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Viimsi Kool ja Rocca al Mare
Kool asutasid õpetajate arenduskeskuse
Loe lk .

Viimsilaste koduaed
pälvis tunnustust
Epp ja Marek Kaleta koduaed Viimsis pälvis
ajakirja Kodu & Aed võistluse „Kodu kauniks!” noore aia preemia.
Preemia suurus on 15 000 krooni, mille pani
välja firma Schetelig. Žürii hinnangul on noorte enda planeeritud aed hästi läbi mõeldud ja
hoolika kujundusega. See sobib nii perekonnale puhkamiseks, aknast vaate nautimiseks kui
ka koertele jooksmiseks.
Võistlust korraldab ajakiri Kodu & Aed juba
kuuendat aastat. Eesmärk on innustada ja toetada inimesi ilusate kodude ja aedade loomisel
ning tunnustada juba tehtut. Sel aastal oli võistlusel 80 osalejat.
Žüriis olid ajakirja Kodu & Aed toimetuse
ja sponsorite esindajad, disainer Krista Aren,
kunstiteadlane Karin Paulus ja arhitektuuriajaloolane Mart Kalm.
Aasta kodu tiitli sai Kai Tarmula Pärnust
ning aasta aiatiitli Edna ja Rein Kõiv Valgamaalt. Lisaks anti välja seitse eripreemiat. Auhinnafond oli 230 000 krooni. Peapreemiate
suurus oli 50 000 krooni. Võitjate autasustamine on teisipäeval, 13. novembril kl 13 Tallinnas
Mustpeade Maja valges saalis.
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Uus tee on avatud. Aiandi kergliiklustee ehitaja KPK Teed ASi projektijuht Roland Valge (paremalt), Tallinna Teede ASi
ehitusdirektor Lembit-Alo Kippar (keskel) ning vallavanem Urmas Arumäe.

Viimsi kõige ohtlikum ristmik sai korda
Viimsi vald investeeris tänavu teedevõrgu arendusse ning liiklusohutuse suurendusse 30 miljonit krooni. Pool sellest kulus 31. oktoobril avatud Aiandi-Vehema-Pargi tee ristmiku ning Aiandi kergliiklustee ehituseks.
„Kiirelt areneva piirkonna ja hooliva elukeskkonnana ei saa Viimsi
vald tähelepanuta jätta ka kõigi
liiklejate vajadusi, olgu siis tegemist jalakäijate, jalgratturite või
autojuhtidega. Sestap peab sellega
sammu käima ka siinne teedevõrk.
30 miljoni krooni suurune investeering turvalise liiklemise tagamiseks on igale omavalitsusele märkimisväärne saavutus,” ütles Viimsi vallavanem Urmas Arumäe.
Vallavanema sõnul on täna avatavate teede puhul tegemist juba
kolmanda tõsisema teeinvestee-

ringuga Viimsis sel aastal. Varem
sai valmis Reinu tee enam kui kilomeetrine pikendus, mis ühendab
poolsaare põhjapoolses osas ida- ja
läänekalda. Novembris valmib aga
Randvere kahe ja poole kilomeetri pikkune kergliiklustee. „Seega
käib teedeehitus vallas täie hooga
ja kergliiklusteede osas on plaan
ühendada valla vastavad teed Tallinna omadega, ” lisas Urmas Arumäe.
Viimsi abivallavanema Jan Trei
sõnul oli uuenduskuuri läbinud
ristmik varem valla kõige liiklus-

ohtlikum koht. „Pöörete sooritamine Pargi teelt Aiandi teele ning
samuti Pargi teelt otsesõit Vehema
teele oli nähtavuse puudumise
tõttu lausa liiklusloterii. Selline
olukord kestis niigi väga kaua: 40
aastat asus ristmikul alajaam, mis
oli küll elektrivarustuse seisukohast vajalik, kuid selle paiknemine mäe keskel asuval ristmikul oli
katsumus igale liiklejale, ” märkis
ta.
Ristmiku uuendamine läks vallale maksma neli miljonit krooni
Viimsi vallavalitsus korraldas
ristmiku rekonstrueerimise käigus
koostöös ja ühisel finantseerimisel
AS-iga Fortum Elekter alajaama
lammutamise ning uue moodsa
alajaama ehituse.

