lt
• noore pere kodu preemia, 20 000 krooni
Ober-Haus Kinnisvaralt
• parima värvilahenduse preemia, 20 000 krooni
Vivacolorilt
• parima vannitoa preemia, 15 000 krooni
Gustavsbergilt

• ökokodu preemia, 15 000 krooni Safranilt
• põnevaima aialahenduse preemia, 20 000
krooni Ehitus Service’ilt
• noore aia preemia, 15 000 krooni Scheteligilt
• aiakultuuri edendamise preemia, 15 000 krooni Horteselt
Kõik võistlusel osalejad saavad kingiks Alvar
Aalto küünlajala.
Fotosid ja kaaskirja koos kontaktandmetega oodatakse hiljemalt 15. augustiks aadressile Kodu & Aed, Sakala 16, 10141 Tallinn või
e-postile forma@forma.ee märgusõnaga “Kodu
kauniks!”.
Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed korraldab
võistlust “Kodu kauniks!” juba kuuendat aastat.
Eelmisel aastal võitsid aasta kodu tiitli Reta ja
Gennadi Lepp Viljandist ning aasta aia tiitli Tiina
ja Henn Rebane Viimsist.

Eve Veigel

Algul proovid muidugi ise oma
muredega toime tulla. Varjad raskusi teiste ja enesegi eest. Sunnid
end veelgi rohkem tagant, püüad
olla tubli ja end kokku võtta. Kui
see aga ei aita, võibki olla käes
aeg pöörduda abi saamiseks arsti
või psühholoogi poole. Ehk on sul

tekkinud depressioon, ärevus- ja
unehäired, millest on tänapäevaste ravimitega võimalik jagu saada.
Võib-olla aitaks oma murede jagamine osavõtliku ja asjatundliku
psühholoogiga, et leida lahendusi
rasketele probleemidele või saada
lihtsalt jõudu paremini toimetulekuks.

Kuidas aga leida seda
õiget inimest, kelle poole
abi saamiseks pöörduda?
Pirital on alustanud tööd Pirita
psühhiaatriakeskus, kus töötavad
kogenud psühhiaatrid ja psühholoogid. Keskus asub ilusates ja
avarates ruumides Pirita perearstikeskuse majas. Pakutakse tasulist
psühhiaatri- ja psühholoogiteenust,
mis on alternatiiviks riiklikule meditsiinisüsteemile. Oma tervisesse,
töövõimesse ja heasse enesetundesse tasub investeerida. Eeliseks
on lühikesed ooteajad, isiklik ja
usalduslik suhtumine, klientide

ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja

Viimsi konstaabel Jelena Vimbergi sõnul
on juuni ja juuli olnud politseile rahulikud.
Kui politsei oli suve alguses mures lapsjalgratturite pärast, siis kahe kuu jooksul
on nendega olnud vaid kaks liiklusõnnetust, kus õnneks polnud osalisteks lapsed.
Vimberg ütles, et ratturid armastavad
soetada endale küll korraliku ja professionaalse varustuse, kuid sõiduteel sõites
unustavad, et nad on teistega võrdsed liiklejad, mitte eelisolukorras.
“Kui fooris põleb punane tuli, siis see
kehtib ühtviisi nii autojuhtidele kui ka sõiduteel olevatele jalgratturitele,” ütles Vimberg.
Politsei suurim prioriteet ongi praegu
liiklusjärelevalve. Vimbergi sõnul võivad
kiirust ja alkoholijoovet mõõta kõik politseinikud, mitte ainult liikluspolitsei.
Suvekuudel on ilmunud Vimbergi sõnul
veel üks uus trend – aiamööbli vargused.
“Kui varem olid Viimsi piirkonnas levinud rehvivargused, siis nüüd viiakse ära
aiamööblit,” ütles ta. Politsei soovitab inimestel ööseks aiamööbel võimaluse korral
sisse viia, kinnitada või vähemalt märgistada, et varguse puhul oleks kergem oma
vara üles leida.

VT

Mees sõitis sodiks
bussiootepaviljoni ja
tänavavalgustusposti

Aasta aed

Pirital on avatud psühhiaatriakeskus
Mida teha, kui tunned, et ei
tule enam endaga toime?
Meeleolu on halb, varem
rahuldust pakkunud tegevused
ei huvita, muremõtted ei lase
magada, tööasjad ei laabu?
Kui peremured käivad üle jõu?
Kui ärevus ja paanikahood on
hakanud tõsiselt igapäevast elu
segama? Kui maandad pinget
järjest sagedamini alkoholiga?
Või kui tunned, et sinuga
on midagi valesti, tervis on
käest ära, kuid kõik uuringud
paistavad olevat korras ja arstid
ei leia lahendust?

Eve Veigel

Politseile on olnud
suvi Viimsis rahulik

Võida kuni 50 000 krooni
ilusa kodu ning aia eest!
Kas sul on ilus kodu? Või hoopis ilus aed?
Veel on aega osaleda konkursil “Kodu
kauniks!” Žürii ootab hiljemalt 15. augustiks
vähemalt viit fotot kodu eri ruumidest või
aia üldilmest ning kaaskirja, kus on oma
pere ja kodu või aia tutvustus.

selle avastusterohke reisi meiega kaasa teinud.
Neid inimesi, kes meile oma järjest põnevamaks muutunud kodude-aedade uksed ja hooviväravad avavad, on üllatavalt palju: mõne
viimase aasta ajakirjanumbrid kajastavad peaaegu 100% kodumaist.

privaatsuse austamine, paindlikkus. Ühe seansi kestus on 60 minutit. Võid pöörduda ühekordseks
konsultatsiooniks või pikemaajaliseks raviks.
Kui vajad oma enesetunde parandamiseks ravimeid, määrab
psühhiaater tänapäevase ja teaduspõhise ravi ning jälgib sinu enesetunnet selle jooksul.
Lisaks ravimitele (või ka ilma
nendeta) võid Pirita psühhiaatriakeskuses saada abi kognitiivkäitumuslikust psühhoteraapiast.
Kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia aitab leida lahendusi probleemidele siin ja praegu, ning tihti
on vaja vaid 10–12 seanssi, et õppida oma probleemiga toime tulema.
Peremurede
lahendamiseks
võib sobida pereteraapia. Pirita
psühhiaatriakeskuses on võimalik
pöörduda pereterapeudi vastuvõtule. Pereterapeudiga kohtub mitu
pereliiget või, miks ka mitte, teist
olulist inimest. Omavaheliste suhe-

te selgeksrääkimise ja muutmisega
on võimalik lahendada vägagi raskeid probleeme.
Meie arstid tegelevad ka praegu
üha laiemalt levivate söömishäirete raviga. Söömishäireid ravitakse
psühhoteraapia abil ja enamasti kasutatakse just kognitiiv-käitumuslikku psühhoteraapiat. Vahel on
tarvis kasutada ka ravimeid.
Kui tahad lähemalt teada Pirita psühhiaatrikeskuse pakutavatest võimalustest, leiad täpsemat teavet Interneti-aadressilt
www.psyhhiaatriakeskus.ee (samal
kodulehel saab end ka vastuvõtule
registreerida). Küsimustele saab
vastused telefonidel 602 3035,
602 3036, 602 3037 tööpäeviti kl
9–18. Keskus asub Pirital Kloostrimetsa tee 29.

Katri Sirkel
Pirita psühhiaatriakeskuse psühhiaater

21aastane mees sõitis pärast Viimsi Marketi ees olevat ringteed sõiduteelt välja
ning otsa bussiootepaviljonile ning tänavavalgustuspostile.
Juht kannatada ei saanud, küll aga tuli
maha kanda nii paviljon kui ka post, ütles
Viimsi Teatajale politseikontsaabel Jelena
Vimberg. Ta lisas, et õnneks polnud õnnetuse hetkel bussipeatuses ega teepervel
inimesi liikumas.
Õnnetus juhtus 31. juulil kell 13.45, kui
rohelise vahtralehega Peugeot Boxeri juht
sõitis Randvere teel linna poole ning teelt
välja.
Vimbergi sõnul käis noormees Viimsi
Marketis endale lõunasööki ostmas ning
pani selle kõrvalistmele. Kui ta aga ringtee kurvist välja sõitis, siis libisesid toidud
maha. Noormees hakkas neid üles tõstma
ja samal hetkel sõitiski teelt välja.
Vimbergi sõnul juhtus õnnetus autojuhi
kogenematuse tõttu. “Noored juhid ei oska
veel õigesti sündmustele reageerida ja arvestada sellega, et liikluses võib iga sekundiga situatsioon muutuda,” lisas ta.

Merike Taal

ida-Harju ohvriabikeskuse
vastuvõtuajad on
esmaspäeval, kolmapäeval ja
reedel kl 9–1 ning 1–16.
Noorte 9, Maardu; tel 600 6204.
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Nargeni festival lõpetas
suveetendused Naissaarel
3. augustil etendus Naissaarel
Omari küünis Nargeni festivali
raames Joseph Haydni “Tormi
ja tungi” sümfooniad, millega
lõpetas Nargen Opera oma
suvehooaja saarel.
Naissaarel oli Nargen Operal sel suvel
kaks ettevõtmist: juuni lõpus etendu-

sid “Eesti naiste laulud” ning juuli lõpus ja augusti alguses festivali “Torm
ja tung” käigus 13 kontserti. Festivalil
kõlas kammermuusika noorte muusikute esituses. Esiletoomist väärib pianist Sophia Rahman, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud noor ja andekas
klaverimängija.
Nargen Opera juhile, dirigent Tõnu
Kaljustele andsid viimasel kontserdil

Viimsi valla poolt oma tänusõnad
edasi abivallavanem Endel Lepik
ja kultuuriameti juhataja Ott Kask.
Tõnu Kaljustele anti üle vallavanem
Urmas Arumäe kingitus: kompass, et
dirigent leiaks selle toel alati kodutee
ja jätkaks ikka tegevust Naissaarel.

VT

Head huvi- ja sporditegevuste
juhendajad ja lapsevanemad!

 Kontserdi viimase pala
“Lahkumissümfoonia” ajal
avas dirigent orkestri selja taga
olevad suured küüniväravad,
mille kaudu muusikud üksteise
järel lahkusid, kuni lavale
jäi vaid kaks viiulimängijat.
Samamoodi talitas omal ajal
Haydn, kes tahtis vürstile,
kelle teenistuses ta tollal oli,
märku anda, et tema kapelli
muusikud vajavad puhkust.
Legendi põhjal olevat vürst
sellest sõnumist aru saanud ja
suvehooaja peagi lõpetanud.

