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Kevadel Viimsi kooli lõpetanud
Liis Tiisvelt ja Karmen Kaarus püh
kisid augusti lõpus Eestimaa tolmu
jalgadelt ning läksid Sardiiniasse
puhkama, kontakte looma, tööd te
gema ja itaalia keelt õppima. Oma
seiklustega hoiavad nad koduseid
kursis Viimsi Teataja kaudu.
Loe Liisi ja Karmeni
esimest reisijuttu lk .

„Pargi ja reisi”
süsteem jätkab

Püünsi põhikooli 1. klassi poisid Mihkel Küla (vasakult), Martin Veerde ja Aurelius Pärn uute koolimütsidega

Püünsi põhikooli õpilased
said oma koolimütsi
Püünsi põhikoolis on alates sellest õppeaastast uued koolimütsid:
valged teklid, mille küljel on kiri „Püünsi põhikool” ning põhjal kooli logo, sinine puri.
„Püünsi põhikoolis on juba mitu
aastat mõlgutatud mõtet oma kooli
mütsist ehk teklist,” ütles direktor
Birgit TammjõeTulp. Idee hakkas
jõulisemalt liikuma eelmisel sügi
sel, kui Viimsi kooli lapsed said en
dale ilusad värvilised koolimütsid.
„Kuna koolil on logo olemas,
siis oli selge, et tekkel peab sellega
tulema,” ütles huvijuht Tiina Karu.
Edasi tuli valida, millise värviga
sinine haakuks ning millise tooni
taustal helesinine logo kõige pare
mini välja paistaks.
Mütsifirma Velmard pakkus välja mitmed kavandid ning kool valis
nendest välja ühe: hele, peaaegu et

valge müts, millele on sinisega kir
jutatud kooli nimi ja logo.
Esialgu said uued teklid ainult
1. klassi õpilased, kuid järgmisel
aastal peaksid valgete peakatetega
käima kõik Püünsi põhikooli lap
sed. Huvijuht Tiina Karu ütles, et
vanemate klasside õpilased käivad
juba uurimas, millal endale nemad
koolimütsid saavad.
„Oleme oma kooli logo üle uh
ked, sest selle autor on meie vilist
lane, 2003. aastal lõpetanud Anni
Sarapuu,” ütles TammjõeTulp.
„Logol on kujutatud puri, mis on
kahes mõttes sümboolne: kool
asub mere lähedal ja siin on alati

tuuline. Samas loodame, et meie
lapsi saadab kogu nende elu jook
sul ikka tugev pärituul.”
Tiina Karu sõnul on tulevikus
plaanis teha ka oma koolivorm.
„Eks vaatame, kas teeme ühtsed
särgid, aga müts on kindel vormi
osa,” lisas ta.
Teklite kandmine pole Püünsi
koolis kohustuslik, kuid 1. klassi
20 õpilast koos klassijuhatajaga
kannavad neid meelsasti. Peakatete
ostmist toetas Viimsi vallavalitsus.
1. klasside õpilased said koolimüt
sid tasuta, teised peavad nende eest
siiski ka tasuma. Tiina Karu ütles,
et täpset hinda veel ei tea, kuid tõe
näoliselt hakkavad nad maksma
umbes 140 krooni.

Merike Taal

Anni Ly Sarapuu (20), Tallin
na Ülikooli pedagoogika eriala
II kursuse tudeng:
“Logo tegin siis, kui käi
sin veel Püünsi põhikooli
7. klassis. Koolis korralda
ti selle leidmiseks konkurss,
kuid mina ei plaaninud osa
võtta. Ühel päeval istusin
lihtsalt kunstiõpetuse klassis,
mängisin vigurjoonlauaga ja
hakkasin suvaliselt jooni tõm
bama. Vaatasin, et üks kujund
tuli huvitav: meenutas purje.
Siis joonistasin Tsärgi, panin
logo sinna peale ja viisin töö
õppealajuhatajale, et ta lisaks
selle võistlustööde hulka. Olin
väga üllatunud, kui minu ka
vand võitis. Auhinnaks sain
koolilogoga särgi.”

Tallinna linna käivitatud „Pargi ja reisi” (P&R)
süsteem toimib edasi ka pärast suvist proovi
perioodi, muutunud on vaid see, et kui suvel
said P&R süsteemi kasutajad linnatranspordis
tasuta sõita, siis nüüd peab selleks olema päe
va või kuukaart.
Tallinna transpordiameti arenguosakonna
peaspetsialist Aado Kuuse ütles, et nüüd saab
vaid soovitada, et inimesed seda parklat kasu
taksid. Tema sõnul on seal auto parkimine ikka
tasuta ning tööpäeviti kella 7–19ni on parklas
valvetöötaja. “Parkimine tuleb inimesele ikka
odavam kui kesklinnas,” ütles Kuuse.
Peale tavapäraste busside lisas linn Pirita
– Viru keskuse liinile kolm eribussi 1PR, kuid
Kuuse sõnul võivad P&R süsteemi kasutajad
sõita kõikidel liinidel. Busside intervall on
tipptundide ajal neli minutit ning sellise graafiku järgi sõidetakse terve talve.
Suvel rajatud eraldi ühistranspordirada Pi
rita teel leevendab Kuuse sõnul vaid osaliselt
hommikusel tipptunnil tekkivaid ummikuid,
sest alates Russalka ristimiku juurest sõidab
buss muu liiklusega ikka ühes rütmis. Kuuse
väitel oli septembri alguspäevade hommikutel
P&R parklas Pirital 18–30 autot.
Ummikute leevendamiseks Pirita teel ning
kesklinna liikluskoormuse vähendamiseks käi
vitas Tallinn alates 1. juulist „Pargi ja reisi”
süsteemi, mis annab liiklejale võimaluse jätta
auto Regati maja juurde kinnisesse ja tasuta
parklasse ning sealt edasi sõita juba linnatrans
pordiga.
P&R parklat saab kasutada vaid siis, kui on
ette näidata 50kroonine päevakaart või muu
Tallinna ühistranspordi perioodikaart. Ilma
sõidukaardita autot P&R parklasse ei võeta.
Sõidukaarte müüb ka parklatöötaja.

VT
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Kas Viimsis on turvaline elada? (2)
Jätkame eelmises Viimsi Teatajas alustatud
valla riskianalüüsi tutvustamist.
Sissejuhatuseks on aga vaja õiendada üks eel
misesse artiklisse sattunud viga. Kirjutasime,
et Miiduranna sadama ohualasse jäävad Viimsi
asumi hooned. Mõeldud oli ikka Miiduranna
asumisse jäävaid hooneid. Aga nüüd tänase
teema juurde.
Ekspertide hinnangul suudab vald sotsiaal
ses valdkonnas pakkuda elanikele turvalise
tunde ja võimaluse elada inimväärikat elu.
Statistika järgi on Harjumaa kohalike omava
litsuste seas Viimsis kõige väiksem tööpuudus.
Vallaelanike keskmine sissetulek kuus oli ligi
15 000 krooni, mis oli vabariigi kõrgeim.
Vallas on loodud head tingimused eraet
tevõtluse arendamiseks. Demograafiliselt on
hetkeolukord väga hea, sest iive on positiivne.
Suurema osa elanikkonnast moodustavad 18–
64aastased töövõimelised inimesed. Paljudes
asumites on keskmine vanus 40 aasta piires.
Pensionäride osakaal on alla 10 protsendi. Sot
siaalabi sai 2006. aastal üle 2000 inimese ehk
17 protsenti vallaelanikest, mis on vabariigi
kohalike omavalitsuste parim näitaja.

Suureneb ja nooreneb
Sotsiaalvaldkonna riskianalüüs näitab, et vaa
tamata tervikuna positiivsele arengule on vii
mastel aastatel esile kerkinud kaks põhilist
sotsiaalriski: valla elanikkonna plahvatuslik
suurenemine ja järsk noorenemine. Elanik
kond suurenes üheksa aastaga (vahemikus
01.01.1997.–01.01.2006) 2,3 korda: 5314 ela
nikult 1997. aasta alguses 12 403 elanikuni
2006. aasta alguses. Eriti tormiliselt tõusis arv
2002. aastal.
Ajavahemikus 01.01.2002.–01.01.2006 oli
elanikkonna keskmine juurdekasv 1240 ini
mest aastas.
Elanikkonna jätkuva piiramata juurdekas
vuga 1000 elanikku aastas hakkavad suurene
ma riskid järgmistes valdkondades: elektri- ja
soojatarbimine, veetarbimine ja kanalisatsioon,
transport, looduskeskkond.
Elanikkonna plahvatusliku suurenemisega
kaasnes viimastel aastatel ka järsk noorenemi
ne, sest põhiline osa Viimsisse uue eluaseme
soetanud peresid on noored. Uute elanike head

Hädaolukorra võivad endaga kaasa tuua ulatuslik merereostus Muuga sadama reidi ankruplatsil ja punkerdamisalal
elamistingimused ja materiaalne
kindlustunne tõid endaga kaasa
loomulikult sündivuse suurenemi
se.
1. jaanuari 2006. aasta seisuga
moodustasid kuni 40aastased valla
elanikkonnast 65 protsenti. See tä
hendab, et esimesed neist hakkavad
pensionile minema alles 25 aasta
pärast. Samal ajal moodustasid 40–
64aastased elanikkonnast ainult 27
protsenti. Pensioniikka jõudvate ja
aktiivsesse elutegevusse astuvate
noorte arvu võrdlemine näitab, et
tõenäoliselt ületab lähema 12 aasta
jooksul noorte arv oluliselt pensio
näride arvu.

Vähe lasteaiakohti
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.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833.
Toimetaja Kerttu Moskalik, tel 606 6864.
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo
Kallas.
Trükki toimetanud: Ekspressmeedia
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 28. septembril.

See on iseenesest ju hea, kuid
sotsiaalriski all peavad eksperdid
silmas seda, et valla olemasole
vad lasteaiad ei suuda tagada juba
praegu kõikidele soovijatele kohta.
Sündivuse kasvuga intensiivistub
mure veelgi ning ebasoodsate tegu
rite kokkulangemisel võib see viia
sotsiaalse probleemini, mida ei ole
võimalik lahendada, lootes naaber
valdade ja Tallinna lasteasutustele,
sest ka seal on tekkinud terav laste
aiakohtade puudus.
Seega võib öelda, et ebasood
sate tegurite kokkulangemisel ei
suuda vald elanike arvu piiramatul
suurenemisel kaasnevaid koormusi
välja kannatada ning võimalik on
sotsiaalne kriis. Sotsiaalvaldkonna
riskide põhjalikumaks hindamiseks
ja kriiside ennetamiseks koostame
täpsema analüüsi, kaasates vald
konna erialaspetsialiste.
Transpordiriskide analüüs näi
tas, et raudteel võivad ebasoodsate
tegurite kokkulangemisel hädaolu
korra ohuga suurõnnetusteks olla:

1) kütust vedava raudteeveeremi
kokkupõrge raskeveokiga Ranna ja
Rannamäe tee raudteeülesõidukoh
tadel, sest nende ohualades on asus
tus tihedam kui Pärnamäe ja Muu
ga tee ülesõidukohtade ohualadel;
2) raudteeveeremi väljasõit asu
meid läbival raudteelõigul. Veere
mi väljasõidul võib ebasoodaste te
gurite kokkulangemisel purunenud
raudteetsisternist
väljavoolanud
bensiini lombitulel olla väga ras
ked tagajärjed, sest asumi elamud
on raudtee vahetus läheduses. Või
maliku suurõnnetuse riske suuren
dab asjaolu, et päästjate juurdepääs
raudteele on kogu lõigu ulatuses
raskendatud; 3) raudteeõnnetuste
puhul on võimalikud ohud elanike
elule ja tervisele ning nende varale
palju väiksemad Pärnamäe tee ja
Muuga tee ülesõidukohtadel, kuid
keskkonnariskid on seal suuremad;
4) ehitustegevuse intensiivse jät
kumise korral raudtee ohualades
suurenevad oluliselt Viimsi vallas
raudteevedude riskid; 5) raudtee
transpordiga kaasnev naftasaa
duste lõhn ning veeremi liikumise
müra häirivad kohalikke elanikke.
Keskkonnainspektsiooni hinnan
gul on aga naftasaaduste raud
teevedudega kaasnev ebameeldiv
lõhn ja veeremite müratase lubatud
normide piires.
Tuletan siinkohal meelde, et
Milstrandi naftaterminali ja Miidu
ranna sadama ümberkujundamine
järgnevate aastate jooksul äri- ja
elamurajooniks toob kaasa muu
datused ka raudteel. Võimalik on
nende ümberehitamine trammivõi autoteeks.
Autotranspordi osas võivad
hädaolukorra ohuga suurõnne
tusteks ebasoodsate tegurite kok
kulangemisel olla: 1) raskeveoki

kokkupõrge kütust vedava rongi
ga raudteeülesõidukohal. Kõige
ohtlikumad on Ranna ja Randvere
tee ülesõidukohad; 2) kütust veda
va paakauto kokkupõrge teel teise
maanteeveokiga. Kõige ohtlikum
on Merikasti asumit läbiv Rand
vere tee lõik; 3) kütust vedava
paakauto väljasõit teelt. Ohtlikud
on järsud kurvid, tõusud ja langu
sed paakautode liikumiseks kasu
tatavatel teedel. Ohtliku väljasõidu
risk suureneb libedal teel; 4) auto
transpordi riske suurendab ohtlike
kemikaalide veo tõhusa kontrolli
puudumine. Autojuhid valivad sõi
dutee tavaliselt oma äranägemise
järgi, arvestamata tee ääres paik
nevaid asumeid; 5) olemasolevate
asumite laienemine ja uute rajami
ne ohtlike kemikaalide autovedude
jaoks kasutatavate teede ääres võib
tulevikus suurendada oluliselt au
totranspordi riske.