Peale mainitud ristmiku avas
vallavalitsus ka Aiandi kergliiklustee. Nelja meetri laiune tee on ligi
kaks kilomeetrit pikk ning seal on
kokku 75 valgustit 150 W lampidega, et tagada ohutu liiklemine.
„Aiandi kergliiklustee loob head
võimalused ka tervisesportlastele, kellele muu hulgas tuleb peagi
harjutuskohtadena lisa Lubja küla
klindi suusa- ja spordiradadel, ”
märkis Jan Trei.
Aiandi-Vehema-Pargi tee ristmiku ja Aiandi kergliiklustee
ehitustööd algasid tänavu suvel.
Esimest ehitas Tallinna Teede AS
ning teist AS KPK Teed. Aiandi
kergliiklustee ehitus maksis 10,8
miljonit krooni.
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Randvere külaelanike üldkoosolek toimub laupäeval, 8. detsembril Randvere
lasteaia saalis kl 15–17.

Päevakord:
1) Randvere külavanema tegevuse aruanne
2) informatsioon Randvere päevakeskuse,
noortekeskuse, perearstikeskuse ja külaseltsi tegevusest
3) Randvere küla ranna puhkeala ja mänguväljakute väljaarendamisest
4) Randvere küla arengukava aktualiseerimisest
5) sõnavõtud
Ootame külaelanikke, eriti aga uusasukate aktiivset osavõttu üldkoosolekust.
Kõige austusega

Madis Kaasik
Randvere külavanem
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Sadamate asemele
kerkivad äri- ja elumajad
Milstrandi kütuseterminali ja Miiduranna
sadama maa-aladele Viimsi vallas Miiduranna külas kerkivad kaks nüüdisaegset
äri- ja elamukvartalit.
Planeeringujärgus projektid kujutavad endast
muu hulgas suurt keskkonnavõitu kogu Viimsile ja samuti Merivälja elanikele.
Viimsi vallavanema Urmas Arumäe sõnul
on tegemist suurepärase piirkonnaga, mis
väärib suursuguseid lahendusi. „Ma tunnen
siirast rõõmu selle üle, et Miiduranna piirkonnast taandub kütusetransiit ja ilus ala läheb
nii-öelda inimeste kätte. On selge, et palju võidab sellest kogu Tallinna ümbruse rannajoon
ja merelt paistev siluett. Usun, et mõlemad
projektid moodustavad valmides nauditava
ühtse terviku,” ütles vallavanem. „Milstrandi
kütuseterminali kinnistule sobivad kindlasti
ka kõrghooned,” lisas ta. „Projekti teostumisel on Miiduranna sadama ja Milstrandi arenduste puhul kahtluseta tegemist ühe eksklusiivseima büroo- ja elukeskkonnaga Tallinna
linnastus.”
Milstrandi kvartali ideelahenduse autor on
arhitektuuribüroo Luhse & Tuhali arhitekt Tanel Tuhal, kelle nägemuse kohaselt moodustub
alale kvaliteedile rõhuv multifunktsionaalne
uusasum, milles on oluline osa ka sotsiaalsete
teenuste kättesaadavusel. Miiduranna-Maardu
vahelise raudteelõigu likvideerimisel võib tulevikus tulla kõne alla selle kasutamine ühendusteena Viimsi keskuse ja Peterburi maantee
vahel.
„Miiduranna sadamaala parima hoonestuslahenduse leidmiseks toimus tänavu suvel
rahvusvaheline arhitektuurne ideekonkurss,”
ütles sadama esindaja Aarne Jõgimaa. „Konkursi võitjaks osutus Taani arhitektibüroo
Hvidt & Mølgaard töö nimetusega „Miidport
Village””. Hindamiskomisjonis osalesid arhitektid Ülar Mark, Irina Raud, Arvo Rikkinen ja Antti Ahlava, samuti Viimsi vallavanem Urmas Arumäe ja abivallavanem Haldo
Oravas.