30. augustil kell 12 korraldab Viimsi kool suure koolilaada koos info- ja
sügislaadaga. Infolaadale ootame oma tegevuse kohta infot jagama Viimsi
valla spordiklubide, huvi- ja spordiringide, huvikoolide, treeningrühmade
ja teiste noorte vaba aja sisustajate esindusi. Sügislaadal saab osta, müüa
ja vahetada kooliga seonduvaid esemeid (koolivorme, riideid, koolikotte,
spordivahendeid, bürootarbeid vms).

Eelregistreerimine:
Merit Eskel (infolaat), tel 623 5114, merit@viimsi.edu.ee
Kairi Lehtpuu (sügislaat), tel 524 2988, kairi.lehtpuu@viimsi.edu.ee
Infolaadale registreerumiseks märkida huviringi/spordiklubi nimi ning
juhendaja-treeneri kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress).

Soovitused infolaadal osalejatele:
• boks võiks olla illustreeritud või mõnel muul moel ligitõmbav
• huvilistele kaasa antav infovoldik olgu atraktiivne, vähese tekstiga
• parema reklaami eesmärgil saab üles astuda laval, vastav sooviavaldus

 Pianist Sofia
Rahman on lõpetanud Londoni kuningliku
muusikaakadeemia ja tegutseb
praegu nii solisti
kui ka kammer
muusikuna.
Solistina on ta
esitanud Mozarti
ja Šoštakovitši
teoseid, andnud
kontserte kõikides Londoni
kontserdisaalides ja ka mujal
maailmas.

tuleb esitada registreerimise ajal
Kohtumiseni 30. augustil Viimsi koolis!

Merit Eskel
Viimsi kooli noortejuht

MLA Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

Randvere Lasteaed
õpetaja
muusikaõpetaja
liikumisõpetaja
logopeed
abiõpetaja
 “Tormi ja tungi” nädalateks toodi piirivalvelaevaga
saarele ka Estonia
kontsertklaver.
Tõnu Kaljuste rääkis, et klaver ei
karda küünis niiskust. Tema sõnul
olevat muusikaakadeemia kehv ventilatsioonisüsteem
pillidele palju kahjulikum kui Omari
küünis.

Viimsi lasteaed Piilupesa
logopeed

Püünsi Lasteaed
õpetaja-tugiisik
Avalduse koos CV-ga ning pedagoogidel õppe- ja kasvatustöö
visiooni palume esitada 16. augustiks aadressile MLA Viimsi
Lasteaiad, Kaluri tee 10, 74001 Haabneeme, Viimsi vald.
Info: 606 6930, 606 6932
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Viimsi Püha
Jaakobi kirik on
sisse õnnistatud
25. juulil pühitseti Viimsi Püha Jaakobi kirik. Tegemist on esimese uue
projekti järgi ehitatud luterliku pühakojaga pärast Teist maailmasõda.
Kiriku arhitektid on Erkki Ristoja ja
Martin Aunin.
Kiriku pühitses Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop
Andres Põder, kaasa teenisid vaimulikud Erkki Juhandi ja Jaan Lahe ning
teised Tallinna praostkonna vaimulikud. Jumalateenistusel ja pidulikul

vastuvõtul osales ja pidas kõne kiriku
ehitamise patroon Helle Meri.
Täname kõiki lahkeid annetajaid,
kes on aidanud ja veel aitavad kirikuhoonet ehitada.
Jumalateenistused pühitsetud pühakojas toimuvad igal pühapäeval
kell 11.30.
Kõik on südamest oodatud!

Erkki Juhandi

Protsessioon alustas liikumist kirikust üle tee jäävast koduloomuuseumist, teel ühines vaimulikega
oma abikaasa, president Lennart Meri surma järel kiriku patrooniks saanud proua Helle Meri.

 Pärast kiriku sisse
õnnistamist järgnes
pidulik vastuvõtt koduloo
muuseumis. Pildil on
Viimsi Püha Jaakobi kiriku
õpetaja Jaan Lahe (paremalt), vaimulik Erkki Juhandi ning kiriku ehitamise
patroon proua Helle Meri.
President Lennart Meri
soovil on pühakoda merel
hukkunute mälestuskirik:
et oleks paik, kus mälestada
kaasmaalasi, kes hukkusid
1944. aastal tormisel merel
ja 1994. aastal parvlaeval
Estonia.

Vallavanema kõne Viimsi
Püha Jaakobi kiriku
pühitsemisel
Viimsis 25. juulil 2007
Austatud peapiiskop, vaimulikud,
külalised, Viimsi koguduse liikmed.
Austatud patroon proua Helle Meri.

 Kiriku ehitust korraldas
Viimsi Jaakobi kiriku
ehitamise sihtasutus, mille
kolm asutajaliiget on Vello
Vallaste, Jaanus Lember ja Rein
Tiisvelt. Ehituse tarvis kogunes
sihtasutuse pangaarvele
annetustena 5,5 miljonit
krooni, mitterahalist
toetust arvestatakse kokku
4,5 miljoni krooni eest. Fotol
on jäädvustatud hetk Vello
Vallaste ja EELK peapiiskopi
Andres Põderi kätlemisest.
 Euroopa Parlamendi
saadik Tunne Kelam õnnitleb
Erkki Juhandit.

Olime täna ajaloolise sündmuse tunnistajad, kui pühitseti ja avati Viimsi
Püha Jaakobi kirik. Vaatamata kiirele
arengule ei ole Viimsis jäetud unarusse hinge eest hoolitsemist. 22. juunil
2003. aastal alustati president Lennart Meri patroonluse all Viimsi Püha
Jaakobi kiriku ehitamisega – esimese
luterliku kirikuhoone ehitamisega
pärast Teist maailmasõda. See kirik
on eriline veel sellegi poolest, et on
ehitatud mereohvrite mälestuseks ja
tänuks pääsemise eest. See muudab
Jaakobi kiriku tähendusrikkaks väga
paljudele inimestele nii Eestis kui ka
kaugemalgi.
Vallavanemana tahan tänada kõiki
hea tahtega inimesi, kes on aidanud
kaasa pühakoja valmimisele. Ilma
teieta, st inimesteta, kellel on usku
kirikusse ja seal kuulutatavasse sõnumisse, seda kirikut ei oleks. Õnneks
on meid palju! Siinkohal on heameel
meenutada, et tänane Viimsi võimukoalitsioon andis valimistel lubaduse
Püha Jaakobi kirik valmis ehitada ja
on seda lubadust ka pidanud. Õnneks
oli ka palju ettevõtjaid ja eraannetajaid, kes on tunnetanud vajadust investeerida pühakoja ehitusse.
Kiriku ehitamiseks ja rahade kogumiseks on moodustatud Viimsi Jaa-

kobi kiriku ehitamise sihtasutus, mis
jätkab koguduse ainelist toetamist ka
edaspidi. Soovin, et sihtasutuse ja koguduse suhted oleksid sõbralikud ja
töiselt asjalikud.
Kuid mis tähtsust on ehitatud hoonel, kui selles ei käi inimesi. Kahjuks
on paljude väikeste koguduste ja ka
väikeste koolimajade saatus kujunenud kurvaks. Viimsi Jaakobi kogudus on täna veel väike ja soovin
südamest koguduse vaimulikele ja
juhatusele edu ja jõudu liikmelisuse
suurendamisel. Ajal, mil kõigil on
kiire ja kus hinge eest hoolitsemine
ei ole kahjuks inimeste elus olulisel
kohal, ei ole vaimulike ja koguduse
juhatuse ülesanne liikmete arvu kasvatada just kergete killast. Aga inimene peab lõpuks aru saama, et õnn
ei ole (ainult) rahas.
Vallavalitsuse poolt vaadates sooviks väga, et uus pühakoda teeniks
rahvast ja ei seisaks tühjana. Kui heade inimeste ja institutsioonide toetusel on kogudusele antud hoone ehk
vorm, siis kogudus peab andma vormile sisu. Viimsi Püha Jaakobi kirik ei
hakka kunagi olema selle hoone, vaid
koguduse, selle vaimulike ja liikmete
nägu. Jõudu teile kõigile selles tähtsas
töös!

Urmas Arumäe
Viimsi vallavanem, Viimsi Püha Jaakobi
Kiriku Ehitamise SA nõukogu liige, Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Tallinna
Jaani koguduse juhatuse liige
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Näitemäng on saatnud
Leelo Tiisvelti läbi elu
Milline on tunne enne
teise õppeaasta algust uues
koolimajas?
Ausalt öeldes täitsa rahulik.
Esimene aasta kulges ootamatult hästi, kuigi korraga tuli
palju uusi õpilasi ja seetõttu
ka uusi töötajaid. Ja seda meie
uues koolimajas, kus kõik pidid omavahel hakkama saama.
Tundub, et sisseelamine sujus
päris hästi.
Kui palju kasvas eelmisel
aastal Viimsi kooli õpilaste
arv ja mida see koolile kaasa
tõi?
Kandsime nimekirja 350 uut
nime. Esimestesse klassidesse
tuli 132 uut õpilast ja ülejäänud
läksid teistesse klassidesse.
See on keeruline olukord, kui
neljandik õpilastest on uued.
Tuleb aduda, et kvantiteet tõmbab kvaliteedi alla ja me peame
mitmekordselt pingutama selle
nimel, et kvaliteet ei langeks.
Näiteks tuli meil eelmisel
aastal 9. klassi palju uusi õpilasi, kes sel kevadel lõpetasid. Me ei teadnud enne mitte
midagi: nad tulid erinevatest
Eesti koolidest. Meil tuli nende
õpilastega teha ühe õppeaasta
jooksul ära see töö, mida tavapärane maakool teeb üheksa aastaga. See oli väga raske
ülesanne. Sellepärast põruti
selles klassis ka eksamitel kõige rohkem. See tekitas pingeid:
kõik tahavad ju kohe häid tulemusi saada.
Praegu käib Viimsi koolis
üle tuhande õpilase. Kas
hakkate piirama ka uute
õpilaste vastuvõttu?

Leelo Tiisvelt on töötanud Viimsi koolis 26 aastat, neist viimased seitse aastat direktorina.