Keeld kütuseveokitele
Ka selles osas peaks olukord para
nema Miiduranna sadama ja Milst
randi terminali ümberkujundami
sega. Täielikult aga kütusevedu
ilmselt vallast ei kao, sest jäävad ka
bensiini müüvad tanklad. Omaette
teema on Muuga ja Randvere teelt
kütuseveokitele läbisõidu keelami
ne tulevikus. Aga spetsialistid pea
vad siin oma sõna kaasa ütlema.
Meretranspordi suurõnnetuse
hinnang näitab, et plahvatused ja
tulekahjud Tallinna ja Muuga lahel
sõitvatel laevadel tõenäoliselt hä
daolukorda kaasa ei too, sest nen
de ohtlike väljundite mõju Viimsi
elanike elule ja tervisele ning loo
dusele on üsna väike. Viimsi valla
elu- ja looduskeskkonda otseselt
ohustavateks meretransporditegu

riteks on laevadelt merre voolanud
raskekütus ja pilsivesi.
Hädaolukorra võib endaga
kaasa tuua ulatuslik merereostus
Muuga sadama reidi ankruplatsil
ja punkerdamisalal ning Soome
lahe keskosas. Nendega kaasneb
tõenäoliselt väga ohtlik keskkon
nasaaste Muuga või Tallinna lahes.
Viimsi valla territooriumil reosta
takse sel juhul üsna kitsas ranna
ala, mida ei saa koristustööde lõ
puni kasutada. Selline reostus ela
nikke otseselt ei ohusta, kuid võib
takistada nende teatud tegevust (nt
sadamate tegevus, kalapüük jne) ja
tekitada ebamugavusi (nt rannas
puhkamise võimatus).
Põhiline õhutranspordi riskial
likas on valla territooriumi kohal
kulgev Tallinna lennuvälja ida
poolne lennukoridor. Lennutrassid,
mis kulgevad üle Viimsi poolsaa
re, ei kujuta endast olulist ohtu.
Sõltuvalt tuule suunast kasutavad
lennukid seda kas maandumiseks
või õhkutõusmiseks. Viimsist või
vad teatud juhtudel selles koridoris
üle lennata Tallinna lennujaamast
õhku tõusnud põhja suunas kõrgust
võtvad lennukid.
Maailma lennupraktika näitab,
et kuigi 70 protsenti lennuõnne
tustest juhtub õhku tõusmisel ja
kõrguse võtmisel ning maandumi
se lõppfaasis lennujaamade õhu
koridorides, kukuvad lennukid kas
lennurajale, kuni ühe kilomeetri
pikkusele vööndile, mis puutub
kokku raja alguse või lõpuga, või
siis lennuväljale, mitte lähemale
kui 10–15 kilomeetrit.
Seega on lennukite kukkumine
Viimsi kohal vähetõenäoline.

Urmas Arumäe
vallavanem
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Turvalise koolitee nimel
Politsei korraldas 1. septembrist
kuni 7. septembrini politseioperatsiooni „Turvaline koolitee”, mille
eesmärgiks oli tagada lastele turvaline liiklemine ja millesse kaasati
ka abipolitseinikud. Viimsi abipolitseinikud Toivo Tahula, Olav Liimand,
Lauri Koobas, Ants Laas, Lembit
Tukk, abivallavanem Haldo Oravas
ja vallavanem Urmas Arumäe täitsid samuti oma ülesandeid.
Teisipäeval, 4. septembril kella 11 ja
15 vahel võisid koolilapsed ja teisedki
liiklejad Viimsi kooli ees ülekäigu
kohtadel ja mujalgi näha patseerimas
tuttava näoga, aga hoopis tavatus
ametis asjamehi. Oma abipolitseiniku
kohust täitsid vallavanem Urmas Aru
mäe ja abivallavanem Haldo Oravas.
Ka Viimsi Teataja juhtus sealt mööda
sõitma ja esitas vallajuhtidele mõned
küsimused.
Viimsi Teataja (VT): Kas asi on
juba nii hull, et vallajuhid peavad
hakkama ise tänaval korda pidama?
Urmas Arumäe (UA): Ei midagi hul
lu. Oleme Haldoga ka varem patrul
limas käinud. Viimati siis, kui olid
pronksööjärgsed ärevad ajad. Nüüd
kutsus konstaabel meid taas appi ja
vallamajas õnnestus töö nii sättida, et
saime tulla.

VT: Kas astusite abipolitseinike
ridadesse aprillisündmuste tõttu?

liikluskohtadel silma peal hoiab, on
igati kasulik ettevõtmine.

UA: Ei, koolitus algas juba eelmise
aasta lõpus. Me korraldasime vallas
kampaania. Mitu korda kutsusime ini
mesi ajalehe kaudu üles abipolitseini
keks hakkama. Lubasime korraldada
koos politseiga ka vastava koolituse
vallas kohapeal. Keegi ei tulnud. Siis
mõtlesime, et näitame eeskuju ja läk
sime kogu vallavalitsusega kursuste
le. See mõjus: kokku tuli 17 huvilist.
Abipolitseinikuks võeti vastu üle
kümne isiku ja see juhtus mõned kuud
enne aprillisündmusi. Siin me siis
nüüd oleme.

VT: On lapsed väga üleannetud?

VT: Mida te siis siin luusite?

VT: Mille vastu siis eksitakse?

Vallavanem Urmas Arumäe ja abivallavanem Haldo Oravas
patrullivad Viimsi kooli ees

Haldo Oravas (HO): Ei me luusi mi
dagi. Jälgime, et lapsed ületaksid sõi
duteed õigesti ja et autojuhid laseks
neid ja ka teisi jalakäijaid reguleeri
mata vöötrajal kenasti üle. Lapsed on
kooliaasta alguses ikka rohkem elevil:
palju on rääkida ja esimese klassi põn
gerjatele on olukord hoopis uus. Selli
ses situatsioonis võidakse unustada
kogu ümbritsev ja õnnetus ongi käes.
Ka sõidukijuhtidele on iga õppeaasta
algus veidi uutmoodi, sest tavapärane
suvine liiklus muutub ühtäkki teist
suguseks. Selline sissejuhatav nädal,
kus politsei olulistel, lastega seotud

HO: Koolimajast tuli üks daam (loo
detavasti mitte õpetaja) ja pani minu
ja laste silme all otsejoones punase tu
lega üle tee, ei jõudnud reageeridagi.
Ütleksin, et väga halb eeskuju. Lap
sed sellise „kangelasteoga” küll meie
nähes hakkama ei saanud. Tegelikult
jäi Viimsi laste liikluskultuurist päris
hea mulje. Mulle andsid tänased neli
patrullitundi hea pildi sellest, mida
linnakujunduses ja liikluskorralduses
tuleks muuta. Seda teadmist ei saa
kabinetis laua taga istudes. Seega on
patrullimisel ka vallajuhtidele teatud
lisaväärtus.

UA: Mina jälgisin rohkem auto
juhtide käitumist. Oli kolm tõsisemat
probleemi ja üks eriti ohtlik rikkumi
ne. Viimase puhul sõitis auto punase
fooritule alt läbi ja see info tuli anda
politseile. Üks tõsine mure on see, et
autojuhid ei taha reguleerimata üle
käigukoha ees peatuda ja teed anda.
Kui ma kollase vestiga nähtaval olin,
käituti jalakäijatega viisakalt. Kui aga
põõsa taha varjusin ja kollast vesti
ei märgatud, kadus viisakus paljudel
juhtudel. Eks järeldused saab iga
üks ise teha. Teine mure oli see, et
Randvere poolt tulles tehti vasakpöö

UA: Meie tänane kogemus näitab, et
probleeme pole lastega, vaid täiskas
vanutega ja eriti autoroolis istuvate
täiskasvanutega. Mul jääb juba pa
berist puudu, et liiklusmärke eiravate
sõidukite numbrid kõik kirja saada.
Laste hulgas on ka mõned väiksemad
üleastumised, aga suuri probleeme
pole. Rõhutan siinkohal, et auto on
suurema ohu allikas ja kui selle roolis
ollakse vastutustundetu, on asi väga
tõsine.

Lammutati pargi teel asuv alajaam

Peatus

Väljumisajad
E–R

Viimsi haigla

7.05

Viimsi

7.06

Viimsi vallamaja

7.09

Merivälja

7.13

Tuule tee

7.15

Aiatee

7.16

Mähe tee

7.19

Randvere tee

7.21

Supluse puiestee

7.22

Pirita

7.23

Rummu

7.25

Lillepi

7.26

Vedur sõitis autole otsa

Lauluväljak

7.27

J. Poska

7.29

31. augustil juhtus liiklusõnnetus
Randvere teel raudteeülesõidul,
kui vedur sõitis otsa Pirita tee
poolt tulnud sõiduautole Audi.

Fr. R. Kreutzwaldi

7.31

Pronksi

7.33

Kunstiakadeemia

7.35

Vabaduse väljak 1

7.37

Vabaduse väljak 2

7.38

Tõnismägi

7.40

Hotell Tallinn

7.41

Balti jaam

7.42

Aiandi ja Pargi tee ristmikul asuv
kolemaja oli elektrivarustuse seisu
kohast vajalik, kuid häirivaks muutis
selle nii paiknemine liiklusohtlikul
ristmikul kui ka Viimsi alevi üldpilti
sobimatu välimus.
Tegemist oli valla kõige liiklusoht
likuma kohaga. Pööramine Pargi teelt
Aiandi teele, samuti otsesõit Vehema
teele muutsid halva nähtavuse tõttu
liiklemise lausa loteriiks.
Aiandi, Pargi ja Vehema tee rist
miku rekonstrueerimise käigus kor
raldas vald koos Fortum Elekter

Audit juhtinud Ivo (48) ei mäletanud
pärast õnnetust, kas raudteeülesõidu
foorituli põles või mitte. Enda sõnul
oli ta läinud lihtsalt eessõitva auto
järel.
Vanemkonstaabel Jelena Vimberg
ütles, et juht märkas lähenevat ve
durit alles raudteel olles, kui kuulis
signaali. Seejärel püüdis ta kiirust li
sada, et enne üle saada, kuid ei jõud
nud. Vedur sõitis Audi tagumisele
küljele sisse ning surus auto vastu
raudtee kõrval olevat suurt kivi. Juht
pääses õnnetusest vigastusteta, kuid
sõiduk sai tõsiselt muljuda.
Vimberg ütles, et kõik asjaolud pole
veel selgunud ja politsei uurib, kas õn

Endine alajaam
ASiga alajaama lammutamise ja uue
ehitamise senisest asukohast vei
di kaugemale. Alajaam lammutati
28. augustil. Uued pildid rekonst

rueeritud ristmikust ilmuvad oktoob
rikuu lehes.

Kommunaal- ja heakorraamet

Randvere aedlinn –
Balti jaam
Peatus
Randvere aed
linn
Kirikaia
Hansunõmme
Metsakasti
Mähe aedlinn
Aianduse tee
Oblika tee
Küüvitsa tee
Mähe
Hämar tee
Randvere tee
Supluse puiestee
Pirita
Rummu
Lillepi
Lauluväljak
J. Poska
Fr. R. Kreutzwaldi
Pronksi
Kunstiakadeemia
Vabaduse väljak 1
Vabaduse väljak 2
Tõnismägi
Hotell Tallinn
Balti jaam

Väljumisajad
E–R
7.05
7.06
7.07
7.09
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.19
7.20
7.22
7.23
7.25
7.27
7.29
7.31
7.33
7.35
7.37
7.38
7.40
7.41
7.42

ning veenduda, et rongi ei lähene, sest
mõnikord võivad näiteks voolukatkes
tuse korral alt vedada ka foorid.”

Sõiduplaanides on vallaliinide nr V1K ja nr V2 Viimsi haigla peatuse
saabumisajaks märgitud kl 7.08. Kokkuleppel vallaliine teenindava GoBu
si ja koolibusse teenindava Tallinna autobussikoondisega ootab koolibuss
Viimsi haigla peatuses vallaliinide graafikujärgse saabumise ära. Koolibus
side sõiduplaanide korrigeerimine ehk väljumise nihutamine hilisemale
ajale toimub siis, kui on selgunud Pirita tee ühissõidukite lisaraja mõju ehk
senisest lühem sõiduaeg.

VT

Kommunaal- ja heakorraamet

Õnnetuses osalenud Ivo annab telejaamale pärast õnnetust intervjuud
netuse põhjustas vaid Audi omaniku ette
vaatamatus. „Rongid ei käi enam nii tihti
ning autojuhid on muutunud hooletu
maks,” ütles Vimberg. „Igal juhul tuleks
ülesõidukohtades olla väga tähelepanelik

VT

Koolibusside väljumisajad
Viimsi haigla – Balti jaam

Augusti lõpupäevadel lammutati
40 aastat Viimsi alevipilti rikkunud
kunagine Eesti Energia, viimastel
aastatel Fortum Elekter ASile kuuluv alajaam.

re koolimaja ees. Kallid viimsilased,
see pole lubatud. Võimalik, et on vaja
veel lisakeelumärk välja panna, asja
uuritakse. Kõige massilisem rikkumi
ne toimus aga Randvere teel linnast
tuleval suunal valgusfoori ees. Nimelt
on seal stoppjoonemärk, mis näitab
sõiduki peatumise kohta foori keelava
tule või reguleerija keelava märguan
de korral ja mille taha peaks seisma
jääma. Seda aga ei teinud pooled au
tojuhtidest.
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Abitelefon 14455 aitab alati
„Viimsi vallas jookseb ringi suur ilma rihmata koer ja väiksemad koeraomanikud ei saa oma lemmikuga jalutada.” –
„Omanikuga koer terroriseerib ümbruskonda, kuhu teatada?”
Sarnase sisuga kõnesid on vastu võtnud Viimsi abitelefon
14455 ja sellega püüdnud kohalikke juba kolm aastat aidata.

Koerapidajad peaksid oma loomadesse
vastutustundlikumalt suhtuma ja kontrollima, et
loomad ikka aias püsiksid.

Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)
pühapäeval, 23. septembril kell 17

Teater Varius esitab muusikalise lavastuse
estoonlaste saatusest 1944. aastal:

„Helisev viis”
Mängivad
Lii Tedre (külalisena Endla teatrist)
Diana Dikson Soom
Rene Soom (Rahvusooper Estonia)
Peeter Kaljumäe
Raivo Mets
Klaveril: Hain Hõlpus
Autor ja lavastaja: Heidi Sarapuu
Kunstnik: Karmo Mende
Valgus: Raivo Parrik

Pääsmed:

täiskasvanud 50 kr, õpilased ja pensionärid 30 kr
Piletid müügil üks tund enne algust kohapeal.