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.

Tegemist on fotomontaažiga Milstrandi naftaterminali ja Miiduranna tootmisala ühest võimalikust levikunägemusest,
loodud Taani arhitektide (Arhitektibüroo Hvidt & Mølgaard) poolt sadama osas (parimaks tunnistatud konkursitöö) ja eesti
arhitektide poolt (Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal) Milstrandi osas.
Jõgimaa sõnul on valla soov
kujundada praeguse Miiduranna
kaubasadama asemele ümbritseva
keskkonnaga hästi haakuv, läbimõeldud planeeringu ja nüüdisaegse hoonestusega ala. Sadamapiir-

konna uuendamisega tekib kauni
merevaatega avatud ruum, kus
saab pakkuda nii merega seotud
puhkamis- ja sportimisvõimalusi
kui ka muid piirkonnas vajalikke
teenuseid.

Miiduranna kütuseterminali ja
sadama territooriumile kavandatavate arengutega arvestatakse Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringus, eesmärgiga tagada Viimsi

valla elanikele üha kvaliteetsem ja
inimväärsem elukeskkond.
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Aiandi-Vehema-Pargi tee
uuendatud ristmik avati pidulikult
Tee avamisel olid kohal valla
esindajad ning tee-ehitajad.
Muusikat tegi noorte puhkpilliorkester ning uut kergliiklusteed
proovisid jalgratturid.
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Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833.

Noorte puhkpilliorkester

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 26. oktoobril.

Jalgratturid

Abivallavanem Jan Trei
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Valmis film helilooja Arved Haugist
Eesti estraadimuusika klassiku Arved Haugi 85. sünniaastapäevaks valmis 30minutiline film „Armuigatsus”, mille
esilinastus oli 3. novembril
Viimsi koduloomuuseumis.
Filmi autor on Jaan Kolberg
ning produtsent Urmas Arumäe. Filmi eelkäijaks on 1996.
aastal ilmunud Arved Haugi
autoriplaat, mille produtsent
oli samuti Urmas Arumäe. Küsimuse peale, miks meie vallavanem just Arved Haugi muusikat ja mälestust jäädvustada
on aidanud, vastas ta: „Vaatamata vanusevahele olime head
sõbrad. Oma CD-plaati tahtis
ja kavandas Arved aastaid ja
1995. aastal lõime käed, et toetan selle ilmumist rahaliselt.
Kahjuks samal aastal Arved
suri, sõbrale antud lubadus tuli
aga täita.”
„Armuigatsus”
põhineb
muusikaliselt sellel samal
1996. aastal ilmunud CDplaadil. Film räägib aga ühest
etapist Arvedi elus, milleks on
mehe ja Anne-Reet Margiste
armastuse lugu. See jättis sügava jälje tundeliste lauludena
ka helilooja loomingusse.
„Mind isiklikult seob Arvediga veel seegi, et mõned
head aastad tagasi ostsin tema
leselt, Anne-Reedalt, Tammneeme tüki maad ja rajan sinna parasjagu oma kodu. Emotsionaalselt teeb kogu tehingu
oluliseks see, et maal asub ka
Arvedi sünnikodu,” ütles Arumäe.

Arved Haugi
eluloolised
andmed
Muusikutee:
ENSV riiklik filharmoonia
aastatel 1961–1986, estraadiosakonna toimetaja,
ansamblite Laine, Vana
Toomas ja Erfia juht

Muusikukarjäär:
Mängis saksofoni, kontrabassi, löökpille, akordionit
ja kitarri

Lauljakarjäär
Laulis Eesti Raadio legendaarses meeskvartetis koos
Kalju Terasmaa, Uno Loobi ja Eri Klasiga ning ER
segakooris