Ma ei teagi, palju sel aastal
uusi õpilasi juurde tuleb. Esimesi klasse me kindlasti üle
kuue klassikomplekti ei võta ja
piirarvuks on 132 õpilast. Arvestasime ka sellega, et Viimsi
vallas on ka Püünsi põhikool,
mis vajab uusi õpilasi, sest
väikese õpilastearvuga kooli ei
arenda. Kuna mõlemad koolid
teenindavad Viimsi valda, siis
meil ongi võimalik öelda, et
siin on meie piir, meie rohkem
vastu ei võta ja lapse saab saata

Püünsi kooli. Muidugi kui juhtub, et meie maja kõrvalt peab
laps minema Püünsisse, siis
saab läbi rääkida ja olukord lahendada.
Üheksandatesse klassidesse sel aastal uusi õpilasi vastu
ei võta, kuigi paar erijuhtumit
on, aga uut klassi me ei tekita.
Eelmisel aastal tuli palju uusi
õpilasi ka 7. klassidesse. See
on arusaadav, sest Merivälja
kool lõpetab kuueklassilisena,

Leelo Tiisvelt
sündinud 11. augustil 1957 Vändras
abielus: poeg (25), tütar (21), poeg (20)
lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
eriala
alates 2000. aastast Viimsi kooli direktor
aastatel 1997–2000 MTÜ Viimsi Huvikeskuse tegevdirektor
Viimsi koolis alates 1981. aastast: töötanud eesti keele
ja kirjanduse õpetajana ning huvijuhi ja Viimsi kooliteatri
projektijuhina
2002–2005 volikogu liige ning kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimees
Viimsi Teataja kolleegiumi liige

ja ma tean, et seal on väga palju
Viimsi piirkonna lapsi. Eelmisel aastal tuli meile üle 35 uue
õpilase 7. klassi, kuid sel aastal võtame lapsi juurde täpselt
nii palju, kui olemasolevatesse
klassidesse mahub. Me ei saa
enam juurde tekitada uusi klasse, sest selle koolimaja maht on
täis saamas.
Olete uue koolimaja
ehituse juures olnud ideest
teostumiseni. Kui teil oleks
võimalik veel kord uut
koolimaja ehitada, siis mida
teeksite teistmoodi?
Maja on oma suuruse kohta
päris hästi liigendatud, aga teatud kitsaskohad ikka on. Kõige
suurem puudujääk on liiga väike garderoob. Seda probleemi
oli raske aga paberi pealt ette
näha, sest varasemat kogemust
ei olnud. Kui ma veel peaksin
kunagi uue koolimaja projekteerimise juures olema, siis
ma tean, et garderoob peab
olema keldrikorrusel. Rocca
al Mare koolimaja juures on
omad vead, aga garderoob on
hästi plaanitud: ükski inimene
ei satu enne maja peale, kui ta
pole garderoobist läbi käinud.

Teine probleem on meie
avatud söökla, kuigi see oli arhitektide soovunelm ja teisalt
paisus maja ka nii suureks, et
ega siin teist lahendust polekski olnud. Sotsialiseerumise seisukohalt on ta hea, aga meil on
võimatu tagada seda, et õiged
inimesed sööksid õigel ajal.
Kuna söökla on avatud, siis
igaüks tuleb just siis, kui kõht
tühjaks läheb. See tekitab palju pingeid, sest söök on oluline asi ja laps ei saa õppida,
kui tal on nälg. Ühel ajal saab
süüa 300 last, mis tähendab
nelja söögivahetundi. Me alustame väiksematest ja lõpetame
suurematega. See on tekitanud
olukorra, kus väikesed söövad
liiga vara ja suured ei jõua oma
korda ära oodata. Lapsed ei
riku korda, kuid tulevad sööma ettenähtud ajast varem, sest
neil on kõht tühi.
Milline oleks lahendus?
Mingisugused ideed meil on.
Tahame, et õpilased sööksid
ikkagi erinevatel aegadel. Seega saaksime söögivahetunnid
eraldada nii, et algkooli korrad
oleksid vanemate klasside tundide ajal.

Samuti peame laiendama
garderoobi, ilmselt aula ees
oleva ruumi arvelt. Juurde on
vaja ka radiaatorite kaitseid ja
istepinke, mida mingil põhjusel
polnud igale poole plaanitud,
aga mis osutusid hädavajalikeks. See kõik nõuab raha: midagi peab millegi arvelt kokku
hoidma. Loodan, et me leiame
selle raha oma eelarvest.

“Ma ise kannan
ka meelsasti
koolivormi.”
Olete varem ajakirjanduses
maininud, et Viimsi kooli
puhul on küll oluline uue
maja valmimine, aga
samavõrra tähtis on ka kooli
oma näo loomine. Kas olete
leidnud Viimsi kooli oma
näo ja milline see on?
Kui vanas majas tugines kõik
traditsioonidele või järjepidevusele, siis siin tuli samale
traditsioonile ja järjepidevusele luua mõtestatus. Hakkasime
sellega tegelema juba vanas

majas ja see oli samavõrra põnev kui uue koolimaja tegemine. Korporatiivse identiteedi
loomine kestis kokku poolteist
aastat, mis nüüd päädib meie
kooli tunnusvärvide ja logoga.
Miks me valisime neli elementi? (Viimsi kooli logo koosneb
neljast elemendist: tuli, õhk ,
maa ja vesi. – M. T.) Identiteet
ei ole seotud niivõrd Viimsiga
kui just kooli endaga: igal aastal õpilased tulevad-lähevad,
kuid oluline on, et järjepidevus
jääks. Need neli elementi kannavad just seda ideed.
Kuidas on õpilased
korporatiivse identiteedi idee
omaks võtnud?
Ma pean tunnistama, et tagasiside on olnud nõrk, aga õpilasesindus oli meiega koos, kui
me seda välja töötasime. Nemad avastasidki, et iga element
vastab ühele kooliastmele.
Seega andsid õpilased ise sellele märgisüsteemile viimase
lihvi. Korporatiivse identiteedi
ideed kannab ka koolivorm,
kuigi selle kandmine on tunnetuslik küsimus: kannab see, kes
tunneb, et tahab kanda. Ma ise
kannan ka meelsasti koolivor-
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mi. Algkooli osas aga tahaks,
et kõik käiksid vormiga (vesti
ning selle alla käiva polo või
triiksärgiga).
Kui turvaline on Viimsi kool
õpilastele?
Sõna “turvaline” kasutatakse
kooli kontekstis väga kitsas
tähenduses. Kõigepealt mõeldakse sellele, et kas pekstakse
ja kakeldakse. Aga tegelikult
on turvalisuse mõiste laiem.
Me ei jõua iialgi 1300 õpilasega koolis selleni, et üksteist ei
lööda ega solvata. Seega ei saa
ma vastata: jah, siin on turvaline, siin ei kakelda, siin keegi ei
tutista ega tõukle. Aga turvalisus tähendabki seda, et selliste
situatsioonide puhul on lapsel,
lapsevanemal ja õpetajal kellegi poole pöörduda, ning laps
tahab kooli tagasi tulla, hoolimata sellest, et teda on kiustatud.
Kelle poole siis pöörduma
peab?
Igal juhul peab laps sellest
rääkima, kui tema kallal on
tarvitatud vaimset või füüsilist
vägivalda. Kõige esimene, kelle juurde laps saab minna, on
klassijuhataja, kes oskab vaadata, kas ta saab ise aidata või
vajab laps tugikeskuse abi. Valdavalt selliste juhtumite puhul
kiireid lahendusi pole. Mõnel
juhul tegeletakse probleemiga
kogu lapse kooliea jooksul.
Kuigi arvan, et siiski on ka
selliseid olukordi, kus laps ei
julge rääkima tulla. Aga meie
sõnum on see, et probleemidest
tuleb rääkida.
Kas teatud vanuseastmetes
on rohkem selliseid
probleeme?
Jah, loomulikult, on kaks probleemset iga. Kohe esimesse
klassi tulles, kui sõpruskonnad
alles tekivad ja käib varjatud
võimuvõitlus. Teine suurem
puhang on murdeiga ehk 6.–7.
klass. Tegelikult on kuni põhikooli lõpuni kogu aeg mingi
protsess käimas. Aga selge on
see, et kui laps ei saa oma probleemidele lahendust ja tema
suhted pole korras, siis ei lähe
ka õppimine hästi.
Paar aastat tagasi jõudis
meedia kaudu avalikkuse
ette juhtum, kus teie koolis
üks noormees vajas kiirabi,
sest oli narkojoobes. Kas
te ka praegu tegelete koolis
uimastiprobleemiga?
See juhtum läkski avalikkuse
ette sellepärast, et me juba siis
teadsime, et probleemidega tuleb tegeleda ja neist teavitada.
Tol korral teatasime ise politseile ja kutsusime kiirabi ning
sealtkaudu see meediasse loomulikult jõudis. Praegu teeme
koostööd valla noorsoo- ja haridusameti ning politseiga, kes

käib kooli regulaarselt kontrollimas. Muidugi on see nendele
peredele, kelle lapsed satuvad
kahtluse alla, tohutu löök. Nendega tegeleb edasi jällegi meie
tugikeskus.
Tavaliselt
kontrollitakse
reidi käigus laste kappe, neid
aga saavad puudutada ka teised. Nii piisabki sellest, kui
kappi on puutunud inimene,
kes on kasutanud narkootikume. Kuid ikkagi viiakse kahtlusega laps narkotesti tegema.
Valdavalt on nad olnud puhtad.
Kuid kindlasti on meie koolis
ka neid lapsi, kes tarvitavad uimasteid. Kuid sellele asjale ei
saa läheneda emotsionaalselt.
Need on reeglina õpilased, kes
on sattunud elu hammasrataste
vahele ja seega pole neid vaja
karistada, vaid aidata.
Kui palju pered ise
narkoprobleemide puhul
kaasa aitavad? Mulle
on jäänud mulje, et
probleemide ennetajad ja
lahendajad asuvad pigem
väljaspool kodu, pean silmas
kooli ja politseid.
Esiteks, kui narkootilise aine
jälg on lapse asjade või kapi
peal, siis teavitamegi kõigepealt vanemaid, muidu ei saagi last viia narkotesti tegema.
Aga isegi siis, kui laps on puhas, jääb ikka kahtlus, et tema
lähikonnas või sõprade seas on
inimesi, kes puutuvad narkootiliste ainetega kokku. Igal juhul peaks see muutma lapsevanema ettevaatlikuks, äkki saab
ta midagi ette võtta. Uurida,
kellega ja kus ta laps on. Igal
juhul on see sõnum lapsevanemale ka sel juhul, kui laps on
puhas. See on väga tõsine teema ja mitte ühtegi juhtumit ei
tohiks jätta tähelepanuta.
Kuidas on Viimsi kool end
positsioneerinud Tallinna
koolide kõrval? Vahepeal
mainiste sellist teriminit
nagu maakool?
Tegelikult olemegi maakool.
Koolid jaotatakse piirkonnata
koolideks ehk eliitkoolideks,
piirkonnaga linnakoolideks,
piirkonnaga maakoolideks ja
riigikoolideks. Meie kuulume
ikka piirkonnaga maakoolide
hulka. Meie elu raskendabki
veidi see, et Viimsi elanikkond on valdavalt kõrgendatud ambitsioonidega ja enamik
vaatab ikka linna eliitkoolide
poole. See sunnib meid jälle
pingutama, et väga palju helgeid päid vallast ära ei kaoks.
Peab tunnistama, et suur osa
taibukaid õpilasi siia ei jõuagi.
Seda pole küll keegi uurinud,
aga arvan, et linnalähedastest
koolidest lahkub kõige rohkem tarku lapsi just Viimsist.
Ma olen selles täiesti kindel.
Aga sama kindlalt jõuab siia
kooli ka väga tarku lapsi, kel-