Tantsu armastavad tüdrukud
vanuses 7–10 aastat ja 11–14 aastat!

Tulge tantsima!

Tantsuklubi Viira ootab Sind trenni.
7–10aastased E ja K kell 16.30
11–14aastased T ja N kell 16.30

Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)
Treener Kati, helista 503 4302

Abitelefoni dispetšerid leia
vad lahenduse mitmesugustele
ootamatutele ja kiiret reagee
rimist vajavatele olmeprob
leemidele elektri, vee ja kana
lisatsiooni, küttesüsteemide,
tänavavalgustuse, teede ja
tänavate korrashoiu ning kom
munaalmajandusega seotud
küsimustes.
Viimsi vallavalitsuse kom
munaal- ja heakorraameti juha
taja Indrek Mäeküngase sõnul
võiksid elanikud abitelefoni
teenust aktiivsemalt kasutada.
„Statistikat vaadates selgub, et
Viimsi vallast tuleb abikesku
se telefonile keskmiselt seitse
kõnet nädalas, kuigi teenus on
kvaliteetne ja töötajad saanud
hea väljaõppe. Valla seisukoht
on, et inimesed võiksid roh
kem ja julgemalt helistada,
alati saab abi ja probleemidele
leitakse lahendus.”
Oodatud on info tänavaval
gustusrikete, puuduvate kanali
satsioonikaevuluukide ja muu
de heakorraprobleemide kohta.
Abitelefonile võib helistada,
märgates puuduvat liiklusmär
ki või rikkis valgusfoori, sa
muti võib teatada hulkuvatest
koertest ja kassidest.
Dispetšer kuulab mure ära
ning soovitab, kelle poole
pöörduda. Leitakse firma, mis
saab abiks olla, ning antakse
ühtlasi nõu, mida ise senikaua
ette võtta. Iga probleem klas
sifitseeritakse ja salvestatakse
andmebaasi koos lühikese si
sukokkuvõttega.
Koostööpartneriteks on fir
mad ja asutused, mis tegelevad
peamiselt
elamumajandus
probleemidega: vee- ja kanali
satsiooni- või küttesüsteemide
avariide, ukselukkude avami
se, elektri- ja remonttööde,
koristusteenuse, heakorra- ja
haljastustööde, veterinaaria,
liikluskorralduse, prügiveo,
teede ja tänavate korrashoiu
ning muude eluvaldkondade
ga, kus probleeme võib tekki
da.
Abitelefonile 14455 helis
tamine maksab kohaliku kõne
minutihinna ning seda võib va
lida ühtmoodi nii mobiililt kui
ka lauatelefonilt, samuti oo
datakse kirju e-posti aadressil
14455@rescue.ee.

Vastab häirekeskuse
projektijuht Herve
Merivald
Millised on enamlevinud
probleemid, millega
inimesed abitelefonis
pöörduvad? Kas on teatud
perioode, millal rohkem
helistatakse?
Ülekaalukalt juhivad edetabelit
transpordi- ja liikluskorraldus
likud probleemid. Palju küsi
takse ka informatsiooni, mil
lise vallaametniku poole oma
murega pöörduda.
Helistamise põhjuseid tin
gib suuresti ka aastaaeg. Talvel
kurdetakse libedate teede ja
jääpurikate, kevadel tänavaau
kude ja lume alt sulanud prahi
üle. Suveajal on enimotsitud
info kõikvõimalike ürituste ja
meelelahutuste kohta. Samuti
suureneb helistajate arv, kui

on juhtunud näiteks elektriava
rii, veeavarii või on toimumas
mõni suurem üritus, millega
seoses on igapäevaelu häiritud.
Kas dispetšerid on saanud
vastava koolituse?

Väljavõtteid abitelefonile
14455 tulnud kõnedest
Kes tegeleb Viimsi vallavalitsuses koerte probleemiga?

Kõnedele vastajaid koolitatak
se kohapeal. Igal aastal täien
datakse klienditeenindus- ja
suhtlusoskusi. Vastavalt vaja
dusele korraldatakse ka loen
gusarju, et olla kursis uute ja
vajalike teemadega.

Anti Viimsi valla heakorraspetsialisti kontakt.

Kui abitelefonile tuleb kõne,
siis kuidas vastuvõtja edasi
toimib?

koer rihma otsas olevat koera, kes jalutas koos oma

Dispetšer võtab vastu teate,
analüüsib probleemi sisu ja
edastab selle vastavale asu
tusele või ametile, ühendab
helistaja tema probleemi la
hendava asutusega või lihtsalt
jagab informatsiooni. Iga mure
klassifitseeritakse
vastavalt
olemusele ja salvestatakse and
mebaasi.
Abikeskuse dispetšerid läh
tuvad oma töös headest klien
diteeninduse tavadest ja nende
tähtsaim ülesanne on pakkuda
kliendile lahendusi. Praegu on
probleemid klassifitseeritud 34
nimetuse alla.

Anti Viimsi konstaablipunkti telefoninumber ja lahtioleku-

Kas mõni mure on jäänud
ka lahendamata?
Töötajad annavad endast pari
ma, et kõik kodanike edastatud
teated jõuaksid operatiivselt
vajalike ametkondadeni.

Mureli tänaval on koer köidetud õunapuu külge ja haugub ööd-päevad läbi.
Teade edastati politseile.
Pühapäeval hammustas lahtiselt jooksev (omanikuga)
peremehega Kasti külas. Koer vajab arstiabi. Kuhu kaebusega pöörduda.
ajad.
Sooviti tellida laste liuvälja tegemiseks paagitäis vett.
Helistaja oli nõus maksma.
Anti Tallinna Vee telefon. Neil on veepaagid ja puhas vesi.
Kanalisatsiooniautode paagid ei kõlba.
Aias tahetakse tünni sees oksi põletada.
Võeti teadmiseks ja soovitati pöörduda ka 112.
Viimsi helistaja soovis minna homme avatavasse K-Raua
kauplusesse.
Tammsaare teel asuvasse kauplusesse saab sõita bussiga nr
20a, anti peatuste nimetused, kus peale ja maha minna.
Viimsi kodanik Pärnamäe külast ei ole rahul Viimsi valla
pakutud „paradiisiga”, mis on kujunenud „põrguks”.
Uues elamurajoonis puuduvad kõnniteed, liikumine on
seal eluohtlik. Telesaates „Kaua võib”, kus ta esines,
rahuldavat lahendust ei leitud.

Kas meenutaksite mõnda
meeldejäävamat kõne
häirekeskusele? Kõige
ebaharilikum asi, mida on
küsitud?

Pahameel kuulati ära ja soovitati leida selle piirkonna aren-

Toon välja mõned lõbusamad
seigad. Miks lennukid sõida
vad linna kohal? Miks lenda
vad kaks helikopterit taevas?
Kodanikule helistati kaks
tundi tagasi ja ta soovis, et me
kontrolliksime, kes talle helis
tas. (Vastati, et kahjuks me sel
list asja öelda ei oska.)
Inimene sõitis bussiga linna
ja nägi tee ääres varest. Mu
retses, et lind on haige, sest
viimane seisis sõiduteele nii
lähedal ja ei liigutanud en
nast, kui buss mööda kihutas.
Samuti soovis üks helistaja
abitelefoni dispetšeri kaasabi,
et lahendada temale usaldatud
30 ameerika miljonäri finants
probleeme.
Kodanik helistas öösel ja
pahandas: miks laevad sada
mas lasevad kahuritest pauke
ja palus kohe lõpetada öörahu
rikkumine. Teda rahustati ja
selgitati, et tegemist on kõva
äikesetormiga ning müristami
ne lõpeb siis, kui raju vaibub.
Helistaja oli mures ja ärev,
sest tema akna all seisis veider
mees, kes kandis kiivrit ja mas
ki ning tegi imelikke liigutusi.
Küsitluse käigus selgus, et pa
rajasti trimmerdati muru.

punkti.

Kerttu Moskalik

dajaga kompromiss.
Kuhu pöörduda, lapse peopesas on mingi asi.
Pöörduda soovitati Viimsi haiglasse või Tallinna trauma

Helistaja maja lähedusse tuli elama kass, kodanik ei
soovinud teda sinna.
Kõne ühendati Viimsi valla heakorraspetsialistiga.
Rebane jookseb ringi.
Paluti pöörduda häirekeskusesse ja öeldi number.
Nüüd on elekter tagasi, kuid vett ei ole.
Tuleb helistada firmasse, kellega on tehtud leping.
Viimsis tuli elekter tagasi, kuid vett ikka ei ole.
Veesüsteem täitub veega, siis tuleb vesi ka kraanist, natuke
läheb aega.
Muuga teel, eraterritooriumil on surnud põder.
Omanik pöördus esmaspäeval abi saamiseks Viimsi vallavalitsuse poole.
Viimsi kodanik helistas juba teist korda Kaluri tänaval
elava koera pärast. Koer (väike nähvits) on pidevalt
tänaval, haugub ja ähvardab inimesi.
Anti Viimsi konstaablite vastuvõtuajad ning kontaktid.
Viimsis kuskil nähtud haiget rebast. Kahjuks ei tea
asukohta. Lubas tagasi helistada, kui uuesti näeb ja teab
ütelda, kust looma leida.

Kõned on tulnud Viimsi abitelefonile
ajavahemikus 01.01.–01.08.2007.
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POLITSEI

Septembri
sündmused
Uus kooliaasta on alanud ja koos sellega ka politseioperatsioon „Turvaline
koolitee”. Viimsis tulid kohalikke konstaableid aitama ka valla tublid abipolitseinikud.
Rõõm oli näha 1. septembril Püünsi põhikooli juures pidulikus riietuses
kooli kiirustavaid peresid. Ilmaga samuti vedas: oli ilus päikseline päev.
3. septembri vihmasel varahommikul
oli samal teel pilt juba natukene teistsugune. Sõiduautodes olid lapsed ja
nende vanemad küll korralikult turvavööga kinnitatud, kuid paljud juhid ei
pannud tähele suuri veelompe. Rohkem peeti silmas politseinikke tänaval,
kuid mitte seda, et lapsi kitsal teel poriga mitte pritsida.
Pööran lastevanemate tähelepanu liikluskorraldusele Püünsi põhikooli juures: nimelt ei saa Rohuneeme suunal
mööda Kooli teed sõita tööpäevadel
kella 8–9ni. Palun kinni pidada sissesõidukeelu märgist ja liikluseeskirju
mitte rikkuda.
Viimsi kooli juures eiravad autojuhid
kahekordset pidevjoont ning teevad
ümberpöörde kooli juures, kuid tegelikult peab Heki tee poolt mööda
Randvere teed tulles kasutama ümberpööramiseks ringteed.
Need lapsed, kes käivad koolis jalgrattaga, peavad olema vähemalt 10aastased, ning motorollerit võib juhtida
alates 14. eluaastast. Juhiluba peab
kaasas olema 10–15aastasel jalgratturil ning 14–15aastasel mopeedijuhil.
Juhiloa olemasolu ei tähenda veel seda,
et laps tunneb hästi liikluseeskirju ja oskab olusid terviklikult hinnata. Vanemad
võiksid kontrollida laste teadmisi ning
läbi mängida võimalikke liiklussituatsioone, mis võivad kooliteel tekkida.
Palun läbi mõelda ka see, kuidas sõiduvahendeid varguse eest kaitsta.

Viimsi vallas tuleb turvalisuspäev
15. septembril korraldab Viimsi
vallavalitsus koostöös SA Viimsi
Kodanikukaitse Fondiga ürituse „Viimsi valla turvalisusepäev
2007”.
Abivallavanem Jan Trei ütles, et
turvalisusepäeva eesmärk on anda
inimestele teavet, kuidas igaüks
saab tagada enda ja lähikondlas
te turvalisuse. „Üritusel osalevad
politsei, päästeamet, kiirabi, maan
teeamet, AS Falck Eesti, MTÜ
Eesti Naabrivalve, SA Viimsi Ko
danikukaitse Fond ning vallavalit
suse kommunaal ja heakorraamet,
kes tutvustavad oma tegevust,” li
sas abivallavanem.
Kohapeal saab näha paljusid
ohutust tagavaid vahendeid ja au
tosid.
Põhja Politseiperefektuuri Ida
politseiosakonna liiklusjäreleval
vetalitus demonstreerib ning tut

vustab julgestuspolitsei autosid
ja mootorrattaid ning tehnilist va
rustust. Kohal on ka piirkondlikud
konstaablid ning noorsoopolitsei
ametnikud, kes tutvustavad oma
tööd, jagavad praktilisi näpunäiteid
ja teavitavad valla elanikke sügise
ga kaasnevatest riskidest. Kohal on
Lõvi Leo ja jagatakse helkureid.
Tallinna Kiirabi jagab praktilisi
teadmisi esmaabist ning näitab es
maabivõtteid.
Päästeamet demonstreerib põ
leva autovraki kustutamist ning
annab algteadmisi, kuidas kasu
tada pulberkustutit. Tuletõrjujad
näitavad, mis võib juhtuda koduses
majapidamises siis, kui ei järgita
elementaarseid tuleohutusnõudeid.
Viimsi valla korrakaitse formee
ring (SA Viimsi Kodanikukaitse
Fond) tutvustab oma tegevusi ja
eemärke turvalisuse tagamisel, abi
politseiniku institutsiooni ja seda,
kuidas saada abipolitseinikuks.

Kohal on ka abipolitseinikud koos
oma tegevuse tarbeks kohandatud
maasturiga.
Maanteeamet toob kaasa atrakt
siooni Pöörlev Auto, millel sõites
saab igaüks veenduda turvavöö
kasutamise vajalikkusest. Instruk
tori juhendamisel võib proovida,
kuidas väljuda katuse peal seisvast
sõidukist.
MTÜ Eesti Naabrivalve selgitab
oma organisatsiooni tegevust ning
eesmärk, milleks on tõsta turvali
sust kodudes ning lähemas ümb
ruskonnas elanike endi aktiivse
koostegutsemise kaudu.
AS Falck Eesti näitab koduval
vesüsteeme, nende kasutamise või
malusi ning tutvustab oma tegevust
avaliku korra tagamisel.
GSMvalve tutvustab oma juht
mevaba koduvalvesüsteemi, mis
on ainuke sarnane Eestis.
Kommunaal ja heakorraamet
räägib heakorra ja jäätmeprob

leemidest, jagab vallaelanikele
praktilisi teadmisi heakorrast. Tut
vustatakse ja jagatakse heakorra,
kasside ja koerte pidamise ning
jäätmehoolduseeskirju.
Lisaks esineb üritusel populaar
ne ilmatüdruk Niki, politseiorkes
ter, Viimsi koolinoorte laulu ja
tantsutrupid, Viimsi rahvamaja an
sambel, meelt lahutavad Lõvi Leo
ja Päästekoer Nublu.
Lastele on kohapeal batuudid.
Turvalisusepäev toimub mõisa
pargis laupäeval, 15. septembril kl
12–15. Päevajuht on Marko Tiide
lepp. Üritus on kõikidele tasuta!