Heliloojakarjäär

Pildil vallavanem Urmas Arumäe, kes oli ka filmi produtsent, ja Anne-Reet Margiste-Haug, Arved Haugi lesk.
Arved Haug sündis 5. novembril 1922. aastal Tammneeme külas Suurekivi talus. Ta oli
mitmekülgne laulja, muusik ja
helilooja: ta laulis Eesti Raadio
meeskvartetis, mängis saksofoni ja kirjutas laule. Tema on

kinkinud meile sellised haaravad viisid nagu „Rannapiiga”,
„Sepa jutustus”, „Kui kõnnib
mannekeen”, „Hõissa pulmad”
ja paljud teised.
Lisaks sellele juhatas Arved
Haug estraadiansamblit Laine

ning pärast oli ta mitme tunnustatud kergemuusikakollektiivi eesotsas. Tema panustas
eesti muusikasse umbes 450
lauluga, millest paljud saavutasid tähelepanu ja preemiaid
tollastel lauluvõistlustel. 1990.

aastast kuni ootamatu surmani 1995. aastal mängis Arved
Haug saksofoni omaaegsetest
tippmuusikutest koosnevas In
Swing Bandis.
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Muusika kümnele estraadietendusele ja üle 450
laulu, neist paljud on läbi
aastate olnud populaarsed
rahva seas nagu „Hõissa,
pulmad!”, „Sepa jutustus”,
„Kui kõnnib mannekeen”,
„Rannapiiga”,
„Mere
muusika”, „Saadan oma
varju”, „Rahu hällilaul”,
„Kodu”, „Ööbiku valss”,
„Sel õnnepäeval”, „Lõbus
korstnapühkija”,
„Lõpp
poissmeheelule!”, „Laev
lahkub hommikul” jt.

„Pargi ja reisi” süsteemil on tulevikku

Jaanus Mutli
Tallinna abilinnapea

Autodest ummistunud kesklinn on paljude linnade
probleem olnud juba aastaid
ning nüüd hakkab see mure
ka meieni jõudma. Seetõttu on Tallinna linnavalitsus
võtnud selle vastu kasutusele meetmeid, näiteks
käivitatud „Pargi ja reisi”
süsteem (P&R). Projekti oleme loonud suuresti tulevikku silmas pidades, sest kui
vaadata suuremate linnade
arengut maailmas, muutub
ühistransport järjest prioriteetsemaks.

„Pargi ja reisi” süsteemi eesmärk on meelitada sõidukijuhte kesklinna jõudmiseks
kasutama isikliku auto asemel
ühistransporti, sest linna seisukohalt on oluline säästa loodust
ja vähendada kesk- ja südalinna liikluskoormust. Samas
tehakse ühistranspordi kasutamine juhtide jaoks võimalikult
mugavaks.
Ühistranspordiraja äärde on
paigaldatud piirded, mis takistavad autodel sinna sõitmast.
See tagab liini-, aga ka koolibussidele veelgi sujuvama liikluse. Oma sõiduki tasuta valvega parklasse jätnud saavad
bussiga kiiresti ja takistusteta
kesklinna sõita.
P&R süsteemi rajamiseks
korraldati koostöös TTÜ
teedeinstituudi ja inseneribürooga Stratum uurimus
„Lähtekohad P&R süsteemi
rakendamiseks Tallinnas”.
Tööst lähtuvalt on P&R süsteemi rakendamise peamised
ühendused Tallinnas ViimsiPirita-kesklinn; Rannamõisa-Haabersti-kesklinn; Laagri-Järve-kesklinn; Luige-Järve-kesklinn; Männiku-Järvekesklinn; Lasnamäe-kesklinn
ning Mõigu-Ülemiste-kesklinn.