Viimsi kooli teater
esimene etendus “Lumekuninganna”1992. aastal
igal aastal etendatakse 1-2 uut lavastust
läbi aastate rohkelt auhindasid kooliteatrite festivalilt
tuntud muusikalidest on lavale toodud Richard Rodgersi
“Helisev muusika” ja “Oklahoma”, Bernard Shermani “Mary
Poppins”, Leonard Bersteini “West Side Story” ning Jule
Styne’i ”Džässis ainult tüdrukud”.

le vanemad hindavad rohkem
turvalisust ja kooli paiknevust
kodu lähedal, kui seda, millise nimega koolis nende laps
õpib.
Viimsi kooli üks visiitkaarte
on kooli teater, mis on
tegutsenud nüüd 14 aastat.
Kuidas ta alguse sai ja edasi
arenes?
Ilmselt on see pisik minus. Ma
ise olen kooliteatrist tulnud.
Õppisin Vändra keskkoolis,
kus mu ema oli õpetaja ja tegi
seal näiteringi. Sealt ma saingi
põhilise hariduse: olen julge
ja saavutustele orienteeritud.
Seda pole kasvatanud lihtsalt
kool, vaid just näitering. See, et
ma juhiks olen saanud, on tulnud ikkagi lavalolemisest. Ega
ka kuulsates Inglise erakoolides pole draamaõpetus ilmaasjata: just see on koht, kus inimene laseb oma vaimu vabaks
ja saab katsetada oma võimeid
ja piire. Seda on tulevases elus,
eriti juhi- või õpetajatöös väga
vaja.
Viimsi kooli tööle tulles
hakkasin kohe näiteringi tegema. Ühel hetkel tõi saatus
siia kokku väga hea seltskonna, kelle baasil andis tegelikult kooliteatrit teha. Ma ise
ei tunne ennast väga tugeva
lavastajana. Organisaatori ja
projektijuhina tunnen ennast
palju kindlamini. Ühel hetkel
tulid kooli tööle Külli Talmar,
Maido Saar ja Andrus Kalvet
ehk siis lavastamine, lavaline
liikumine ja muusikaline pool.
Siis sain sujuvalt suunduda
oma lemmiktegevuse, projektijuhtimise poolele.
Esimene suurem projekt oli
teil 1995. aastal muusikal
“Helisev muusika”.
Kuidas sündis idee just
muusikaliteatrit teha?
See, et sündis muusikaliteater,
oli puhtalt juhus. Sattusime
oma kooliteatriga Saaremaal
miniteatrite päevale, kus esitati muusikali “Oklahoma”.
See oli kuidagi halenaljakas,
kuidas nad seda tegid. Sealsamas mõtlesime, et meil on ju
olemas inimesed, kes oskaksid
muusikali lavale tuua. Ja millist tükki lastega veel teha kui
mitte “Helisevat muusikat”.
Teel Saaremaalt koju küpses
plaan kuni näitlejateni välja.
Olen selline inimene, kes ainult ei mõtle hullumeelseid
ideid välja, vaid tingimata tahab neid ka ellu viia. Ja see
õnnestus.
Me andsime 15 etendust ja
iga endast lugupidav inimene
vallas käis seda vaatamas (tol
ajal koosnes vald veel enamjaolt vanemast elanikkonnast
ja õhkkond oli kodusem). Kui
tavaliselt on etendused kahe
vaatusega, siis tol ajal olid
meie etendused kolmevaatuselised: kolmanda ajal istus
Andrus Kalvet klaveri taha ja
mängis poole ööni. Rahvas
laulis ja tantsis. Ka õpilased
olid poole ööni meiega ja jõudsid koju tihti alles vastu hommikut. Kui praegu selline asi
juhtuks... arvan, et me läheks
kinni selle eest. See üleminekuaeg nõukogude ühiskonnast
demokraatiasse oli nagu osaliselt kaos, aga see oli hea kaos.
Meil realiseerus see siin just
niimoodi.

Mis teatritegemisest
edasi saab?
Sellel aastatuhandel on kvaliteet tunduvalt tõusnud. Ikka
tahame, et oleksid väga head
tantsijad ja lauljad ning tase
maksimaalne. Kogukond on
suurenenud ja tahame, et rohkem tuleksid meid vaatama.
Meie viimase etenduse “Džässis ainult tüdrukud” tase oli
väga kõrge ja seda käisid vaatamas ka täiesti võõrad inimesed. See näitab, et kodukootud
kooliteatrist on saanud kõrge
tasemega muusikaliteater. Aga
arvan, et see ühel hetkel peab
lõppema.
Miks?
Ma ei oskagi seda öelda. Mingi uus kvaliteet peaks tulema.
Mitte kooliteater kui selline ei
pea lõppema, sest see on hariduse üks osa ja neid lapsi on
palju, lausa uskumatult palju,
kes tahavad laval käia. Aga
kuna meil on meediaõpetajaid
majas üsna palju, siis võib-olla
peaks suur projekti- ja muusikaliteater ära kaduma. Ma
ei tea, ehk ma mõtlen valesti,
aga peaks tekkima punte, mida
omavahel ühendaks mingi
vaimsus: et mindaks sügavuti,
et oleksid eri käekirjad ja tegijad. Siis saab iga laps valida
sellise pundi, mis talle südamelähedane on.
Muusikaliteater ei pruugi
ju kõigile meeldida. Ma olen
ikka ja alati rääkinud, et tegelikult ei tohikski professionaalid muusikali üldse teha.
See on ju niivõrd infantiilne
žanr, et on kõige ideaalsem
just kooliteatri repertuaaris.

Jah, mu ema oli emakeele õpetaja ja isa samas koolis muusikaõpetaja. Praegu on mõlemad
pensionil, saavad järgmisel
aastal 80aastaseks. Elavad
isakodus Toris. Ema tegi näitemängu väga kõrge vanuseni.
Veel paar-kolm aastat tagasi
tegi ta näitemänge. Tunde enam
ei andnud, aga näitemänge tegi
ikka lastega.
Kui vanalt te ise hakkasite
näidendites mängima?

tele. Ükskord me võitsime rajoonivõistluse ja siis ma tegin
ise agitbrigaadi: panin teksti
kokku ja valisin seltskonna.
See oli mu esimene projektijuhtimine. Siis ma kogesingi
seda, et tervikasjade tegemine
on põnev.
Milline õpilane te koolis olite?
Ma olin hea õpilane, õppisin
neljadele-viitele. Keemia oli
koolis mu lemmikaine. Kuni
viimase hetkeni kahtlesin, kas

“Ma olen ikka ja alati rääkinud, et tegelikult ei
tohikski professionaalid muusikali üldse teha.
See on ju niivõrd infantiilne žanr, et on kõige
ideaalsem kooliteatri repertuaar.”
Keskkoolipõlves, sest mu ema
töötas just keskkooliõpilastega. Aga ka varem oli üks näidend: “Pöial-Liisis” mängisin
ma hiirt, aga siis olin veel päris
väike, kas esimeses või teises
klassis. See on mu esimene
mälestus.
Ja edasi?
Näitemängu mõttes või? Tol
ajal oli noorte hulgas hästi populaarne raamat “Kasuema”
(autor Silvia Rannamaa –
M. T.). Sellest tehti dramatiseering ja seal ma mängisin ühte
komsomoli organisaatorit. Siis
tegime veel ühe Läti kirjaniku
näitemängu, mis oli ka õpilastest ja koolist. Mina mängisin
koolidirektorit. Seal oli üks
ülekäte läinud poiss, kellele
meeldis direktori tütar. Sellest
sündis konflikt, aga lõpuks ma

lähen õppima eesti keelt või
arsti eriala. Ainuke põhjus,
miks ma arstiks ei läinud, oli
see, et tahtsin saada ainult kirurgiks. Ma mõtlesin väga kainelt, sest tol ajal oli naisel väga
raske kirurgiks saada. See oli
meeste maailm. Ma teadsin, et
ei saavuta seal päris seda, mida
oleksin tahtnud, ja ma ei hakanudki üldse riskima.
Oli teil veel muid huvisid
kooli ajal?
Lapsena käisin võimlemisrühmas. Võimlemisõpetaja avastas, et mul on päris head eeldused iluvõimlemiseks ja soovitas
mul minna Tallinna spordikooli
katsetele. Ema viiski mind sinna, aga õnneks ei saanud sisse.
Praegu ma arvan, et õnneks.
Toona olin muidugi kurb ja pärast seda enam võimlemisega

Leelo Tiisvelt (paremalt), Viimsi kooli logopeed Merike Ennomäe ja muusikaõpetaja
Age Toomsalu esitavad laulu “Maria” R. Rodgersi ja O. Hammersteini muusikalist
“Helisev muusika”.
Muusikal on nii vähenõudlik
ja rollid on lihtsad. Muusika
on mõnikord keeruline, aga
ta on nii hõlpsasti omandatav.
Mina pole mitte ühestki Eestis mängitavast muusikalist
elamust saanud. See, et näitleja lihtsalt tuleb ja mängib
raha eest oma rolli ära, paistab niivõrd läbi. Aga lapsed
teevad seda siiralt.
Olete sündinud Vändras
ja seal koolis käinud. Teie
vanemad olid ka õpetajad?

siis hakkasin mõistma seda
poissi ja saime väga suurteks
sõpradeks.
Ma olin tol ajal ka kommunistlik noor ja siis korraldati
üle-eestilisi
kommunistlike
noorte kokkutulekuid, kus
olid mitmesugused võistlused: sport, maastikumängud,
matkamängud, lauluvõistlus ja
agitbrigaadid (toona nimetati
nii etteasteid, mis sisult olid
õpetlikud ja kommunistlikud,
kuid vormilt meelelahutuslikud. – M.T.). Rajooni parimad
saadeti üleriigilistele võistlus-

ei tegelenud. Siis pani isa mind
muusikakooli, kuid minul selle
vastu erilist huvi ei olnud. Aga
kohusetundest käisin muusikakooli lõpuni, kuid pärast seda
pole ma klaverit palju puutunud.
Laulda oskasin ka hästi.
Kooris olen lapsest saadik olnud. Kui Tartu Ülikooli läksin,
siis hakkasin kohe kammerkooris laulma. Siia tulles laulsin
Viimsi segakooris. Põhimõtteliselt jah, olen ennast alati kohe
kuhugi koori sokutanud.
järgneb lk 13 >>>
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Kaks vägevat merepidu
Päikesepaistelisel
nädalavahetusel 21.-22.
juulil toimus Viimsis kaks
üritust: Merepäev ja
Kalapäev.