Jan Trei
abivallavanem

Rein Madissoon
SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi
juhataja

Politseile on tulnud palju kaebusi selle
kohta, et hilisõhtuti kihutavad noored
autode, ATV-de ja mootorratastega.
Juhtimisõiguseta noori, kes sõidavad
oma vanemate autodega, on paraku
päris palju.
Ajavahemikul 14. august kuni 3. september registreeris politsei vallas 23
liikluseeskirjade rikkumist. Neist 12
olid kiiruseületajad, tabati neli lubadeta juhti. Liiklusõnnetusi oli 7.
Jelena Vimberg
vanemkonstaabel
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Uus õppeaasta Viimsi koolis on alanud!
Sel aastal oli Viimsi koolis kaks pidulikku päeva: 1.
septembril alustasid kooliteed kõige väiksemad ja
suuremad õpilased ning
3. septembril 2.–11. klassid.
Koolipere suurenes nii õpilaste kui ka õpetajate arvult,
1. klassi läks sel aastal taas
kuus esimest klassi, kokku
128 õpilast.
1. septembril alustasid Viim
si koolis õppeaastat 1. ja 12.
klassi õpilased. Suurde aulas
se kogunes nii palju inimesi,
et raske oli leida vaba istekoh
ta. Toimekad ja kogenud abi
turiendid said enda hoole alla
väikesed
koolivormikirjud
tüdrukud ja poisid ning ühes
koos, käest kinni, sammuti jul
gelt aulasse. Iga klass kutsuti
eraldi lavale, kus värsked koo
lilapsed said kingiks oma elu
esimese tõelise kooliraamatu
– aabitsa.
Direktor Leelo Tiisvelt rõ
hutas oma kõnes, et inimese
elu on üks pidev eesmärkide
poole püüdlemine. „Kõige olu
lisem on see, et te oskaksite ja
tahaksite endale kogu aeg uusi
sihte seada. Ükskõik kui raske
eesmärk ka ei tundu, üheskoos
leiame alati võimaluse selle
elluviimiseks,” lausus Leelo
Tiisvelt.
Pärast aktust tutvusid lap
sed oma klassijuhataja ja
-kaaslastega, vahetati suve
muljeid ning uudistati klas
siruumi. Esimese koolipäeva
esimeses klassijuhatajatunnis
viibisid ka emad-isad ning
õed-vennad. See andis julgust
juurde ja tutvus läks palju su
juvamalt.
3. septembril astusid üle
kooliläve 2.–11. klasside õpi
lased. Pidulikul aktusel saa
di esimesed muljed, vaadati
üle oma klassikaaslased ning
vahetati õpetajaga mõtteid
suvistest tegemistest. Ühes
koos tõdeti, et nii hea on taas
oma sõprade keskel olla ning

1. klasside õpilased saavad kätte aabitsa ja ühe mõnusa kallistuse suurematelt kooliõdedelt ja -vendadelt. Marcus Malsroos 1f klassist
(vasakult), Hanna Arik ja Kristina Talijärv 12b klassist, Merilin Torop ja Merilyn-Christina Järvsaar 1f klassist. Paremal pool seisab 1f
klassijuhataja Vivika Kupper.
armas klassiruumgi oli saa
nud suve jooksul veel armsa
maks.
Teguderohket kooliaastat
kõigile Viimsi kooli õpilastele,
vanematele ning õpetajatele!

Annika Remmel,
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

 Esimese koolipäeva esimene klassijuhatajatund 1f
klassis. Vanemad julgestuseks veel kõrval. Glen Kurist
(vasakul) ja Brent Stuart Ahvonen (paremal) ning
Merilyn-Christina Järvsaar.
 Ja nüüd see algab:
esimene koolikell!
Koolikella helistab
Karl-Hendrik Muuga.

 1. septembri aktuse konferansjeed Mirjam Pihlak
ja Karl-Hendrik Muuga

 Väikestele
koolijütsidele soovivad
head algust suuremad
ja kogenumad kooliõed
ja -vennad. Madis Tuul
(vasakult), Erik Ollerma,
Kerttu Mölder, Mirjam
Pihlak ja Marie Käige.

 Aktusel istuvad
esimestes ridades kõrvuti
1. ja 12. klassi õpilased.
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Uuest algusest Püünsi põhikoolis

Püünsi kodutütardel olid
põnevad laagripäevad Poolas

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht

Juba kolmandat suve osalesid Püünsi kodutütred rahvus
vahelises 10päevases skaudilaagris Poolas Masuurias.

Püünsi põhikooli 1. klass koos klassijuhataja Tiiu Siimeoni ja Pipiga
Sel aastal alustas üle Eesti 1. klassides õppimist ligi
13 000 last, neist 20 poissitüdrukut Püünsi põhikoolis.
1. septembril, teadmistepäeval alustati kooliteed piduliku aktusega.
Traditsiooniliselt tõid kõige
suuremad, meie nn abituurium
ehk 9. klassi õpilased, 1. klassi
aulasse nende esimesele aktu
sele. Loodame, et suured on
väikestele toeks ja sõbraks ter
ve kooliaasta vältel, nii et kui
kevadisel tutipäeval 1. klass
omakorda lõpuklassi aktusele
saadab, on neil seljataga palju
ühiseid rõõmsaid mälestusi.
Peale aabitsa, lilledele ja sü
damlike õnnitluste said 1. klassi
õpilased esimest korda Püünsi

kooli ajaloos pähe ka meie koo
limütsid: sinivalged teklid, kus
on peal kooli nimi ja logo. Et
alles alustanuid ametlikkusega
mitte päris hirmule ajada, oli
neile külla tulnud lustakas Pipi,
kes tegi lastele omamoodi koo
likatseid, laulis ja mängis ning
jagas „peenikestele prouadele”
juhtnööre ja õpetussõnu.
1. klassi õpetaja Tiiu Siimo
ni jaoks oli selle aasta 1. sep
tember samuti teistsugune ning
tõi kaasa palju uut, sest meie
koolis õpetab pika õpetajastaa
žiga pedagoog alles esimest
aastat. Tiiu Siimon on veendu
nud, et õpetama peab last, mitte
klassi, ning et tähtis on märgata
igaüht ning tunnustada ka väi
keste edusammude ja õnnestu
miste korral. Õpetaja ootab, et
alanud kooliaastal oleksid kõik

lapsed ja õpetajad terved,
sõbralikud ja rahul, et nad
kogeksid ja õpiksid iga päev
midagi uut, sest just need
märksõnad teevad ühest õp
peaastast õnnestunud aasta.
Uus kooliaasta on ala
nud peale kõige väiksemate
ka kõikide teiste klasside
õpilastele. Tunniplaanid ja
õpikud on jagatud ning esi
mesed päevad suverežiimilt
väljatulemiseks üle elatud.
Loodame, et meie väike
ses ja sõbralikus koolis on
lastel minimaalselt hirmu ja
stressi ning et kõik õpilased,
kes sügisel kooliteed alus
tasid, kevadel ka võidukalt
finišisse jõuavad.

Tiina Karu
Püünsi põhikooli huvijuht

2. augustil startisid Püünsi rüh
ma kodutütred koos kahe ju
hendajaga Poola poole. Kuna
üks kodutütardest ei saanud
perekondlikel põhjustel laag
ris osaleda, siis võtsime kaasa
kevadel Viimsi kooli lõpeta
nud Karin Pooli, kes oli meile
suureks abiks tõlgina, sest kõik
tegevused toimusid inglise
keeles.

Ekskursioonid Poolas
16tunnise sõidu järel jõudsime
Varssavisse, kus meid võtsid
soojalt vastu kohalikud skau
did. Seejärel tutvusime linna
kultuuriväärtustega. Erinevalt
eelmistest laagritest toimus
sel korral korralduses muuda
tus. Varem moodustasid eraldi
ühe all-laagri Eesti, Saksamaa
ja Prantsusmaa noored ja teise
Poola noored. Sel suvel tehti
rahvusvahelised grupid koos
Poola noortega. Nii ka meie

Püünsi rühma kodutütred on Varssavis II maailmasõjas
vastupanuliikumises hukkunud lastele püstitatud
monumendi juures. Esireas on Poola skaudid, meie
saatjad. Tagareas seisavad Merlin Garuberg (vasakult),
Laureana Laev, Mirle Lembinen, Karolyna Pekkenen,
Riin Veskioja, Tiina Veskioja, Viivi Jõgisu, Meeri
Lembinen ja Karin Pool.
olime koos Poola skautidega
ühises all-laagris.
Käisime ka paljudes Poola
linnades. Meile räägiti sealsete
skautide tegevusest ja nende
vastupanuliikumisest II maail
masõja ajal. Suureks elamuseks
kujunes kino- ja loomaaiakü
lastus, veepark ja kajakisõit.

Ühised mängud
Unustamatud olid laagripäevad
koos Poola skaudirühmadega
Machary metsas järve kaldal.

Ühised mängud lõkke ääres,
laulud, tantsud, uued tutvused
ja vanad sõbrad: see kõik ühen
das ja sidus ja andis teotahet
edaspidiseks.
Tänu Viimsi vallavalitsuse
ja Poola toetusele oli reis noor
te jaoks vähekulukas. Täname
ka Viimsi kooli lõpetanuid
Karin Pooli ja Ingvar Arsti,
kes olid suureks abiks, samuti
lapsevanemaid ja noori toreda
ürituse eest. Aitäh kõigile!

Viimsi kooli “Suur Koolilaat” läks korda
30. augustil toimus Viimsi
koolis “Suur Koolilaat”, mille eesmärk oli tutvustada
lastele ja lastevanematele mitmesuguseid vaba aja
veetmise võimalusi, osta
kooliks vajalikke vahendeid
ning teha tutvust koolimaja
ja õpetajatega. Hoolimata
väga vihmasest ja tuulisest
ilmast käis laadal üle neljasaja inimese.
Viimsi kooli oli oma tegevust
tutvustama tulnud üle paari
kümne huviringi, klubi, kooli
ja noorte vaba aja sisustami
sega tegeleva organisatsiooni.
Igaühel neist oli kaasas tutvus
tav infomaterjal ning huvi kor
ral sai lisaküsimusi esitada ka
huviringide esindajatele, kes
ise kohapeal viibisid. Uudis
tajad said teada, milline võiks
olla tulemus, kui ühe või teise
ringi kasuks otsustada: suured
spordikarikad rääkisid rohke
test kõrge tasemega võistlus
test, lilleseaded ja keraamika
esemed andsid ülevaate sellest,
mida igal lapsel (ja miks mitte
ka lapsevanemal) osavate käte
ga on võimalik valmis meister
dada.

Peale kasuliku ja huvitava info
sai koolilaadal oma silmaga näha
väikeste ja tublide tsirkuseartisti
de esinemist trupist OMAtsirkus,
kuulata Viimsi muusikakooli
džässorkestri rütmikaid meloo
diaid, Viimsi kooli laululapsi ja
pilliringi Uduviled, ning vaadata,
kuidas kunstniku käe all valmib
suurejooneline pilt.
Lapsevanematele
pakkus
suurt huvi laadal tutvustatud
õpikute ja töövihikute kile
kaante komplekt. See kergen
dab oluliselt esimeste koolipäe
vade tavalist muret: kust leida
kõigile erimõõdulistele õpiku
tele ja töövihikutele sobivaid
kilekaasi. Kuid selles komp
lektis on kõik õiges mõõdus ja
vastavas koguses olemas.
Väga populaarne oli laadal
koolivormi väljapanek, kuhu
kogunes palju huvilisi ja ost
jaid. Kaasa sai tuua kasutatud
koolivorm ja see lihtsalt ära
anda või müüa. Vanemad aval
dasid arvamust, et selline või
malus on hea, sest lapsed kas
vavad kiiresti ning uut rõivae
set ei jõua korralikult kandagi,
kui see juba väikeseks jääb.
Tänulikke lapsevanemaid, kel
õnnestus kerge vaevaga vajalik
riideese soetada, oli palju.

 Nii ilus koolivorm,
tahan endale ka sellist!
Infot jagab Viimsi kooli
klassiõpetaja ja laada
korraldaja Kairi Lehtpuu.
Esiplaanil tüdrukud trupist OMAtsirkus,
taamal Viimsi muusikakooli džässorkester.
Kella poole kolmeks oli
laat läbi ning lapsevanemad ja
õpilased läksid koju rahuliku
südamega: edukaks õppeaas
taks on piisavalt ettevalmistusi
tehtud.

Suured tänud kõikidele laadal
osalenud organisatsioonidele,
esinejatele ning korraldajatele!

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

 Infot jagab
lahkesti Viimsi kooli
tugikeskus: vasakult
Viimsi kooli noortejuht
ja laada korraldaja
Merit Eskel, psühholoog
Gähtlin Leppänen ja
inimeseõpetuse õpetaja
Mart Felding.
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Läheme Euroopat avastama!
Kui paljud teist teavad midagi sellisest saarest nagu Sardiinia? Arvan, et kooli geograafiatunnist on nimi enamikule tuttav, aga pikema
loengu sellest Itaalia saarest
oskavad meist ainult üksikud
maha pidada.
Suuremal osal põhjamaa ini
mestest ei ole Sardiiniaga min
gisugust emotsionaalset sidet,
sest Eesti reisibüroode nimis
tus on see kaunis Itaalia saar
sihtkohana üpriski haruldane.
Egiptus, Kreeta, Kreeka ja ise
gi mitmed Kagu-Aasia maad
tunduvad eestlase jaoks puhku
se-Mekaks niivõrd turvalisena,
et püsivad juba aastaid esiküm
nes. Uusi ja tihtipeale lähemaid
paiku ei kiputa avastama.
Eestlane on juba kord selli
ne konservatiivne inimene ja
harjumuse ori. Uut justkui ei
usaldata ja see, kes palju reisi
nud pole, ei julgegi eksootilise
mat retke ette võtta. Igal juhul
Sardiinia on väga armas ja ilus
Vahemere saar, mis kuulub
Itaaliale ja asub Sitsiilia ja Kor
sika vahel. Sardiinia kaheksa
provintsi moodustavad natuke
alla poole Eestimaa pindalast.
Saarel on ka oma pealinn Gag
liari, mis on ühtlasi Sardiinia
suurim linn.