Selle aasta suvel oli „Pargi
ja reisi” süsteemi katseperiood
Pirita-kesklinna suunal, kui
valmis ka Pirita tee ühistranspordi- ehk A-rada.
Septembri alguses käivitas
Tallinna linnavalitsus P&R
programmi suuremas mahus,
mille järgi saavad kesklinna
poole sõitvad juhid jätta oma
autod tasuta parklasse ning kasutada edasisõiduks eribusse.
Erinevalt eelnenust sõidavad
bussid kesklinna vastvalminud
ühistranspordirajal ning õhtusel tipptunnil viib eribuss soovijad ka parkla juurde tagasi.
Bussisõidu eest tuleb küll tasuda, kuid parkimine on tasuta.
Parkla on piiratud aiaga ning
on olemas ka parklatöötaja.
Süsteemi kasutaja peab bussisõiduks lunastama tavalise
perioodikaardi alates päevapiletist. Sellegipoolest on see
odavam kui kesklinnas parkimine, sest näiteks 30 päeva
kaart maksab ID-piletina 250
ja paberil 360 krooni. Parkimine linnas on kallim kui P&R
süsteem, kuid kesklinnas parkimiskoha leidmine on omaette probleem.
Seoses programmiga P&R
on avatud ka bussiliin nr 1 PR,
mis sõidab marsruudil A. Laik-

maa – Pirita. Liin töötab tööpäevadel ajavahemikus 6.50–
10.35 ja 15.01–19.14 ning bussid sõidavad intervalliga 13–14
minutit.
Inimesed pole veel sellega
harjunud, et P&R bussidega
saavad sõita ka kõik sõidu-

kaardiga reisijad, mitte ainult
autoomanikud. Buss on puhas
ja sõidab ühistranspordirajal
kiiresti.
Loomulikult nagu iga uus
asi, vajab ka „Pargi ja reisi”
süsteem aega ja sissetöötamist,
et inimesed sellega harjuksid.

Linn on süsteemi suhtes positiivselt meelestatud ja projekt
areneb kindlasti edasi. Praegu
otsib linnavalitsus võimalusi
uute P&R parklate rajamiseks.
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Viimsi valla munitsipaal
haridusasutuste toitlustamisest
Juba pikemat aega on Viimsi valla lapsevanemate kirgi kütnud toitlustamisega seotud probleemid Viimsi koolides ning
MLA Viimsi Lasteaia Püünsi ja Randvere rühmades.
Kui eelmisel õppeaastal oli
pretensioone eelkõige toitlustamise korralduse pärast magnetkaartide kasutamishäirete tõttu,
siis nüüd on paraku tulnud nii
koolidest kui ka lasteaedadest
signaale, et toit ei vasta ootustele.
Lapsevanemad on kirjutanud meile kirju, kus väljendavad rahulolematust toidu kvaliteedi üle. Menüü on ühekülgne,
portsjonid väikesed ning ei vasta kasvava noore organismi vajadustele. Sel sügisel oli Viimsi
koolis lastevanemate üldkoosolek, kus toitlustamisolukorda
arutasid vallavalitsuse, kooli
ja Eesti Eine esindajad ning
lapsevanemad. Sellega, et pakutava toidu kvaliteedis ei saa
järeleandmisi teha, nõustusid
kõik pooled. Selleks, et tagada
kvaliteetne toit, tuleb aga toitlustaja sõnul tõsta toidupäeva
maksumust.
Mullu korraldas vallavalitsus vähempakkumise Püünsi
põhikooli, Viimsi kooli, Prangli
põhikooli ja MLA Viimsi Lasteaia Randvere ja Püünsi rüh-

made toitlustamiseks. Vähempakkumisel osutus edukaks
AS Eesti Eine, kellega sõlmiti
toitlustusteenuse leping. Tänavu augustist on Eesti Eine ja
vallavalitsus pidanud läbirääkimisi ettevõtte taotluse üle
tõsta toidupäeva maksumust.
Läbirääkimiste
tulemusena
allkirjastasime 31. oktoobril
lepingu lisa, kus fikseerisime
uue koolilõuna, eine ja lasteaia
toidupäeva maksumuse ja kriteeriumid, millele peaks menüü vastama.
Toitlustamise kallinemise
peamine põhjus on üldine hinnatõus. Statistikaameti andmetel kiirenes tarbijahindade kasv
2006. aasta detsembris 5,1
protsendini, mis on novembriga võrreldes 0,5 protsendipunkti võrra kõrgem. 2006.
aasta kokkuvõttes ulatus inflatsioon 4,4 protsendini. Mootorikütuste
hinnamuutused,
transporditeenuste ja toiduainete kallinemine ning jätkuvad
nõudluspoolsed surved tõid
kaasa inflatsiooni kiirenemise
viimaste aastate kõrgeima ta-