Laupäeval
Tammneeme
lõkkeplatsil
Infopunktides sai juba mõnda aega lugeda: „Tammneeme
küla kutsub Merepäevale. Osaliselt lustist ja traditsioonist
tutvustame rannarahva ununenud kombeid ja kuulame lugusid meresaladustest. Tegevust
jätkub kõigile: nii lastele kui
ka täiskasvanutele.”
21. juulil said väljahõigatud lubadused ilusasti täidetud:
lusti, muusikat ja merejutte jagus Tammneeme lõkkeplatsil
õhtuni. Ilusa ilmaga on ju hea
ja lahe rannas istuda, süüa ja
juua, sõpradega juttu rääkida
ja vahepeal tarku sõnavõtte
kuulata. Ettekandeid oli kaks:
Jaan Tagaväli andis põhjaliku
ülevaate Tammneeme küla ajaloost ja Sulev Roosmaa rääkis
sadamatest ja mereturismist.
Ka mängujuhid olid kõvasti
vaeva näinud ja igav ei hakanud Tammneemes vist küll kellelgi. Peaauhinnaks oli meres
suure kivi peal seisev kuldraha
täis piraadikirst. Peo lõpetas
simman koos Leigaritega, kes
meenutasid mõnusaid vanu
eesti tantse ja panid kogu rahva
liikuma.
Tammneeme Külaseltsi eestvedamisel koos Viimsi Kultuuriloo Seltsi ja Viimsi Muuseumidega korraldatud suvine
rahvapidu oli tõepoolest selline
üritus, mida Viimsis vaja: tõi
kokku inimesi lähemalt ja kaugemalt, andis võimaluse koos
perega puhata, tugevdas koduja identiteeditunnet. Järgmisel
suvel läheb peokorraldamise
järg Kelvingi külale.

Pühapäeval Kingu talu
Vabaõhumuuseumis
Päev hiljem koguneti Viimsi
vabaõhumuuseumisse traditsioonilisele Kalapäevale. Suured vabaõhuüritused on alati
seotud ilmariskiga ja meie heitlikus kliimas veel eriti. Õnneks

Päevajuht Veiko ning muuseumi direktor Enn ja noored giidid koos Viimsi rahvalauliku Pauline Kiluga rahvalaule laulmas.
naeris päike selges taevas mõlemal juulikuu päeval ja inimestel oli Viimsi rannas hea meel.
Kalapäeva juhatas omaloodud
regilauluga sisse Pauline Kilu,
Viimsi legendaarse rahvalauliku Kilu Mari lapselaps.
Nii nagu eelmistel aastatel,
oli nüüdki kohal suur hulk käsitöömüüjaid, pakuti süüa ja
juua, kalalettide taga looklesid
vanat hullu nõuka-aega meenutavad sabad.
Rahvast rõõmustas seekord
Tarmo Kivisilla torupillil ning
rootsi rahvamuusikud MariAnn ja Tonny Wikström.
Nagu ikka, pakuti meelelahutuse kõrval ka mõnd tarkusetera. Seekord rääkis folklo-

Tammneeme külavanem Raivo Kaare annab rändava
Merepäeva sümboli üle Kelvingi külavanemale Ants
Hembo Lindemannile.

rist Pille Kippar jaagupipäevast eesti rahvakalendris. Selle
päevaga läks nimelt kevadsuvi
üle sügissuveks. Ja ega Püha
Jaakobit päris juhuslikult ei
meenutatud. 22. juulil algasid
Viimsi Püha Jaakobi kiriku
sissepühitsemise pidustused ja
Kalapäeva ettekanne oli neile
nagu omamoodi sissejuhatus.
Õhtul oli Kingu taluõuel simman koos ansamblitega Sõprus
ja Kuke Pea.
Lõpuks veel meepotist ja
tõrvatilgast. Tõrvatilk meepotis
oli see, et musta pealuulipu all
seilav Elina jõudis Pringi lahte
paaritunnise hilinemisega. Ehk
segas neid tugev vastutuul.
Räägiti ka seda, et keegi oli

laeva näinud Naissaare kandis
toimetamas. Teadagi, ega neid
piraate või usaldada! Kuid lõpp
hea, kõik hea: kella nelja paiku heitis Elina lõpuks Kingu
talu lähedal ankrusse ja hakkas
külastajaid vastu võtma. Kirve-Ella, Pelle ja otse Kariibi
merelt saabunud heebrea keelt
rääkiv krokodillitopise ja papagoiga piraat näitasid, kuidas laeval elatakse, ja esitasid
Raimond Valgre laule – noodi
olla nad möödasõitnud laevalt
röövinud. Mereröövlid lubasid, muide, järgmisel aastal
tagasi tulla. Nii et kohtumiseni
2008. aasta juulis!

Viimsi Muuseumid

Leigarid Tammneeme rannas laeva mängimas.

Kirve-Ella, Pelle ja Kariibi piraat Pringi lahel.

Piraadilaegas
kuldrahadega läks Tiiale,
kes jagas seda KarlJoosepiga. Poiss päästis
Tammneeme meeste au.

Jaan Tagaväli räägib
Tammneeme küla
arenguloost aegade
algusest peale.
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Viimsi triatloni võitis Anti Roots
Järjekorras juba neljas Viimsi
triatlon leidis sel aastal aset
21. juulil, start ja finiš olid
Haabneeme rannas. Sooja
ning päikselise ilmaga tuli
starti 14 osalejat, kellest
võitjana väljus Anti Roots.
Üsna tasavägises võistluses
saavutas teise koha Kert Õismets ning kolmandana lõpetas Martin Roots.
14 kanget alustasid võistlust
Haabneeme rannast ujumisdistantsiga, mille pikkus oli 300 m.
Asja tegi huvitavamaks see, et
veesoojus oli kõigest 15 kraadi.
Veest saabus esimesena Egert
Paat, kes kahjuks pidi poole
rattadistantsi pealt katkestama,
sest talle sõitis ette auto, ning
tema võistlus oli selleks korraks
lõppenud. Õnneks tõsisemaid
vigastusi võistleja ei saanud ja
sõidukijuht tunnistas oma süüd.
Võistlus aga läks edasi ning
liidrirühma vedas Andre Pukk,
tema taga vahetasid kohti Anti
Roots, Kert Õismets ning Martin Roots. Liidrigrupi keskmine
kiirus ulatus kuni 45–50 km/h,
see väsitas enamik ajast tempot
teinud Andre Pukki nii palju, et
ta hakkas tasapidi teistest maha
jääma. Natukene pärast poolt
rattadistantsi rebiski liidrikolmik, kuhu kuulusid Anti Roots,
Kert Õismets ja Martin Roots,
teistest ette. Vahetusalasse jõudis esikolmik ühel ajal ning
sealt asuti koos jooksurajale.
Jooksurajal oli seekord kiireim Anti Roots, temast vähem
kui poole minuti kaugusele jäi
Kert Õismets ja kolmandaks
tulnud Martin Roots kaotas

Viimsi juudolapsed sumoturniiril koos Barutoga.

Juudo kogub
populaarsust nii poiste
kui ka tüdrukute hulgas

Pildil on triatloni võitja Anti Roots.
võitjale juba ühe minutiga.
Neljandana lõpetas uhkes üksinduses jooksnud Erkki Etverk, viiendana rattadistantsil
tohutult tööd teinud Andre
Pukk ning kuuendana ületas finišijoone Neeme-Rain Velleste. Sel aastal oli kiireim ujuja
Egert Paat, kiireim rattur Martin Roots ning kiireim jooksja
võitja Anti Roots.
Ilusal ning palaval suvepäeval kustutas võistlejate janu
SanPellegrino joogivesi ning
energiat andis energiajook Rox.
Sel aastal oli võitja aeg 12
minutit kiirem kui eelmisel
aastal, seega võib öelda, et
võistluse tase oli seekord väga

kõrge. Samuti olid tasemel auhinnad: iga osaleja sai diplomi
koos oma lõpuajaga ning osavõtumedali, eraldi autasustati
ka iga ala parimat. Esikolmik
sai auhinnaks kasti Red Bulli
energiajooki, teine ja kolmas
koht lisaks kinkekaardi Sportlandilt ning esikoha omanikule
anti spordikell firmalt Nike.
Üritus toimus tänu meie
headele toetajatele: Viimsi vallavalitsusele, Viimsi Marketile,
ASile Grape ja Sportlandile!

2. Kert Õismets

Võistluse lõplik
järjestus oli järgmine:

August Albert (katkestas)

1. Anti Roots

VT

3. Martin Roots
4. Erkki Etverk
5. Andre Pukk
6. Neeme-Rain Velleste
7. Indrek Reinsoo
8. Kristjan Lainjärv
9. Margus Andresson
10. Alari Preitof
11. Martin Hammer
Egert Paat (katkestas)
Marko Sang (katkestas)

Viimsi karikavõistlused 2007
7.–8. juulil peeti Pirital Hawaii
Surfis Viimsi karikavõistlused purjelauaklassides Race
board ja Techno 293. Muutlikes ja põnevates oludes toimus seitse võistlussõitu.
Eesti parimatele pakkusid konkurentsi võistlejad Lätist ja
Leedust. Kahjuks jäid tiheda
kalendri tõttu tulemata maailma absoluutsesse eliiti kuuluvad võistlejad Poolast.

Start on antud!