Eksootiline saar
Saare keskosas on uhked ja
kohati väga järsud mäed, kuid
Sardiinia randade kohta kasu
tavad need, kes seal käinud,
omadussõnu ainult ülivõrdes.
Imeilus, võrratu, pehme, valge
– nende märksõnadega kirjel
datakse randade liiva, ka vesi
on harvaesinevalt läbipaistev,
helesinine ja kristallselge. Lau
sa pinnalt on näha iga eksoo

tilisem veetaim ning värviline
kala.
Sügiseseks kippuvalt Eesti
maalt läheme kahekesi Sardii
niasse unustamatut kogemust
hankima. Seiklus on see meie
jaoks selle sõna kõige otsemas
tähenduses. Me ei lähe lihtsalt
turismireisile ega ka mitte õp
pima, me ei lähe sinna agen
tuuri või programmi kaudu,
vaid, kohver näpus, seiklema,
puhkama, kontakte looma, tööd
tegema ja itaalia keelt õppima.
Viimsi Teataja lugejatega ta
hame jagada seda, mida koge
me ja õpime, ning selle kõige
valguses soovime tutvustada
Sardiiniat ja tema ajalugu, tra
ditsioone, tavasid, ning teada
anda, kui kerge või raske on
tööd leida Euroopa Liidu ko
danikuna.

Saame ise hakkama!
Tänapäeval õpivad ja töötavad
paljud noored organisatsioo
nide ning programmide kaudu
mitmes välisriigis. Meie taha
me iseseisvalt hakkama saada
ja leiame, et selleks julgusest ja
pealehakkamisest puudu ei jää.
Igaüks on oma õnne sepp, see
pärast teame, et peame olema
väga aktiivsed, visad ja suht
lusaltid. Carmenil on olemas
noorsoovahetusprojektides
osalemise kogemus, mis meid
kindlasti toetab, et edukalt Sar
diinias toime tulla.
Kavatseme ka kindlasti
teha koostööd sealse kohaliku
omavalitsusega, et Eesti noo
red oleksid ka edaspidi saarel
oodatud. Oleme seadnud ees
märgiks õppida kiiresti itaalia
keeles rääkima, leida kohe
elamispind ja töö, kuigi pal
jud tuttavad on hoiatanud, et
kõik ei pruugi üldse nii liht
salt minna. Aga tahame ikka

Liis (vasakul) ja Carmen on seiklusteks valmis
ise proovida ja kergesti alla ei
anna.
Sardiiniasse jõuame 5. sep
tembril ning edasistest plaa
nidest, kordaminekutest või
ebaõnnestumistest võib lugeda

juba oktoobri alguses. Reisi
blogi hakkab Viimsi Teatajas
ilmuma korra kuus. Usume, et
meie sõnum on positiivne, et
saaks teisi omaealisi rännuhi
mulisi noori vaid julgustada.

Maailm kogu oma kultuurili
ses, rahvuslikus ja looduslikus
mitmekesisuses on nii ahvatlev
ja põnev, et üksnes selle kõige
nägemine ja tundmaõppimine

tasub juba riski võtmist. Peatse
kohtumiseni!

õpilasi. Muusikastiiliks on
alati jazz.
Restoran mahutab kolme
saali peale kokku pea 100
inimest: mugav lounge 25
inimest, väikese esinemisla
va ning baariletiga põhisaal
ning soliidne ja luksuslik
privaatsaal kumbki 35 ini
mest.
Söögikohal on plaanis pak
kuda ka päevapraadi, praegu
käivad külastajad põhiliselt
meeldivas interjööris õhtu
sööki nautimas. Toiduvalik on
piisav, kuid teenindus konar
lik, mille põhjuseks ilmselt
restorani vähene tegutsemis
aeg. Paraku peab ütlema, et
arenguruumi oleks ka kokal.
Proovitud toitudel – gril
litud seakael teravas veini
kastmes ja forelliliblikas – oli
menüüs märgitud hautatud
juurvili jäänud pooltooreks,
samuti olid pakutavad praed
jahtunud. Magustoiduks va
litud brüleekreem oli hõrk,

kuid karamellistatud suhkur
liialt kuumutatud.
Baari joogikaardi puhul
tasub kindlasti ära märkida
pikka kokteilinimekirja: prae
gu on kliendil võimalus valida
200 retsepti hulgast, tulevikus
on plaanis pakkuda juba 500
kokteili.
Maris Lakk ütles, et kui
gi restoranile pole reklaami
eriti tehtud, on ruumide bro
neeringute arv aina kasva
nud. Arvestades klubi asu
kohta, on saale mugav üü
rida mitmesuguste ürituste
tarbeks, lisaks saab jääda ka
ööbima. Majutuskoht kvali
fitseerub oma üheksa toaga
külalistemajaks, kuigi mu
gavuselt võiks olla neljatär
nihotell: kaks tuba on sauna
ja mullivanniga luksuslikud
sviidid.

Liis Tiisvelt ja
Carmen Kaarus

Uus söögikoht JazzHouse
Viimsi Teataja külastas Pärnamäe
teel
vastavatud
söögikohta JazzHouse, mis
ühendab endas džässiklubi,
restorani ja väikese külalistemaja.
OÜ JazzHouse turundusjuhi
Maris Lakki sõnul otsisid nad
sobivaid ruume kaua. Üheks
nõudeks oli avarus ja nii ongi
uues ehitises asuv maast-lae
ni akendega restoran valgus
küllane ning õhuline.
Interjöör on temaatili
ne, seintel võib näha fotosid
džässartistidest, värvivalik ja
sisustus toetavad hubase klu
bi ideed. Frank Sinatra pilte
võib näha seintel, samuti ai
tab tema muusika kaasa res
torani miljöö loomisel. Põ
hisaalis asuval esinemislaval
troonib klaver, millel reede
ja laupäeva õhtul musitsee
rivad artistid, kelle seas on
ka Georg Otsa muusikakooli

Uues ehitises asuv maast-laeni akendega restoran on valgusküllane ning õhuline

VT
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Suvelõpumõtisklus Pringilt
Väike Pringi küla on muuseumide poolest rikas. Vanas punases koolimajas on
koduloomuuseum ja Kingu
talus vabaõhumuuseum.
Kingu taluõuel on suvel alati
jalutajaid ja Rohuneeme tee
äärne parkla tavaliselt looduse
armastajate ja muidu-mereäär
de-kippujate autosid täis. Avar
niidetud rohuplats, külakiik,
restoran Paat siinsamas kõrval
ja üha haruldasemaks muutuv
võimalus vabalt mere kaldale
pääseda. Ühesõnaga kena koht,
kus murul istumist pahaks ei
panda ja kus lihtsalt meeldivalt
saab aega veeta. Ajaloosõpra
dele on Kingu talu peremees
Henn ja vanaperenaine Veste
ka septembrikuus nõus nagu
varrukast vanaajatarkusi ja -lu
gusid puistama.
Vanad asjad nõuavad pi
devalt hoolitsevat kätt. Kingu
elumaja veranda juures sai sel
suvel näha, kuidas meister vana
kombe kohaselt aknaid kittis ja
aknaraame pintseldas. Jaako
bipäevast peale võib verandal
vaadata Viimsi kunstikooli
õpilaste vaimukaid skulptuure
ja Eda Kommitza loodusmater
jalile tehtud maale. Maja ise on

kahjuks armetus seisus: katus
jookseb läbi ja juba aastaid on
siin kausse ja potsikuid hulle
matesse lekkekohtadesse tassi
tud. Sel sügisel peaks enam kui
saja-aastane hoone lõpuks kaua
oodatud uue katte saama.

Viimsi identiteedist
Koduloomuuseumis on endiselt
näha fotonäitus „Viimsi pildial
bum enne 1940”, nüüd koos
vahepeal suletud ja praeguseks
uue näo saanud fotostuudioga.
Selles tagasihoidlike juugend
like maalingutega saalis võib
näha, kuidas väärikad ja kenad
inimesed möödunud sajandil
Viimsis elasid. Ateljeefotode
olemasolu tõestab, et need ka
lurid ja põllumehed ei pidanud
paljuks raske töö kõrvalt end
pidulikult riidesse panna ja lin
na päevapiltniku juurde sõita.
Müts maha!
Mõte liigub identiteediküsi
mustele. Enne 1940. aastat oli
siin teistmoodi Viimsi. Paljud
vanad talud ja paigad kajas
tuvad praegu vaid tänavate ja
bussipeatuste nimedes, kui se
dagi. Tänane identiteet on alles
kujunemas. Mis on siis viimsi
pärane? Kas arhitektuur, elu
stiil või ka see, et teame, mis

Eda Kommitz on osanud ühendada maalikunsti loodusvormidega. Tulemuseks on nagu ruumiline vaip, värvi ja
vormi üllatav ja rõõmus kooskõla
me kodukohas enne toimus? Ja
siin on, mille üle uhkust tunda.

Harmoonium
fotostuudios?

Fotonäituse kuraator Külvi Kuusk: ”Tulge ka vaatama!”

Harmoonium oli 1920. aastate
moepill. Need toredad muusi
kariistad seisid kindlasti ka pal
jude vanadelt fotodelt vaatavate
tegelaste kodudes aukohal. Aksi
saare harmooniumimeistrid olid
põhjarannikul laialt tuntud ja
ühe Aksi mehe, fotograaf Au
gust Lussmanni muusikaline
kompositsioon on ka muuseu
mis asuva harmooniumi äärele

tutvumiseks välja pandud. Ühelt
Rammu saare fotolt on näha, et
pill võeti ilusa ilmaga lausa õue
kaasa.

Naissaare kuulsad
Schmidtid tulevad
Pringile
Punase koolimaja renoveeri
mistööd jõuavad sel sügisel
esimesest korrusest kõrgema
le. Teisele korrusele on ooda
ta kunstnik Erik Schmidti isi
kunäitust. Terve teine korrus
kujundataksegi näitusesaaliks.
Härra Erik Schmidt, praegu

Mallorcal elav ja töötav kunst
nik, on Viimsi valla poiss, sün
dinud Naissaare Lõunakülas.
See on muuseumile väga meel
div ja tänuväärne, et laias maa
ilmas tuntud vanameistri tööde
suurem väljapanek on varsti
üleval just ta kodukandis.
Üks ruum muuseumi tei
sel korrusel on reserveeritud
Schmidtide perekonnaloole ja
eriti maailmakuulsale optikule
Bernhard Schmidtile. Ham
burg-Bergedorfi observatoo
riumis töötanud Schmidti leiu
tatud suure valgusjõuga pee

gelteleskoop on tänapäevani
silmapaistvaim saavutus astro
noomilise optika ajaloos. Eest
lased on saanud kuulsa leiutaja
elulooga tutvuda ta vennapoja
Erik Schmidti raamatu vahen
dusel. Sel suvel esitles autor
Palma de Mallorca raekojas ka
oma raamatu hispaania- ja ka
talaanikeelset väljaannet, mis
valmis Mallorca astronoomili
se observatooriumi tellimusel.

pib. Tule ja koos teeme majast

e-postil la.randvere@mail.ee.

õnneliku paiga. Meiega saad

Aina Alunurm

Kohtumiseni muuseumis!

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid

Randvere lasteaed on avatud
Õnn on vaikne, kestev rõõm väikestest asjadest.
Õnnel on miljon eri kuju – nagu kunstil.
Õnneks me vajame jäägitut ja kestvat – armastust ja sõprust,
Suuri ja meeldejäävaid – saavutusi ja avastusi.
Aga me vajame ka väikest ja veidrat:
vihma vastu akent, suvemaja lõhna, kassi voodis, seeni rohus, topelt
vikerkaart, hommikukohvi, kiitvat sõna, koduseid piparkooke.
Kõiki pisiasju, mis südant rõõmustavad...
Pam Brown
29. augustil on Õnne ja Õnne
la nimepäev. Õnne ihkame me
kõik ja lasteaed on kui õnne
sümbol: koda, kus peaks ole
ma palju õnnelikke hetki – mis
saaks olla veel kaunim. Just
sellisel õnnelikul päeval ava
simegi ametlikult Randvere
lasteaia.
Hommikupoolikul toimus
laste pidu. Üritusele tuli laeva
kapten Kukerpall, kes merel
seilates oli leidnud aarde
kirstud ja andis need nüüd
lasteaiale üle. Üks laegas oli
täis kullakamakaid, magusaid
ja mõnusaid iirisekomme.

Teises olid üllatused: lasteaia
sümboolikaga rinnamärk iga
le lapsele, samuti suur hulk
kingitusi nii väikestele kui ka
suurtele.
Kapten oli merelainetest
leidnud ka kuus pudelit kirja
ga: kummalistel siltidel olid
rühmade nimed. Nii kuulutas
Kukerpall need ametlikult väl
ja ja kinkis igale rühmale nime
sümboliseeriva meene. Sõi
merühmad on nüüdsest Kala
maimud ja Liivaterad, kahte
3–4aastaste rühma kaunistab
silt Merekarbid ja Merekivid,

4–5aastased on Meritähed
ning koolieelikud Vesikiilid.

Pidu lõppes
ühistantsuga laevatekil
Kell 17 algas pidulik vastu
võtt, kus toimusid uuele ma
jale omased rituaalid. Nime
tahvel, mis koosneb kolmest
osast ning on paigaldatud
ka kolmele postamendile,
sümboliseerib lapse samme
maailma avastamise teel. Ni
metahvlite avamise au sai
endale Viimsi vallavolikogu
aseesimees Mari-Ann Kelam.
Seejärel lõikasid lindi piduli
kult läbi vallavanem Urmas
Arumäe, Viimsi Haldus OÜ
juhataja Heikki Virronen ning
ASi Esmar Ehitus juhataja
Priit Post.
Randvere lasteaia pere tä
nab südamest kõiki inimesi ja
asutusi, kes aitasid kaasa kauni
maja valmimisele ning austa
sid avaüritusel meid oma ko
halolekuga.

Iga rühm sai endale nime
Siinkohal kutsun meiega
ühinema kõiki, kel on kutsu
mus töötada lastega, sest pisi
kesi meil jagub, aga töökäsi na

ühendust telefonil 606 4030 või

MLA Viimsi Lasteaiad juhataja
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Elu diabeeti põdeva
lapsega pole kerge
Diabeetikutest, õigemini diabeedi-lastest on kirjutatud palju
ja mitmesugustes variatsioonides: arstide, vanemate ja laste
endi vaatenurgast. Seekord teen ettepaneku vaadata raske
haigusega võitleva pere elu kõrvalseisja pilgu läbi. Millega
siis puutub kokku üks pere, kus kasvab erivajadusega laps
ja milliseid lisapingutusi peavad iga päev tegema selle pere
liikmed.

Kairi Tozen-Pütsepp
lapsevanem

Olen lähedane perekonnaga,
kus kasvab raske diabeediga
laps. Täpsemalt öeldes, minu
väga heal sõbrannal on puu
dega 13aastane diabeetikust
poeg. See lubab minul, loo
mulikult vanemate nõusolekul,
jutustada ka teistele inimestele,
milliseid tundeid tekitab kok
kupuude selle pere argirõõmu
de ja -muredega.
Oma sõbranna Kaiaga sain
tuttavaks peaaegu neli aastat
tagasi, kui Viimsis loodi mitte
tulundusühing puuetega lastele

vajadus järgida päevarežiimi,
väljasõidud, telefonikõned ema
ja poja vahel ning muret jaga
vad vestlused sõbrannaga, kui
ta poja tervis on halvenenud
– neid nüansse endale taasesi
tades mõistan, kui eriline see
perekond on.
Sten on töökas ja taibukas
noormees, kes armastab kala
püüda ja üritab selle hobiga na
katada kõiki lähedasi. Spinnin
gu ja muu varustuse ostmiseks
tegi Sten suvel tööd: ta teenis
raha muruniitmisega. Noorme
he motoks on eesmärgikindlus
ja ettevõtlikkus. Minu arvates
on Stenil vaatamata oma ras
kele diagnoosile elus suuri väl
javaateid enda arendamiseks,
sest pere soosing ja toetav tugi
süsteem avab poisile mitmeid
võimalusi.
Hiljuti viis kiusav haigus
Steni taas haiglaseinte vahe
le. Sel korral oli löök niivõrd
karm, et võttis poisi jalust mit
meks nädalaks. Helistades sõb
rannale, sain teada, et nii rasket
seisundit pole veel olnud. Järg

Paadisõit on saanud pere lemmiktegevuseks
ja nende peredele. Olime esi
mesed kolm aastat ühingu ju
hatuse liikmed ja koos sai palju
ära tehtud. Sellest koostööst on
kasvanud tugev sõprus, mis te
gelikult ongi põhjuseks, miks
tunnen vajadust kirjutada raske
haigusega lapse kasvatamisest.
Kaia on loomult rõõmsa
meelne, optimistlik ja äärmiselt
energiline noor naine, kes koos
laste isaga kasvatab kahte tore
dat last. Noorem poeg on 12aas
tane terve ja tubli, kuid vanemal
pojal Stenil diagnoositi juba ka
heaastaselt diabeet. Ma ei tunne
seda perekonda kaua, kuid võin
tuua mitmeid muljet avaldavaid
näiteid. Kõik need sünnipäe
vapeod, kus peab jälgima laste
toidumenüüd, argipäeva külas
käigud, mille tavaliselt lõpetab

nes lühike vaikusemoment,
mille Kaia katkestas asjalikult:
aga küll me saame seegikord
sellest üle! Hetkeks arvasin, et
ta petab end. Või oli see hoo
piski lootus, mis hoidis tema
selja sirge?
Kuidas siis ikkagi saavad
hakkama sellised emad nagu
Kaia? – mõtlen ma, ja tunnen
esimest korda ääretut vajadust
seda temalt silmast silma küsi
da. „Kuidas siis muidu,” vastab
Kaia. „Igast tagasilöögist peab
õppima ja pealegi vajavad pere
teised liikmed samuti hoolt.
Sten tuleb ju varsti haiglast
koju ja siis peab elu jätkuma
nii nagu tavaliselt.”
Kuid mina mõtlesin õhtul
enne uinumist, mida saaksin
oma sõbranna pere heaks teha.

Sten isa Lassega kalal
Olen ju kursis haiguse olemu
sega, samuti tean enda poega
kasvatades, mida tähendab
haigusest tingitud range toidu
kontroll ja päevarežiim.
Koos reisil viibides ja iga
päev Kaiaga kokku puutudes
olen tähele pannud, et vaata
mata murekoormale suudab ta
elada täisväärtuslikult: spordib,
armastab tervislikku toitu, käib
perega tihti väljasõitudel ja
loeb palju. Pidevad telefonikõ
ned, et kontrollida toidurežiimi
ja lapse regulaarseid süste, võ
tavad enamiku päevast.
Kõrvalseisjatena me alati ei
teagi, mida kõike peab üks pere
tegema, et argipäevased toi
mingud raske haigusega lapse
kõrvalt korrapäraselt laabuk
sid. Kui küsin sõbranna käest,

mis tunded teda valdavad, kui
ta tulevikku vaatab, siis vastab
ta julge häälega, et kõik saab
korda.
Kaia leiab, et rahulolematu
seks on siiski põhjust, rääkides
pika loo sellest, kuidas poja
haigus alguse sai ja tollal veel
Eestis diabeedi kohta mingit
teavet polnud. Soome diabeedi
liidust sai vajalikku informat
siooni haiguse vormide, kulu,
ravi ja prognooside kohta.
Entusiastlikult nendib Kaia,
et Eestis liigub asi jätkuvalt pa
remuse poole. Seda kinnitab ka
asjaolu, et kasutusele on tulnud
insuliinipumbad, mis peaksid
tegema nii mõnegi diabeetikust
lapse elu kergemaks. Paraku
pole see abivahend igale pe
rele taskukohane. Kaiagi peab

peale päevatöö veel ületunde
tegema, et saaks Stenile insu
liinipumba osta.
Harjumaa diabeediseltsist
ja Eesti diabeediliidust järele
pärides sain teada, et paremaks
on Eestis asjad läinud küll: seda
nii abivahendite kvaliteedilt kui

Kui me hoolime enda ümber
olevatest inimestest, oleme tä
helepanelikud ja märkame lä
hedaste probleeme, siis saame
ka ise jõudu.
Kui teie tutvusringkonnas
on peresid, kus kasvab raske
haiguse või puudega laps, siis

Steni lemmikhobi on kalapüük. Meele teeb eriti
rõõmsaks edukas kalalkäik

Isa julgustab poega spordiga tegelema

ka hinnasoodustustelt. Lootust
anti tuleviku suhtes ka nendele
vanematele, kes praegu peavad
laste insuliinipumbad ise välja
ostma. Diabeetikute abivahen
did on väga kallid ja praegu
kompenseerib Eesti haigekassa
need vaid osaliselt.
Veel hiljuti arvasin, et minu
elu on keeruline, kuid nüüd
tean, et jaksan veelgi rohkem.

julgege märgata! See annab
kaaskodanikele tahtmist hoo
lida ja toetada. Mina igatahes
julgen!
Lähen nüüd Kaiaga kohtu
misele. Küsin vestlust alusta
des, nii nagu ma seda iga päev
teinud olen, kuidas Steniga
täna lood on. Ja siis, ilma sõna
deta, teame mõlemad, et kõik
saab korda!
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Randvere kirik on 155aastane
Viimsi poolsaare idakaldal
asuv väike Randvere kirik
tähistas 2. septembril oma
155. aastapäeva. Omal ajal
teadsid kõik viimsilased, kus
kirik asub. Tänapäeval ei ole
harv juhus, kui kirikut otsiv
matkaja saab kohalikult vastuseks õlakehituse. Kirik oli,
on ja loodame, et ka jääb,
kui me ise oma esivanemate
usku ja kätetööd austame.
1848. aastal pani Randvere ki
riku ehitusele aluse tolleaegne
Ida-Harju praost ja Jõelähtme
kiriku õpetaja Gustav Hein
rich Schüdlöffel. Neli aastat
kestnud ehitus Randvere sur
nuaial lõppes hoone sisseõn
nistamisega 1852. aastal. Tänu
Maardu mõisahärra Christoph
von Breverni rahalisele abile
ja kohalike elanike tublile töö
le sai Viimsi poolsaare rahvas
omale kauni kiriku Randvere
külla Muuga lahe kaldale. Ka
nõukogude võimu „viljasta
vad” aastad ei suutnud kirikut
ega ka selle tähtsust rahva sü
damest hävitada, kuigi seda
mitmete sanktsioonidega teha
püüti.
Järjekordsele kiriku aasta
päevale oli kogunenud sõp
ru mitmest Eestimaa paigast.
Kuusalust tuli praost Jaanus
Jalakas oma perega, kes teeni
sid nii muusika kui ka sõnaga.
Lääne-Nigulast tulid laulusõb
rad eesotsas kirikuõpetaja Lee
vi Reinaruga. Viimsi poolsaare
läänekaldalt olid kohal Püha
Jaakobi koguduse õpetaja Jaan
Lahe ja vabakoguduse pastor
Raido Oras, kes tervitasid sü
damlike sõnavõttudega.
Meeldiv oli see, et ei puudu
nud ka valla esindajad: kultuu
ri- ja spordiameti juhataja Ott
Kask ja esimene Viimsi valla
vanem taasiseseisvunud Eestis,
Ants-Hembo Lindeman. Kohal
olid ka kõige lähemad naabrid:
Randvere külavanem Madis
Kaasik ja perekeskuse juhataja
Aime Salmistu, kes kõik rõ
hutasid oma tervitustes kiriku
tähtsust.
Kirikuõpetaja Aare Kim
mel tänas tervitajaid ja soovis
Jumala õnnistust kõigile ko
haletulnuile. Pidulikule juma

Palju õnne!
Annette Vest 04.09

91 Helve Lepplaan 02.09 70

Linda Jürgens 20.09

90 Valentina Abner
17.09

70

Lii Savisto 19.09

70

Ülo Kollo 23.09

70

Milvi Tarask 26.09

70

Liina Kurm 21.09

90

Livia Ailt 08.09

85

Lia Ahe 05.09

80

Irmgard Läänemets
11.09

80 Mati Ojase 03.09

Valve Lauringson
03.09

75

Nikolai Lembinen
15.09

75 Oman Grein 09.09

Endel-Valentin Kopel
75
22.09
Lea Oja 25.09

75

Imbi Kuningas 28.09 75
Einart-Vambola Köre
75
29.09
Daisy Tuulas 29.09

75

65

Arne Pohlak 03.09

65

Ella Kansi 05.09

65
65

Ain Vilde 11.09

65

Ilme Marks 16.09

65

Helve Mänd 21.09

65

Behrend Boris Walt
Hohorst 27.09

65

Maret Maide 30.09

65

Viimsi päevakeskus
avab uue hooaja
Viimsi päevakeskus (Kesk tee 1) avab uue hooaja 21. septembril kell 13 lahtiste uste päevaga, kus tutvustatakse
järgmisi plaanitud tegevusi: kultuuriüritusi ja -sündmusi, vaba aja veetmise võimalusi ning enesetäiendamise
programme.
Huviringide juhendajad tutvustavad algava hooaja tegevuskavu. Avatavatesse ringidesse saab registreeruda Viimsi
päevakeskuses ja Randvere filiaalis (Kibuvitsa tee 1).
Lahtiste uste päeval tutvustame ka Rakvere teatri ühiskülastuse kava ja registreerime osavõtjaid. Huviringid, mis juba
septembris esmakohtumised paika panid, alustavad kokkulepitud ajal.
Viimsi päevakeskus on avatud kl 10–18.

Randvere kirik
lateenistusele järgnes hubane
kohvijoomine, kõrvale paku
ti võileibu. Selle eest kandis
hoolt koguduse naispere. Suur
tänu ka neile.

Oli ilus ja südamlik pidu
päev. Loodan, et Randvere
kirik ei jää oma madala torni
tõttu kohalikele elanikele mär
kamata. Kellad kutsuvad juma

lateenistusele igal pühapäeval
kell 14.30. Tere tulemast!

Urmas Kiviselg

Elioni DigiTV põhipaketti
kuulub neli Soome telekanalit:
YLE 1, YLE 2, MTV3 ja Nelo
nen. Teenusega liitujad näevad
põhipaketis peale nende veel 36
eesti- ja võõrkeelselt eri vald
konna kanalit ning teemapaket
tidena saab juurde tellida veel
üle 40 kanali. Samuti sisaldab
DigiTV videolaenutust, mille
abil on võimalik tellida telerist
filme kodust lahkumata.
Kui aasta tagasi oli digitaal
ne telepilt nähtav vaid suure
mates linnades, siis järk-järgult
on teenuse leviala laienenud
ka väiksematesse kohtadesse.

Viimsi vallas on võimalik Elio
ni DigiTV-d vaadata Kelvingis,
Randveres ning Tammneemel.
Päris lõplik vastus, kas Di
giTV-d saab koju paigaldada
või ei, selgub juba pärast konk
reetsele aadressile tehtud teh
nilist selgitust.
Digitaalse televisiooni eeli
seks tavalise kaabeltelevisiooni
ees on tunduvalt selgem pilt ja
heli. Eriti hästi tuleb erinevus
välja LCD- või plasmateleri
ga. DigiTV kasutaja saab puldi
abil valida menüüst telekanalile
mitmes keeles heli, subtiitreid

Rõõmsa kohtumiseni!