Raceboardi klassis võitis
ülekaalukalt Läti vanameister Gunars Rosenberg, Alvins
Ozolinsi ja Osis Gundarsi ees.
Üldarvestuses parima eestlasena lõpetas Karmo Kalk neljandal kohal. Naiste arvestuses
võitis Ingrid Puusta Hawaii
Expressi purjelauakoolist Kadri Hirvesaare ees. Ingrid Puusta
oli ka parim juunioride arvestuses.
Techno 293 U15 poisteklassis võitis veenvalt Kevin Jakob-

son Hawaii Expressi purjelauakoolist, tütarlaste U15 klassis
läks võit Andrius Sliuburysele
Leedust. U17 poisteklassis võitis Kaspar Aasa ja Frank Haaveli (mõlemad Hawaii Expressi purjelauakoolist) Richards
Osise ees. Tüdrukute U17 arvestuses võitis Johanna Eller
Annika Valkna ja Keit Mätase
ees (kõik Hawaii Expressi purjelauakoolist).
Viimsi karikavõistlused on
leidnud endale kindla koha

Läänemere regiooni võistlussarjas. Lisaks Viimsi karikavõistlustele toimuvad samas
sarjas kõrge tasemega võistlused Lätis ja Poolas.
Võistluste ametliku protokolli ja pildigalerii leiab:
www.aloha.ee

VT

Juudo sobib nii poistele kui
ka tüdrukutele ja harv pole
juhus, et särtsakad neiud
saavad poistestki jagu. Tihti
võidetakse endast tugevamat kavaluse ja osavusega.
Kuid juudos pole peamine
teisest parem olemine ja
võitmine, vaid just kasvatuslik pool.
Enda valitsemine, vaoshoitus
ning viisakus sobivad ühte
juudokat hästi iseloomustama. Innustatakse endast võitu
saama ja mitte alla andma,
vaid edasi püüdlema ja arenema. Näiteks Jaapanis peetakse juudot lapse arengus
niivõrd vajalikuks, et see on
kooliprogrammis kohustusliku osana sees.
Viimsis on juudoga tegeletud pea kaks aastat ja spordiklubi Viimsi Judo on nüüdseks
jalad alla saanud. Juudoga tegelevad nii õpilased Viimsi
koolis kui ka lasteaialapsed
Päikeseratta ja Pargi lasteaias
(ühtekokku enam kui 50 last).
Igal aastal toimuvad Viimsi
Judo meistrivõistlused ja suviti käiakse laagris. See suvi
oldi Meegomäe lahingukoolis
koos Eesti koondise ja Võru
rammumeestega. Klubis on
praegu kolm treenerit: Tõnu ja
Mart Malsub ning Tõnis Trell.
Eelmise kooliaasta jooksul
võeti osa ka mitmest võistlu-

sest. Janari Parts ja Laura-Marie Linholm tulid Lääne-Virumaa meistriks noorte C-klassi
vanuserühmas ning viimati
võitis Karl-Eerik Saul Lasnamäe turniiril samuti esikoha.
Teisedki juudokad on olnud
tublid: Rauno Leppik, Kätliin Lember, Andi Tali, Hardi
Anton, Robert Kürsa, Robert Säinas, Kaspar Alumaa,
Martin Luts, Ott Salla, Tarvo
Martin, Markkus Pekkenen,
Henry Härm, Robert Pakosta
ja Kevin Taal ning pisemad
Alex-Paul Pukk, Raul Allas
ja Aleksander Lattik.
Lisaks juudole proovisime
ka sumot. Juudoga sarnaseid
jooni omav lastesumo on vägagi kaasakiskuv ja põnev.
Andres Estna tuli sumopealinnas Vinnis Lääne-Virumaa
meistrivõistlustel 3. kohale ja
Karl-Erik Saul saavutas Eesti
meistrivõistlustel oma vanusegrupis samuti 3. koha. Suureks üllatuskülaliseks Eesti
meistrivõistlustel oli Baruto,
kes jagas auhindu. Hiljem
proovisime anda vägilasele
võrdväärset käepigistust: selgus, et tema ühte kämblasse
mahub neli juudopoisi kätt.
Kõik noored juudohuvilised saavad tulla septembris
juudotreeningutele. Täpsem
info ilmub järgmises vallalehes.

Tõnu Malsub
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Sport
Eesti XII maaspordimängud toimusid
tänavu 6.-8. juulil Eestimaa lõunaväravas,
Valga linnas. Võistlused toimusid 16 alal,
lisaks korraldati kõikidele soovijatele
terviseretk, osavusmängud, sumo ja
õhtused kultuuriüritused.
Tõeline mammutüritus, kus oli nii tõsiseid
jõukatsumisi spordis kui ka vanade tuttavate
rõõmsaid kohtumisi raja kõrval. Osalemas olid
kõik maakonnaesindused, 21 väikelinna ja 79
valda, kokku täpselt sada omavalitsusüksust.
Hindamisel peeti eraldi arvestust väiksemate ja suuremate valdade (piiriks 2000 elanikku)
ning üle või alla 40 000 elanikuga maakondade
vahel. Harjumaa esindus saavutas suurematest
valdadest kokkuvõttes 2. koha, võitjaks tuli
Tartumaa, väiksematest maakondadest oli tublim Järvamaa.
Linnade esikolmiku moodustasid Türi, Elva
ja Põlva. Suurematest valdadest võidutses Tartu vald, Viimsi jäi Harjumaa parimana 6. kohale. Eriti tubli oli Kernu vald, mis saavutas
väiksematest valdadest 1. koha.
Kokkuvõttes 6. kohale jõudnud Viimsi saavutas oma positsiooni tänu naisvõrkpallurite
5. kohale, orienteerujate 6. kohale ning jalgratturite ja kergejõustiklaste saavutatud 7. kohale.
Eelmise aasta valdade suvemängudega võrreldes astusime koha võrra kõrgemale (tulemused: www.joud.ee).
Haabneeme ranna võrkpalliväljakutel selgitati Eesti 2007. aasta rannavõrkpalli meistrid naiste arvestuses. Võitjaks tulid Mari-Liis
Graumann ja Natalja Bratuhhina.

Tähelepanuks treeneritele!

30. augustil algusega kell 12 toimub Viimsi
koolis suur koolilaat, kus toimub ka infolaat.
Sinna on oodatud vallas tegutsevate spordiklubide esindajad, et tutvustada oma klubi
tegemisi uutele huvilistele. Vajalik eelregistreerimine (esitada tuleb klubi nimi ja treeneri
kontaktandmed): Merit Eskel, tel 623 5114,
merit@viimsi.edu.ee

Augustikuus tulemas:
10.-11. augustil Prangli spordipäevad
(Prangli)
•		 10.08 kl 16 laskmine
•		 11.08 kl 11 kergejõustik, jalgpall, võrkpall
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
11.-12. augustil Harjumaa
meistrivõistlused käsipallis (Kehra)
		 B-, C-, D-kl poisid, mehed
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
23.-24. augustil Harjumaa omavalitsustöötajate suvespordipäevad (Paunküla)
Korraldaja: HOL, Harjumaa Spordiliit
25. augustil Harjumaa meistrivõistlused
suundorienteerumises (Jõelähtme)
Juhend: www.oknomme.ee

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Võimlemis- ja tantsuklubi
Keeris võtab vastu uusi huvilisi
järgmistesse vanuseastmetesse:
5–6aastased
7–8aastased
11–12aastased (treeningkogemusega)
15–16aastased (treeningkogemusega)
Info ja registreerimine:
5650 2669 või 609 1646
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Barcelona Cup 2007 võitjateks
tulid Viimsi poisid
Juulis Barcelona Cupist võttis osa
jalgpalliklubi Viimsi Mehepojad
10-aastased mängijad. Turniiril osales 24 riigi võistkonnad.
Meie alagrupis olid vastasteks
Austraalia, Ecuadori, Kanaari
saarte ja Hispaania (Kataloonia)
klubide noormängijad.
Barcelonasse sõitsime bussiga ja
nagu ikka, toimus teel Viini linna
lähistel tehniline rike. Bussifirma
organiseeris kohapeal hotellis ööbimise. Hommikul jätkus sõit Austria
asendusbussiga. Kuna olime juba
hilinemas, tuli sõita 24 tundi järjest
maaliliste Alpi tunnelite ja mägede
vahel. Läbisime 188 tunnelit: neist
pikim oli 3,3 km ja lühim 0,25 km.
Tee viis läbi mitme Euroopa riigi.
Mängude vaheajal tutvusime miljonilinna Barcelonaga, ujusime
Vahemeres ning külastasime New
Campi staadionit ja muuseumit.

Hommikul hilinesime turniirile
bussi rikke tõttu. Tulemuseks pandi
kirja kaotus. Seejärel tuli kohtumine Austraalia klubiga, mäng lõppes
võiduga. Ka järgmised mängud olid
edukad: aina võitsime ja saime finaali, kus vastaseks oli Kataloonia
klubi. Kui eelnevate mängude ajal
oli plusskraade 28, siis esikohamäng
toimus 35-kraadises kuumuses.
Esimene poolaeg lõppes viigiga
0 : 0. Teise poolaja vaheajal saime
korraldajatelt jahutuseks vett, mis
sai janu tõttu väga kiiresti otsa. Teine poolaeg oli raske ja tasavägine.
Viimsi poisid suutsid lüüa kolm palli vastaste väravasse ja mäng lõppes
meie võiduga 3 : 0, mis tagas Barcelona turniiri karika võidu. Noored
jalgpallipoisid olid tublid: oma vanuserühmas saavutati esikoht.
Mängus osalesid Ken Kristjan
Mäsak, Karl Rammul, Henriko
Pärnpuu, Robin Söödor, Markus
Kuuskmäe, Karl Anton Sõerde,
Renat Sander ja Herol Riiberg. Li-

Võidukas meeskond karikaga.
saks toetasid ja elasid kaasa Mait
Sõerde, Erol Kigaste, Priit Nõu,
Martti Leppmets, Rauno Polman,
Marius Kuuskmäe, Renee Viitkar.
Suur tänu lapsevanematele Liina Mäsakule, Agnessa Sanderile,

Lembit Hindile ning Heli ja Raju
Söödorile, kes abistasid turniiril ja
koduteel! Oli meeldejääv positiivsete muljetega reis!

Aleks Taurafeldt

Viimsi Tervise spaas
tegutseb ujumisklubi
Tegutseme Eesti Ujumisliidu (EUL)
liikmesklubina juba neljandat
aastat. Praegu on klubis 100
noort ujujat, kes harjutavad kaks
kuni viis korda nädalas. Enamuses on meil 10aastased lapsed,
kellele „kroolimine” kõhuli ja selili, „konnaujumine” või „delfiin”
mõnu pakub ja kes ka võistlemise peale juba maiad on.
Võistlesime ujumisklubide vahelises noorimate võistlussarjas „Kõik
meie pardikesed”. Esimene osavõtt
oli kohe edukas: karikavõitjatena
tulid veest välja 8aastane Kristjan
Narusk ja 10aastane Mikk Laanes.
Kuni 15aastased noorujujad
võistlevad EULi vabariiklikus
noortesarjas, kus osavõtjaid on
tuhande ringis. Medalivõitudeni silmapaistvate tulemustega on
jõudnud Sander Parts ja 10aastane
Mirjam Kim Rääbis.
Vanematele ujujatele ja masterujujatele oli edukaim Harjumaa
meistrivõistlused Keilas, kus võideti tosinjagu igat värvi medaleid!
Tulemustase lubab meid juba ka
Eesti meistrivõistlustele.
Mullu käisime ka kolmel korral
üle lahe Helsingis rahvusvahelistel
ujumisvõistlustel. Traditsiooni jät-

kame ka tänavu. Sagedased on ka
bussireisid Tartusse: võistlema ja
suplema.
Kevadtalve suursündmused oli
Viimsi valla meistrivõistlused,
noorimatele Viimsi spaa auhinnavõistlus ning samuti järjekordsed Harjumaa meistrivõistlused.
1. juunil olime vabariikliku noortesarja finaalvõistlusel Keilas. Tulemustega pääses finaali seitse noort
ujujat ja medalivõidud olid väga
lähedal!
Iga kuu aga peame klubi sees
võistlusi. Tulemusi näitame oma
klubi absoluutsetes edetabelites ja
rekordtabelites.
Ujumisklubil on kogenud treenerid Enn Lepik ja Maie Murašev
ning noorimatega sulistab Triinu
Lepik.
Järjekordse uue hooaja ja õppeaastaga alustame 1. septembril.
Kutsume kõiki oma tegijaid ja ka
neid, kellel mingil põhjusel on asi
pooleli jäänud. Ootame klubi liikmeteks ka 1. ja 2. klassi lapsi, kes
said ujumise selgeks kooli ujumistundides. Meiega saavad liituda
kõik soovijad alates 5.-6. eluaastast. Infot jagab vanemtreener Enn
Lepik (516 1629).