Lehte Jõemaa
Viimsi päevakeskuse juhataja
tel 606 4080, 511 4557

Randvere kogudusest

Randvere
päevakeskus
on avatud

Soome telekanalid on Elioni
DigiTV-s ka edaspidi nähtavad
1. septembrist läksid kõik
Soome telekanalid üle digitaalsele
teleedastusele,
mistõttu neid enam Eestis
toaantenniga ei näe, ning
kõigil, kes soovivad Soome
kanaleid vaadata, tuleb liituda mõne digi- või kaabelTV pakkujaga. Elioni DigiTV
kliente Soome kanalite digitaalseks muutmine mingil
moel ei puuduta ning kõiki
telekanaleid saab täies mahus vaadata ka edaspidi.

SÜNNIPÄEVAD

ning vaadata ekraanilt telekava
koos saadete tutvustusega.
DigiTV on osa Elioni Ko
dulahendusest, mis lisaks tele
pildile sisaldab ka telefoni ning
kiiret Interneti-ühendust (kuni
12 Mbit/s). DigiTV-d eraldi
tellida ei saa. Septembrikuus
liitujatele on Kodulahenduse ja
DigiTV kuumakse aasta lõpuni
255 krooni ja 55 senti.
Lisainfot Kodulahenduse ja
DigiTV kohta saab küsida info
telefonil 165. Kodulahendusega
liitumiseks saab esitada tellimu
se Elioni kodulehel, esinduses
või kliendiinfotelefonil 165.

Kõigil Randvere piirkonna eakatel on võimalus
külastada ja aega veeta
Randvere päevakeskuses, mis on avatud kl
11–15.
Saate teada sügiskuudel
toimuvast, võite teha
ettepanekuid ja avaldada
soovi tegevuse sisustamiseks. Saate registreeruda
huviringidesse. Tegevjuht
Aime Salmistu (pildil)
ootab Teid!
Olete oodatud!
Kohtumiseni!
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 iimsi
V
valla
kultuuri
kalender
15.–30. september
2007
03.–17.09
Raamatunäitus lastele „Teadmistepäev”
Prangli raamatukogus

14.09 kl 10.30
Tillude rannajooks
Haabneeme rannas

15.09 kl 12
Turvalisuse päev
Laidoneri pargis, Statoili
vastas

15.–30.09
Raamatunäitus
„Abiks õpetajale:
uut pedagoogilises
kirjanduses”
Viimsi raamatukogus

16.09 kl 11.30
Jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

21.09 kl 13
Viimsi päevakeskuse
hooaja avamine päevakeskuse saalis
22.09 kl 12
Kindral J. Laidoneri
olümpiateatejooks
Viimsi-Pirita

23.09 kl 11.30
Jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

27.09 kl 17.30
Vallarahva tervisetund: kepikõnd
Haabneeme-Viimsi

29.09 kl 11
Viimsi noorte sügisturniir jalgpallis
Haabneeme staadionil

30.09 kl 11.30
Jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post
marje@viimsivv.ee

14. september 2007
Viimsi valla sünnid seisuga 04.09.2007

Viimsi noortekeskuses alustab oktoobrist

animatsioonistuudio
Noortele igas vanuses alates 7. eluaastast. Juhendab Sondra Lampmann
MTÜst Nukufilmi Lastestuudio. Koos tutvutakse multifilmi valmimise saladustega.
Animatsioonistuudio hakkab toimuma Viimsi noortekeskuses neljapäeviti kl 18.
Esimene kohtumine 4. oktoobril.
Osalemine eelregistreerimisega kuni 1. oktoobrini tel 606 6826, 5343 1166
(E–R kl 14–20), e-post viimsink@huvikeskus.ee.

Konkurss „Igaüks võib saada igaüheks”
Igaüks võib saada aastavahetuse ja/või jõulutervituse postkaardi autoriks,
mille trükivariant hakkab toetama Eesti lastefondi tegevust.
Eesti lastefond kuulutab välja konkursi heategevusliku eesmärgiga postkaardi leidmiseks. Ootame jõulu- ja aastavahetustervituseks sobilikke, silma ja
südant liigutavaid fotosid ning joonistusi.
Osalema on kutsutud kõik vanusegrupid vanavanaemadest lasteaialasteni. Fotosid võib saata digitaalsel kujul (.JPG-formaadis) meie e-posti
aadressile lastefond@elf.ee, joonistused palume saata postiga (maks. suurus
210 x 150 mm) aadressile Eesti Lastefond, Lai 31 / Suurtüki 1, 10133 Tallinn.
Töödele palume lisada oma nimi, kontakttelefon või elektronposti aadress.
Konkurss kestab kuulutuse ilmumise kuupäevast kuni 30. septembrini.
Info telefonil 641 1188.

Tere tulemast!
 Astrid ja Oliver Kadakul
sündis 22. juunil tütar
Ingeli.

 Anneli Kahrol ja Andrus Hallimäel sündis
22. augustil poeg Steven.

 Pille Pangal ja Richard Tomingal sündis
30. juulil tütar Gloria.

 Aire Kirsil ja Sulev Linnul
sündis 22. augustil tütar
Miina Mi.

 Annika Saukasel ja
Kaido Soorskil sündis
14. augustil poeg Ats.

 Anna-Katariina Männikul
ja Kaupo Salumetsal
sündis 23. augustil tütar
Karoliina.

 Maris Lindel ja Erkki Jõemäel sündis 14. augustil
tütar Silette.
 Eveli Puusepal ja Are
Altrajal sündis 15. augustil poeg Henri.
 Katre Kasepõllul ja Urmas
Palgil sündis 20. augustil
tütar Freia Liisa.

 Katrin Krachtil ja
Allan Gubinskil sündis 26. augustil poeg
Andreas Christofer.
 Tiina Kihulasel ja
Märt Juhanil sündis
29. augustil poeg
Oskar-Martin.

Maido Saar ja tantsuansambel Lee
kutsuvad oma ridadesse uusi tantsijaid
Sügisel 27. hooaega alustav tantsuansambel Lee ootab kõiki tantsuhuvilisi.
Ootame uusi liikmeid, et uuel hooajal koos tantsida. Nii nagu tantsupidu
„Lävel” oli mingi etapi algus ja samas ka lõpp, on ka sügis uue hooaja algus
ja suve lõpp. Paljude Tallinnasse õppima saabuvate noorte jaoks on muu
hulgas probleemiks uue tantsurühma leidmine, sest kodune rühm jääb,
vähemalt mõneks ajaks, kaugele.
Leesse on oodatud kõik huvilised vanusest, soost ja suurusest olenemata.
Lee tähendab tuleaset, mis vahel vaibub ja hõõgub vaikselt tuhas ning vahel
tõuseb kõrgetele leekidele.
Tule ja avame koos Lee 27. hooaja Salme kultuurikeskuses 11. septembril
kell 18.
Saad rohkem infot meie treeningaegade ja muu huvitava kohta. Tule ja
saame tuttavaks!
Kui Sul on juba praegu rohkem küsimusi, saad meiega ühendust võtta eposti aadressil hele.pomerants@pyynsi.edu.ee või lee@lee.ee, tel 5657 7997
või kodulehel www.lee.ee.

Lõbusalt sportlik võistlusmäng “Viimsi VI maastik”
Start: 3.oktoobril kell 17 Randvere noortekeskuse esisel platsil
(Kibuvitsa tee 1, Randvere küla).
Võistkond: 5 liiget, kellest vähemalt 2 on naissoost
Võistlus toimub kolmes vanusegrupis:
5.–9. klass
10.–12. klass
täiskasvanud
Võistkonnal üks ühine väline tunnus. Silmapaistvalt kostümeeritud meeskonnale eriauhind!
Registreerimine kuni 21. septembrini.
Viimsi noortekeskus, viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi spordihall, tiia@viimsivald.ee
Meili teel registreerides märgi palun võistkonna ja liikmete nimed ning vanusegrupp!

MLA Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi
järgmiste ametikohtade täitmiseks:

Randvere lasteaed
õpetaja
muusikaõpetaja
logopeed
õpetaja abi (pedagoogiline haridus ei ole vajalik)

Viimsi lasteaed Piilupesa
õpetaja abi (pedagoogiline haridus ei ole vajalik)
logopeed
remonditööline-majahoidja

Pargi lasteaed
õpetaja (al 17.09)
majaperenaine ehk koristaja

Püünsi lasteaed
õpetaja-tugiisik

MLA Viimsi Lasteaiad

Kaluri tee 10, 74001 Haabneeme, Viimsi vald
Info: 606 6930/932

Viimsi huvikeskus teatab:

uus noorte tantsurühm Freestyle
Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kl 19.00 –20.30.
Alustame 24. septembril.
Loe lähemalt: www.huvikeskus.ee
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Harjumaa omavalitsuse suvespordipäevad
Harju maavalitsuse, Harjumaa omavalitsuste liidu ja
Harjumaa spordiliidu ühisel
nõul ja jõul peeti Kõue vallas Paunküla puhkekeskuses
Harjumaa omavalitsuste 14.
suvespordipäevad. Üritusel
osales 21 võistkonda, kes
pidid parima selgitamiseks
läbima seitse ala.
Esimesel võistlusalal viktorii
nis sai Viimsi võistkond loo
tustandva 5. koha, parim oli
Rae valla meeskond.
Teine võistlus oli nimega
“Lahtivõtmine” ja mõeldud
omavalitsusjuhtidele. Et meie
juhtidest oli sel korral kaasas
ainult volikogu esimees Aarne
Jõgimaa, siis tuli tal ära teha ka
vallavanematele mõeldud üles
anne “Kokkupanemine”. Võist
lusvahendiks anti automaatrelv.
Parimad tulemused said täis
koosseisus võistkonnad, kiireim
oli Harju maavalitsus. Viimsi

pidi vaatamata tublile tegutse
misele leppima 15. kohaga.
Pallimängudest sai iga võist
kond valida võrkpalli, rahvas
tepalli ja jalgpalli vahel. Viimsi
valitud rahvastepall osutus õi
geks ning tõi meeskonnale meie
parima, 4. koha. Pallimängude
võitjaks tuli Kose vald.
Õhtut sisustas “Top 7” ehk
paremad palad aastate jooksul
toimunud isetegevusprogram
mide võitjatelt, kus ka Viimsi
meeskonnal oli au üles astuda.
Taasesitada tuli kolm aastat ta
gasi parimaks tunnistatud kava
„Lumivalgeke ja seitse pöial
poissi”. Edukaim etteasteks
Loksa linna meeste kõhutants,
millele korraldajad andsid eri
auhinna.
Teine päev algas kõikidele
osalistele vaevaliselt, sest eel
misel päeval jätkus isetegevus
piksest ja vihmasajust hooli
mata pilka pimedani. Esimene
ülesanne oli kustutada tulekah
ju. Kogu üritus toimus õnneks

Juudot
harrastama!
Viimsi Judo kutsub
6–12aastaseid poisse ja
tüdrukuid trenni, sest
moodustumas on uus
rühm. Juudot harras
tades paranevad koordinatsioon, tasakaal,
reaktsioon ja laps õpib
ennast kaitsma. Osates
kukkuda õigesti, välditak
se tulevases elus ohtlikke
vigastusi.
Treeningud hakkavad toimuma Viimsi
kooli akrobaatikasaalis.
Täpsema info leiate:
www.hot.ee/viimsijudo

Spordihuvilistele
Kõik spordiklubid, mis treenivad Viimsis lapsi ja noori, ei
ole veel oma treeninguaegasid kinnitanud. Jälgige palun
infot valla kodulehel www.viimsivald.ee/sport/treeninguajad. Seniks saab teavet allpool avaldatud kontaktidelt.

Akrobaatika ja tsirkus poistele ja tüdrukutele
Eksperimentaalse Liikumise Keskus
Treener Heidi Kann, tel 515 2159,
e-post heidi@omatsirkus.ee

Ilurulluisutamine tüdrukutele
Viimsi valla võistkond
kogenud tuletõrjujate kontrolli
all. Voolikute ühendamise, joa
juhtimise ja tule kustutamisega
sai kõige kiiremini hakkama
Aegviidu valla võistkond. Vii
masel alal, torumeeste võist
lusel, tuli võistkonnaliikmetel
ükskõik millise kehaosaga kin
ni katta püstise kahemeetrise
toru augud, et samal ajal vett
juurde valades sealt tennispall
kätte saada. Selle, eriti pealt
vaatajatele lõbusa võistluse lõ

petas võidukalt Kuusalu valla
meeskond.
Spordipäevade üldkokkuvõt
tes võitis Raasiku vald Kose ja
Rae valla ees. Viimasele läks
ka progressikarikas, sest mul
lune 15. koht vahetati nüüd 3.
koha vastu. Ka meie tiim oli
poole tublim kui eelmisel suvel,
16. kohalt tõusime 8. kohale.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

SL Õhtulehe Rahvajooks
tekitab liikluspiiranguid

Spordiklubi Rullest
www.rullest.ee
Treener Rita Rink, tel 5691 9524

Jalgpall poistele
Jalgpalliklubi FC Flora jalgpallikool
Treener Olev Reim, tel 5804 6587, 670 2397
Jalgpalliklubi Martin Reimi jalgpallikool (loomisel)
Treener Martin Reim, tel 5622 2144
Viimsi noorte jalgpalliklubi Viimsi Mehepojad
Treener Aleks Taurafeldt, tel 552 1430

Juudo poistele ja tüdrukutele
Spordiklubi Viimsi Judo
www.hot.ee/viimsijudo
Treener Tõnu Malsub, tel 506 0960

Kergejõustik poistele ja tüdrukutele
Spordiselts Marathon
www.tallinnmarathon.ee
Treener Rein Raspel, tel 5646 1195
Kergejõustikuklubi EHA
Treener Eha Rünne, tel 513 9680, e-post eharynne@solo.ee

23. septembril toimub järjekordne, seekord 25. SL Õhtulehe Rahvajooks, mida tänavu
korraldab MTÜ Stamina Spordiklubi. Tänavuse jooksu maratonitrass kulgeb ka Viimsi
valla teedel. Seetõttu soovime inimesi varakult teavitada sellel päeval toimuvast.
Jooksutrass kulgeb valla teedel järgnevalt: Pärnamäe tee – Lubja tee, ületatakse
Randvere tee ning joostakse mööda rattateed kuni Ranna teeni. Mõningad piirangud
tulevad kogu trassi ulatuses ning sellepärast on meil palve, et inimesed suhtuksid sel
päeval ajavahemikus kl 10–16 liikluspiirangutesse mõistvalt. Soovitav on oma tegemised, mis nõuavad autot, planeerida teisele päevale või kellaajale.
Täpsema info avaldame järgmises Viimsi Teatajas ning samuti teabetahvlitel 10
päeva enne võistluse algust.