Enn Lepik

Projekt “Riia laager 2007”
Aeg: 14.–15.08
Koht: Riia
1. Euroopa riikide saalijalgpalli (futsal) meistrimängud
2. Kohtuvad: Eesti, Läti, Moldaavia, Saksamaa võistkonnad
3. Riia spaa külastus
4. Lido söögikoha külastus (3–5 latti)
Väljasõit: 14. augustil kell 9 Viimsi Marketi eest
Tagasi: 15. augustil kell 17 Riiast
Info: 552 1430, Aleks

Kert Kevin Lissmann (ees vasakult), Markus Kadastu,
karikavõitja Mikk Laanes, Lauri Visnapuu, Gertrud Kask,
karikavõitja Grete Liblikman, Irma Mirjam Põder, MirjamKim Rääbis. Tagareas: Reigo Sütt (vasakult), Roland Engel,
Viktoria Plemakova ja Liselle Luks.

Jaak Mae suusakool ja Jaan Kirsipuu rattakool
võtavad sügisel vastu uusi õpilasi
Õpilaste vastuvõtuajad:
E, 27.08, K, 29.08 ja R, 31.08 kl 17.00–19.00
Pirita Spordikeskus, Rummu tee 3
Kellele nimetatud ajad ei sobi, võivad tulla ka otse treeningutele
alates 03.09. Treeningud on E, K, R kl 16.00–18.30 ja P 11.00-13.00.
Lisainfo: www.cfc.ee
Suusatreener Riho Roosipõld, tel 5199 7515
Rattatreener Andre Aduson, tel 5620 6595, 623 7885
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Tere tulemast!

Leelo Tiisvelt lõikab lahti kooli 25. aastapäeva torti. Kool pidas juubelit eelmisel sügisel.
>>> algus lk 13
Eesti keel ja kirjandus
ülikoolis? See tähendas
ikkagi õpetajaametit?
Jah, õpetajaameti valisin ma
teadlikult. Mulle koolikeskkond väga meeldis. Kuna ema
oli õpetaja, siis ta kodus rääkis
ka koolielust, kulissidetagusest
elust. See tundus mulle väga
huvitav ja tegelikult see ongi
huvitav. Sellepärast ma tahtsin
tingimata kooli minna. Eesti
keele ja kirjanduse valisin sellepärast, et teadsin, et sellega
saan hakkama. Mulle meeldis
ka lugeda ja kirjandi kirjutamine tuli hästi välja: see kõik oli
mulle jõukohane. Ka eesti keele õpetamine on teiste ainetega
võrreldes erisugune: see on
pehmem aine ja saab õpilastega ka niisama suhelda.
Mis sai pärast ülikooli
lõpetamist?

Leelo on kujunenud Viimsis nende aastate jooksul tõeliseks maa
soolaks. Tänane Viimsi kool on suures osas Leelo senini tehtud töö
tulemus. Koolis töötab tugev meeskond, kes on Leelo eestvedamisel
loonud omanäolise kooli. Jõudu koolijuhile vallavalitsuse poolt!

Endel Lepik
abivallavanem

Esimene aasta õpetasin Pärnu
internaatkoolis. Seal õppisid
lapsed, kes elasid internaadis
ja olid valdavalt kodust ikkagi
ära saadetud. Seal oli raskesti kasvatavaid lapsi. Esimene
aasta ma sain ikka niisuguse
kogemuse, et ilmselt poleks ma
praegu see inimene, kui ma poleks Pärnust läbi käinud. Tegelikult olid need lapsed jäänud
hoolitsuseta. Ma tegin nendega
kõike: näitemängu ja tantsurühma, sest nendega ju üldse ei
tegeletud.

Viimsisse tulite
siis 1981. aastal?
Kaks aastat käisin õpilasmalevas ja sain seal oma mehega
tuttavaks. Kuna tema elas Tallinnas, siis pidin siia ära tulema.
Mul oli väga kahju Pärnust lahkuda. Viimsisse sattusin nii, et
üks õpetaja, kes Pärnus töötas,
tundis Viimsi kooli direktorit ja
soovitas mind siia, sest Tallinna kooli ei tahtnud ma minna.
Viimsisse ehitati just uus kesk-

kool ja õpetajaid oli väga vaja.
Nii ma siia sattusingi.
Palun rääkige lõpetuseks üks
lõbus seik koolielust.
Issand kui raske. Tegelikult saab
kogu aeg nalja. Kui me esimest
korda e-kooli kaudu tegime 9.
klasside lõputunnistusi, siis viimast tunnistust printides avastati, et kõik tunnistused olid ühe
ja sama, esimese õpilase isikukoodiga. Lõputunnistus on ju nii
oluline riiklik dokument, nad on
kõik nummerdatud ja arvel, ning
terve lennu lõputunnistused olid
rikutud! Kooli IT-juht korraldas
asja ise ära. Kuna kohe järgmisel
päeval oli vaja tunnistused kätte
anda, siis pöördus ta eksamikeskuse poole ja sai uued tunnistused. Nüüd alati, kui tunnistusi
trükime, meenutame seda lugu.

 Elerin Aunil ja Jaak
Madissoonil sündis
19. mail tütar Heleliis.

 Piret Piirsool ja Kaido
Petersonil sündis
25. juunil poeg Robert.

 Mirje Järvel ja Jan Treil
sündis 28. mail poeg Jan
Marten.

 Mellike Amuril ja Indrek
Heinamäel sündis
26. juunil tütar Katarina.

 Kerri Kaselal ja Priit
Lehtlaanel sündis 6. juunil
poeg Pert Marten.

 Kaire Langil ja Kaimar
Karuaugul sündis
2. juulil poeg Timo.

 Maarika Skutansil ja
Konstantin Hintil sündis
11. juunil tütar Annabel.

 Diana ja Ivar Rannalal
sündis 2. juulil tütar
Maribel.

 Margaret ja Kuldar
Kaljustel sündis 13. juunil
Albert Jeremija.

 Kätlin ja Raido Viigil
sündis 5. juulil poeg
Kert-Kenneth.

 Kadri ja Jaanus
Metsaotsal sündis
15. juunil tütar Mirjam.

 Kristina Esolainenil ja
Sergei Babajevil sündis
7. juulil tütar Veronika.

 Anu Altermannil ja
Indrek Pärnal sündis
17. juunil poeg Lars.

 Triin Aunil ja Marek
Markvartil sündis
11. juulil poeg Marten.

 Kristina Andersonil ja
Mikk Paaksil sündis
17. juunil poeg Joosep.

 Anne Soop-Tohveril
ja Avo Tohveril sündis
17. juulil tütar Liisa.

 Rita Kukel ja Evert
Pootsikul sündis 18. juunil
tütar Ragne-Riin.

 Hille Paabutil ja Tõnis
Roossaarel sündis
17. juulil poeg Marek.

 Aljona ja Viktor Titovil
sündis 19. juunil tütar
Nelli.

 Pille ja Mark Eikneril
sündis 18. juulil poeg
Rafael.

 Kaia ja Riivo Tuvikesel
sündis 19. juunil poeg
Trevor Kenneth.

 Marietta ja Tambet
Kuresool sündis 18. juulil
poeg Henri.

 Viivika ja Tauno Veidel
sündis 20. juunil tütar
Jette-Marii.

 Eve Hirsil ja Veikko
Ormissonil sündis
18. juulil poeg Markus.

 Kadri Vaiksaarel ja Jaan
Dikkeril sündis 24. juunil
poeg Gerret.

 Helena ja Heinar Ojalal
sündis 19. juulil tütar
Emma.

 Kai Konsapil ja Neeme
Jõearul sündis 24. juunil
tütar Anette-Marii.

 Maarja ja Veiko
Tomingasel sündis
23. juulil poeg Mikk.

Merike Taal

KUULUTUSED

Pealinnale lähim
forellipüük asub Viimsis!
Viimsis päris keskuse lähedal
on mõisapark, mõisapargis
mõisatiik ja tiigis forellid.
Lausa 200 tükki. Alates juulist saab neid sealt ka püüda
ning süüa kas äsja suitsutatuna või fileeritult. Sealsed
meistrid nimetavad seda
suitsugrilliks.
Pool aastat avatud restorani
Savoy terrass on kalapüügi
korraldajate sõnul ideaalne
koht, kus nautida põlispuude
kohinat, mõnusat atmosfääri
ja maitseelamust. Restoran Savoy, mis on oma nime saanud
Prantsusmaa Savoie maakonna
toidukultuuri järgi, pakub nüüd
peale prantsuspäraste roogade
terrassil ka suitsuforelli.

Lisaks kalale saab ise lauas
vaaritada nii juustu-, liha- kui
ka šokolaadifondüüd. Uhked
võlvsaalid, lühtrid ja küünlad
võivad jätta mulje kallist kohast, kuid võta näpust: nii terrassimenüü kui ka kala hinnad
on samad mis mujal Tallinnast
väljaspool.
Forellid on toodud Saaremaa kalakasvandusest, mis on
eriline selle poolest, et sealt
pärit kalalihal puudub kasvatustele iseloomulik söödamaitse. Samuti ei tule tiigis juurde
ka mudast kõrvalmaitset, mis
tekib kõdunenud veekasvude
lagunemisel umbes kahe kuu
pärast. Viimsi mõisatiik lasti
ülemöödunud aastal tühjaks
ja muda võeti kuni savipinnani buldooseritega välja. Tiigi
põhjas olevad allikad ja üle-

vool tagavad pideva veevahetuse, mistõttu on kalad värske
maitsega.
Suitsutamiseks on paigaldatud suur ahi, milles kala valmib
25 minutiga. Parema maitse ja
välimuse andmiseks lisatakse
lepalehtedele ka kõrvenõgeseid: tekib ilus kuldkollane
jume.
Forelli saab püüda lihtsalt
suurest sumbast. Mõned üksikud ekskursandid on sealt ka
välja hüpanud ning jalga lasknud, supeldes nüüd tiigis ringi.
Sealt on nende kättesaamine
juba vaevanõudev ja pikaajaline tegevus. Kui ka sumbast
kala kätte ei saa, siis tullakse
kahvaga appi. Ometi peab sellekski aega varuma, sest ei juhtu just sageli, et restoranis tuleb
toit ise kinni püüda!

Olevat ka nii, et just meesterahvastel läheb kahva vaja.
Naistel pidavat õngega palju
paremini näkkama. Tegelikult
ongi see pigem kogupere või
suure seltskonna ettevõtmine.
Kui restoranirahvast ilusti paluda, siis saab paadiga tiigil ka
väikese tiiru teha. Lastele ja
romantilistele paaridele peaks
see sobima küll. Aga kui forell
püütud ja kaalutud, siis vastavalt soovile ta fileeritakse või
puhastatakse ja grillitakse tervena.
Kui klient tervet kala kohapeal ära süüa ei soovi, siis
saab osa koju kaasa pakkida
(nii küpsetatult kui ka toorelt).
Kust sa nii värsket forelli ikka
muidu saad!

Anu Vihlep

 Haljastuse hooldustööd.
Tel 5563 7666.
 Pakun 
kodukoristuse
teenust. Kauaaegne koge
mus, viimased kaks aastat töötanud Soomes.
Tel 5645 0296, Heli.
 Vihmaveesüsteemid
ja
paigaldus. Küsi soodsat
hinda! Tel 5676 6716.
 Otsime lapsehoidjat 2aastasele poisile Kelvingi külas. Tel 5387 2125.
 Otsin lapsehoidjat 1,3aastasele tüdrukule alates septembrist, 4 päeval nädalas,

6-7 tundi korraga. Hoidja
võib tulla meie koju Viimsisse, kuid olen nõus last
ka hoidja juurde viima.
Evelin, 515 4574.
 Anda rendile möbleerimata
3toaline korter Aiandi teel.
Sobib ideaalselt ka kontoriks. (86 m2, kamin, 2,5
korrust). Info tel 505 7000
või 565 5312.
 Liuguksed ja riidekapid
teie soovide ja mõõtude
järgi. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Tel
522 1151, faks 685 2318,
e-post nagusul@hot.ee.

14

10. august 2007

Põnnipesa Mängukeskus on kolm aastat tegutsenud laste mängutuba.

Põnnipesa Mängukeskuse
arengu tõttu võtame oma toredasse seltskonda tööle:

lapsehoidja

koristaja

koka

Tööülesanded:

Tööülesanded:

Tööülesanded:

1,5–6aastaste laste hoidmine,
lastega mängimine ja õues viibimine ning nende õpetamine

mänguasjade koristamine ja mängukeskuse igapäevane puhastamine

hommikusöögi ja lõunasöögi valmistamine,
toidu serveerimine ja
köögi korrashoid

Kandideerimiseks palume saata CV märgusõnaga “CV” e-postile pesa@pesa.ee
või tulla Põnnipesasse, Kaluri tee 5.
Info: 5665 6665 (Kristiina)

Otsime Viimsi kontorisse

kliendihaldurit

kelle töö põhiülesanne on teenindada Viimsi kliente.

Töö sisu:

Eeldame:

oma piirkonna klientide perioodiline kontroll, tarbimiskohtade ülevaatus ja arvestussüsteemide paigaldus,
vahetus või mahavõtmine
elektrienergia ostu-müügilepingute sõlmimine, haldamine
kliendiprobleemide ennetamine ja lahendamine ning
konsultatsioon

elektrialast haridust, erialast töökogemust, arvuti
oskust, autojuhiloa olemasolu, head suhtlus- ja
läbirääkimisoskust
Kasuks tuleb töökogemus samas valdkonnas.

heade kliendisuhete hoidmine ja arendamine

Pakume:
püsivat töösuhet arenevas rahvusvahelises ettevõttes
vastutusrikast ja huvitavat tööd
sõbralikku meeskonda ja häid töötingimusi
kindlat konkurentsivõimelist sissetulekut
tööks vajalikku väljaõpet ja täienduskoolitusi

Viimars OÜ otsib
Viimsi vallas bussiliinidele tublisid bussijuhte.
Pakume konkurentsivõimelist palka ja tööd
kodukoha lähedal.
CV saata aadressile Narva
mnt 7, 10117 Tallinn või
info@viimars.ee
Lähem info telefonil
610 9310.

Teen
rullmaterjalist
lamekatuseid.

Piirdeaedade
(võrk-, paneel-,
puit- ja kiviaedade)
ja väravate müük
ning paigaldus.

Materjal soodsalt,
tel 5646 9698.

Tel 526 7320 ja
507 6941, e-post
Heidmets@hot.ee

Raamatu
pidamis
firma
ootab uusi kliente.
Teeme ka tasuvusarvu
tusi, finantsanalüüse ja
äriplaane.
Tel 515 7524,
e-post ann05@hot.ee.

Müüa lõhutud
küttepuud.

maamõõdu- ja joonestusteenused

Tellimine tasuta
lühinumbril 1667.

Maamõõdutööd, joonestamisteenused,
inventariseerimine.

www.talumaa.ee

E-post: info@joonestaja.com
Tel. 51 25 032

Ehitusgeodeesia
www.geomap.ee
geomap@geomap.ee
662 0708
1. Kinnistute jagamine
2. Geodeetilised alusplaanid
3. Hoonete märkimine

Jussi Õlletuba
otsib

kokka ja nõudepesijat
Töö on vahetustega, palk soodne.
Info: 5453 5511
www.jussikas.ee

Sooviavaldus ja CV märgusõnaga “Kliendi
haldur” saata hiljemalt 26. augustiks e-postile
malle.okas@fortum.com või aadressile Fortum
Elekter AS, Randvere tee 17, 74001 Haab
neeme.
Info: tel 6061 830

Teostame sõidu- ja pakiautode
kere- ja vär v itöid. Avariijärgne
remont ka kindlustusseltsidele.
E–R 9–18
Ampri tee 9/1, Viimsi vald
tel 5553 0501, info@sambora.ee
www.sambora.ee

Pakume tööd

keevitajale ja abitöölisele
Viimsi vallas, Pärnamäe tee 155
Vajadusel väljaõpe
Info: 670 6917, 501 4504
e-post: visarimetall@hot.ee

Tule veeda lõbus sünnipäev või
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!

Püünsi Põhikool
vajab oma meeskonda

Meil on pakkuda mitmesuguseid pakette
nii lastele kui ka täiskasvanutele.

tublit ja kohusetundlikku koristajat
poiste tööõpetuse õpetajat

Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee
www.bowlingclub.ee

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
aadressile Kooli tee 33, Püünsi küla, 74001 Harjumaa või e-postile
birgit@pyynsi.edu.ee
Täpsem info: tel 606 6919, 5901 7928; birgit@pyynsi.edu.ee
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Arenev ettevõte otsib

metallitöölist-lukkseppa
Kasuks tuleb keevitamisoskus.
Info telefonil 513 7070.
Asume aadressil Aiandi tee 21, Viimsi.
Lisainfot saab: www.koneskoauto.ee

Tegevus:

Elekter

kiviteed,
piirdeaiad,
haljastustööd

projekteerimine, paigaldus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika

Kontakt: 5617 4017, info@aireco.ee

projekteerimine, paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd
arvutite müük, hooldus ja remont
Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Tel 517 2941,
609 2280; e-post raimo@paenurme.ee

Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünnipäevi või
firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel ja laupäeval kl 11–24.
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901, www.elavatule.ee

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü
VEOTEENUS

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kaubaruumi
maht 16m 3
MB-409

TAGALUUK-TÕSTUK

HAMBARAVI

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

PRAKS JA KÜÜTS

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Hambaravi

Proteesitööd

Kirurgia

Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!

20

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi





Muld
Müüa sõelutud mulda ja täitepinnast. Koos transpordiga ja
ilma, Tallinnas ja Harjumaal.

Info ja tellimine telefonil

1688

NÜ

ÜD

D
TU
A
AV

!

Body Wrapping 270.- kord

Kaluri tee 3
P- N 11- 22
R, L 11- 23

 Kosmeetiku teenused (näohooldus, kehahooldus, depilatsioon )
 Maniküüri ja pediküüri teenused ( küüneravi, geel-ja
kangasküüned, parafiin hooldus )

 Juuksuri teenused ( laste- ja naistejuuksur )

Ilusalong Kaluri tee 5

KUUMAD PIZZAD OTSE AHJUST !

6 212 275

TULE JA PROOVI !

endale
perele
sõbrale
külalisele
sünnipäevalisele
suurele ja väiksele

Tel: 60 48 600

Salong avatud
T-R 9-19
L 9-19 (töötab ainult kosmeetik)
Kosmeetik Signe ( Dr.Hauschka ) Mob. 56 693 611
Kosmeetik Ingrid ( Ella Bache ) Mob. 50 77 114
Küünetehnik, maniküürija ( LCN ) Mob. 56 288 277









16

10. august 007

OÜ R. R. Merisaar
müüb laias valikus

suvelilli, puid, põõsaid,
marjapõõsaid ja pereõunapuid.
Samas müügil ka väetised, mullad ja muruseemned.
Asume Kaluri tee 3/5 (Viimsi haigla juures asuval müügiplatsil).
Tule vaatama ja ostma! Oleme avatud iga päev kl 9–20. Tel 5656 4079.

Rendile anda

Upitaja JPC 540-170

TÕSTUKSED

Helista ja küsi,
hind kokkuleppel.

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

tõstevõime 3,5 t
tõstekõrgus 17 m

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812
53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Dr. Merike Immato

garaaſidele ja
tööstushoonetele

• Tootmine • Müük • Paigaldus •

OÜ Silverado Grupp
Kontakt: 5349 8370
E-post: hannes.kivi.001@mail.ee

LU M E N

UKS, MIDA VÕIB USALDADA

Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa
Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee

www.standoor.ee

Dr. Pille Jõevee

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Suurim valik
muruniidukeid
ja murutraktoreid

Autovaruosade müük

Õlivahetus

Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

NB! Laste hambaravi tasuta

Haiglaravi,
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Sünnitusabi

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont
amortisaatorite kontroll ja vahetamine
vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295
www.carstop.ee

CARSTOP