Korvpall poistele ja tüdrukutele

Rein Valdmaa

Paul Kerese maleklubi
Treener Iivo Nei, tel 514 8139

ürituse koordinaator
tel 518 9528
e-post rein@stamina.ee

Alustame oma kuuendat hooaega Viimsi vallas ja ootame treeningule korvpallihuvilisi poisse ning tüdrukuid!

Treeningrühmad:

90/91 poisid treener Tanel, 504 8422, tanel@kkviimsi.ee
92/93 poisid treener Ralf, 504 9790, ralf@kkviimsi.ee
95 poisid treener Teet, 522 6609, teet@kkviimsi.ee
96/97 poisid treener Tanel, 504 8422, tanel@kkviimsi.ee
98/99 poisid treener Sulev, 513 3249, sulev@kkviimsi.ee
95/96/97 tüdrukud treener Marika, 5559 5227,
marika@kkviimsi.ee

Treeningud toimuvad Viimsi koolis ja spordihallis.
Tule, paneme palli käima!
www.kkviimsi.ee

Käsipall poistele
Spordiklubi Viimsi HC
Treener Ain Pinnonen, tel 517 8768
Treener Ain Kont, tel 503 0433

Male poistele ja tüdrukutele
Motosport poistele
Kahro Racing Club
Treener Valdur Kahro, tel 504 8275

Septembri spordiüritused

Korvpalliklubi

Korvpalliklubi Viimsi
www.kkviimsi.ee, e-post kkviimsi@kkviimsi.ee
Treener Tanel Einaste, tel 504 8422, e-post tanel@kkviimsi.ee
Treener Teet Tiisvelt, tel 522 6609, e-post teet@kkviimsi.ee
Poiste algõppe treener Sulev Särekanno, tel 513 3249
Tüdrukute treener Marika Seppor, tel 5559 5227

14.09 kl 10.30 Tillude rannajooks Haabneeme
rannas
Korraldaja: MLA Piilupesa
Ka kodused lapsed on oodatud!

14. september Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused staadioni teatejooksudes
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

20.–23.09 Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused jalgpallis

Purjelauasport poistele ja tüdrukutele
Hawaii Expressi purjelauakool
www.surf.ee
Treener Jaak Lukk, tel 525 2550, e-post jaak@surf.ee

Purjetamine poistele ja tüdrukutele
Rein Ottosoni purjespordikool
Treener Rein Ottoson, tel 506 6150
Spordiklubi Tallinna Jahtklubi
www.tjk.ee
Treener Maria Veessaar, tel 564 3913

Sulgpall poistele ja tüdrukutele
Viimsi sulgpalliklubi
treener Aigar Tõnus tel 5690 2481

Tennis poistele ja tüdrukutele

Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Alo Ojassalu tenniseklubi
Treener Kristjan Pakk, tel 5622 6004
Evald Kree Spordimaailm
Treener Ülle Milk, 527 6588

22.09 kl 11.30 Kindral Johan Laidoneri
8. olümpiateatejooks

Ujumine poistele ja tüdrukutele

Start J. Laidoneri muuseumi eest, Viimsi-Pirita
Korraldaja: Eesti spordiselts Kalev

27.09 kl 17.30 Vallarahva tervisetund: kepikõnd
Haabneeme-Viimsi
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

29.09 kl 11 Viimsi sügisturniir jalgpallis lastele ja
noortele
Haabneeme staadion
Korraldaja: Viimsi noorte jalgpalliklubi

Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis
Vanemtreener Enn Lepik, tel 516 1629
Viimsi Veeklubi
Treener Bruno Nopponen, tel 5669 6665,
e-post brunon@hot.ee

Võimlemine/tants tüdrukutele
Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris
Treener Ene Mets, tel 5650 2669, 609 1646

Võrkpall tüdrukutele
H-spordiklubi
Treener Anu Karavajeva, tel 529 3426
Treener Signe Teesalu, tel 514 0747
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KUULUTUSED

 Tulen last
5838 6623.

hoidma.

Tel

 Perekond Kelvingist otsib
asendusvanaema, kes aitaks
maja korras hoida, käiks
lastel lasteaias järel ja viiks
nad huviringidesse, ning kes
oleks abiks siis, kui lapsed
haiged on. Tel 5344 1127.
 2,5aastane tüdrukutirts ja
4,5aastane aktiivne poiss
ootavad mõned korrad nä
dalas enda seltsi lapsesõbra
likku ja hakkajat lapsehoid
jat. Boonuseks oleks lapse
hoidja kutsekvalifikatsiooni
omamine. Kadri 5667 9228.
 27. augustil Viimsi haigla
bussiootepaviljonist leitud
valge üleõlakott. Küsida
parkla valveruumist. Tel
609 0159.
 Kehras üürida välja üks tuba
ühepereelamus (ahjuküte,
möbleeritud). Esialgu keva
deni. Tel 5597 9677.
 Noor Viimsi pere otsib lap
sehoidjat 1,5aastasele Oli

verile. Võimalusel täistöö
ajaga E–R 9–17, kuid ka
muud lahendused läbiräägi
tavad. Tel 614 4590 (tööl) ja
505 1239.
 Vajatakse hoidjat 1,9kuuse
le tüdrukule esialgu paariks
korraks nädalas, perspek
tiivis 3-4 päevaks. Hoid
ja peaks vähemalt esialgu
tulema meile koju. Kadri
Troost, 528 7816.
 Osutan raamatupidamistee
nust, programm HansaRaa
ma. Tel 501 7383.
 Viimsi keskuses asuv paga
ri- ja kondiitriäri Violia võ
tab tööle müüja ja koristaja.
Tel 609 1829.
 Haiglatarvete
tootmiset
tevõte vajab töötajat. Töö
ühes vahetuses puhtas ruu
mis. Asukoht Lubja külas.
Tel 609 0566, 504 2097, epost liiviar@hotmail.com.
 Müüa
kvaliteetseid
küttepuid
võrkkottides.
Tel 516 6613.

 Liuguksed ja riidekapid
teie soovide ja mõõtude
järgi. Abi kapi või garde
roobi projekteerimisel. Tel
522 1151, faks 685 2318,
e-post nagusul@hot.ee.
 Pika pedagoogilise staažiga
inglise filoloog annab era
tunde (mitte algajatele ja
koolilastele) teile sobival
ajal. Tel 653 8152.
 Korteriühistu Lille-1 asuko
haga Aiandi tee 4 Viimsis
võtab tööle väliskoristaja.
Tel 5568 8791.
 Massaaž pingete ja vaevuste
leevendamiseks. Ravi. Ko
gemustega ja sertifitseeritud
naismassöör. Tel 510 6731.
 Killustiku, mulla ja muu täi
tepinnase müük aastaring
selt. Tel 5323 9413.
 Müüa garaaž Viimsis Vehe
ma tee 1. Tel 502 5237.

Viimsi Vallavalitsus
kuulutab välja igaaastase konkursi

“Viimsi Kauneim Kodu 2007”
Ettepanekud konkursil osalemiseks palume esitada
24. septembriks e-postile marje@viisivv.ee
Objektide ülevaatus toimub 25.–30. septembrini.
Tulemustest anname teada oktoobrikuu esimes Viimsi Teatajas.

Viimsi Marketi köök
võtab seoses töömahu suurenemisega tööle kulinaarkoka.
Tel: 5561 7661 või 605 1376.
Piirdeaedade
(võrk, paneel,
puit ja kivi) ja
väravate müük
ning paigaldus.
Tel: 526 7320 ja
507 6941 e-post:
Heidmets@hot.ee

RUUMI- JA
MÖÖBLI
KUJUNDUS
Sisearhitekt Hilda
Ostonen
tel 56 646 323
h.ostonen@starman.ee

Müüa lõhutud
küttepuud.
Tellimine tasuta
lühinumbril 1667.
www.talumaa.ee

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.
Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Hansapanga Pirita ja Viimsi
kontoris on tulemas tagatiseta
väikelaenu sooduskampaania
mis kestab 17.–21. septembrini. Soodus
kampaania ajal on väikelaenu lepingutasu
meie kontorites 50% soodsam.
See on hea põhjus, miks just praegu oma ammused plaanid ja unistused ellu viia!
Tagatiseta väikelaenuga saate teha suuri asju, väikestest rääkimata: katta õppe
kulusid, remontida või sisustada kodu, minna perega reisile, sportida, tähistada
olulist sündmust, osta auto jpm. Oma plaanide kiireks rahastamiseks saate väi
kelaenu mugavalt taotleda nii hanza.netist kui ka pangakontorist. Laenusumma
võib olla 5000–150 000 krooni ning laenu saamiseks ei ole vaja käendust ega
tagatist. Ka ei nõuta laenusaajalt nii suurt sissetulekut kui teiste laenude puhul.
Parima kuumakse aitab leida tagasimaksetähtaeg, mille võite valida 6 kuust kuni
48 kuuni. Kui vormistate lepingu kontoris, saate soovi korral küsida kuni kolme
kuulist maksepuhkust. Sel ajal tasute ainult intressi, laenu põhiosa tagasimak
sed algavad pärast maksepuhkust.
Väikelaenu võtmine on nii lihtne, nagu üks rahalaenamine üldse olla saab: esita
ge taotlus, sõlmige leping ning loetud minutite pärast on soovitud laenusumma
Teie arvelduskontol.
Väikelaenu tingimuste kohta saate täpsemat informatsiooni pangakontorist või
Hansapanga kodulehelt www.hansa.ee.
Tulge küsige väikelaenu oma Hansapanga kontorist Pirital ja Viimsis.
Lisainfo klienditoe telefonil 631 0310.
Keili Tees
kontorite juhataja
Pirita ja Viimsi kontor
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TULE SPORTIMA!

PAREM ENESETUNNE • ROHKEM ENERGIAT • SUUREM TÖÖVÕIMEKUS

SIND OOTAVAD:
2 jõusaali

• TECHNOGYM ja DAVID seadmed
• kardioseadmetel integreeritud TV
• üle 1 000 kg raskusi

Lai valik rühmatreeninguid
• aeroobika, shaping, pilates, capoeira,
capoeira lastele, kõhutants, tai-chi

Lisaks

• Professionaalsed treenerid ja instruktorid
• Toitumisalased konsultatsioonid
• Vesimassaažiga basseinid
• Hubased riietusruumid ja saunad
• Spordidiagnostika ja massaaž

Aadress: Regati pst 1 (Pirita TOP Spordikeskuses) Tel: 639 8504 E-mail: info@sde.ee

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
OOTAB OMA KOLLEKTIIVI

• ÕPETAJAT

(palk vastavalt kvalifikatsioonile ja lisaks preemiad)

• ABIÕPETAJA

(hea palk, rõõmus kollektiiv, sobib ka lapsesõbralikule pensionärile)
NB! Töökoht kodu lähedal, väikesed rühmad, tööaeg kokkuleppel
OOTAME LAPSI JA VANEMAID LASTEAIAGA TUTVUMA IGAL TÖÖPÄEVAL 9.00–13.00
Kandideerimiseks palume saata CV e-postile paasupoeg@yahoo.com
või tulla lasteaeda, Pringi küla, Paakspuu tee 10
INFO TELEFONIDEL 623 2833, 551 2055

Disaini- ja
õmblussalong
Haabneemes
Kaluri tee 5
individuaalõmblus
kodutekstiilide õmblemine
tikkimisteenus
(logod ja muu sümboolika)
suur valik reklaam- ja vabaajariideid
parandustööd
tel 609 1490, 529 8020
e-post info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

www.randverearst.ee

PEREARST
K AT I PA A L
Kibuvitsa tee 1 Randvere, Viimsi
60 74 252

Võtan tööle täiskohaga

autojuhi

isiklikule sõiduautole
(Mercedes S-klass).
Helistada 503 3658, Priit.

Dr Hubert Poola (MD, PhD),
Tallinna Kirurgide Seltsi auliige

TEOSTAME SÕIDU- JA PAKIAUTODE
KERE- NING VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE
E-R 9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501
info@sambora.ee, www.sambora.ee
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TÄNAV
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

liuguksi, korpusmööblit, ogaplaatferme,
palkmaju (freespruss 70–202 mm)
Lõikame mõõtu ja servakandime mööbli
detaile oma ja tellija materjalist.
tel 508 8466, Peep Liinev
seinatehas@seinatehas.ee, www.seinatehas.ee

Elava Tule baaris

Ü
NÜ

D

D!
U
AT
AV

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

KUUMAD PIZZAD OTSE AHJUST !

TULE JA PROOVI !

HAMBARAVI
PRAKS JA KÜÜTS

Hambaravi

Proteesitööd

Kirurgia

Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!
Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

Rannakaare tee 12, Pringi (vabaõhumuuseumi vastas)

tel 5645 5251

Seinatehas OÜ valmistab:

Aserbaidžaani köök
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünni
päevi 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

kirurgi konsultatsioonid
vastuvõtt
kojukutsed

endale
perele
sõbrale
külalisele
sünnipäevalisele
suurele ja väiksele

Tel: 60 48 600

tänavakivi paigaldus
äärekivi paigaldus
haljastus
www.tuurmaa.ee
tel 5811 8322
Osaleme avalikel hangetel.
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Koli kasvõi lemmiklooma!*
Uudne BIG BAG prahikott on ideaalne
lahendus Sinu aia- ja pargijäätmete,
ehitusprahi või suuremõõtmeliste olmejäätmete kogumiseks ning äraveoks.

UKS, MIDA VÕIB USALDADA

TÕSTUKSED
* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid
tavalise, suure metallkonteineri ees:

� Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist

Kandevõime:
1250 kg

� Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu

Maht:
1 m3

� Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive
� Paindlik hind

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

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

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

Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee
Telli BIG BAG kott koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn),
(T lli )
7 386 706 (Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

LU M E N

garaaſidele ja
tööstushoonetele

www.standoor.ee

Dr. Pille Jõevee

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Vajame
rehvide
monteerijat
Väljaõpe kohapeal

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

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

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

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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