semeni. Tõusu osas mõjutavad
toidupäeva maksumust lisaks
kõrgemale kütusehinnale ka
kasvavad palgakulud. Tulenevalt aiasaaduste kallinemisest
on toiduainete hinnad tõusnud,
ulatudes detsembris 6,5 protsendini.
Inflatsioonikriteeriumi hindamise aluseks olev 12 kuu
keskmine harmoneeritud tarbijahinnaindeks (THHI) tõusis detsembris 4,45 protsenti.
2007. aasta kokkuvõttes võib
oodata inflatsiooni suurenemist võrreldes eelmise aastaga.
Oluline on asjaolu, et täna laste toitlustamisel rakendatavad
hinnad on määratud, arvestades normatiive, mis on tegelikult kehtestatud aastaid tagasi.
Tuginedes eeltoodule on vallavalitsus ja Eesti Eine jõudnud
ühisele meelele, et toitlustamise maksumust peab olema
võimalik muuta iga aasta ning
vastavalt lepingu lisas sätestatule võetakse toitlustamise
maksumuse muutmise aluseks
statistikaameti avaldatud tarbijahinnaindeksi toidukaupade
grupi hinna muutus. See kriteerium aitab vältida edaspidi
olukorda, kus pooltevahelised
läbirääkimised võivad venida

põhjendamatult pikaks ning ei
suudeta leppida kokku, mis on
tegelikult muutmise alus.
Vallavalitsuse ja Eesti Eine
esindajad saavutasid läbirääkimiste käigus üksmeele selles
osas, et pakutava toidu koostise, vahelduvuse, kvaliteedi ega
koguse osas ei saa järeleandmisi teha. Arvestades laste huvide
kaitset ning üldist majanduslikku olukorda, ei kaalu hinnatõusu negatiivne mõju üles
laste tervise tagamise vajadust
hea tasemega toitlustamisteenuse kaudu.
Lepingu lisa üks kõige olulisem osa on kahtlemata 28
päeva näidismenüü, mille oleme sidunud konkreetsete nõuetega: selle on koostanud Eesti
Eine ning hinnangu saanud
tervisekaitseinspektsioonist.
Sellega võtab Eesti Eine endale kohustuse lähtuda Tervise
Arengu Instituudi ja Eesti Toitumisteaduste Seltsi koostatud
2006. aasta raamatust „Eesti
toitumus- ja toidusoovitused”.
Lepingus oleme kokku leppinud selles, et lasteaia toidupäeva hind tõuseb alates selle
aasta 1. detsembrist. Soovime
sedagi küsimust arutada lasteaia hoolekoguga.

Volikogu uuendas
valla arengukava
Viimsi volikogu võttis valla arengut silmas pidades vastu
väga tähtsa dokumendi: „Viimsi valla arengukava strateegia
aastani 2030” ning „Investeeringute kava 2007–2013”. Nii
tegevused kui ka rahastamised toimuvad vallas ainult selle
alusdokumendi põhjal.
Peamised töövormid arengukava koostamisel olid dokumentide analüüs, vallavalitsuse ametnike töökoosolekud ja
arutelud, millest olid oodatud
osa võtma ka valla huvirühmad. Eelarve ja investeeringutega seotud algandmed ja
investeeringute mahu arvutas
välja rahandusosakonna juhataja Tähve Milt.
Arengukava seirega seotut
juhtis arendusnõunik Enno
Selirand. Statistilised andmed
pärinevad valla ja riigi t andmeallikatest ning uuringutest,
millele on arengukavas viidatud.
Kava kaasajastamisel arvestasime viimastel aastatel vallas
toimunud arengutrendidega ja
analüüsime plaani täitmist perioodil 2006–2007. Sise- ja väliskeskkonnas toimunud muutusi arvesse võttes tehti hetkeolukorra analüüs ja täpsustused
valla arendamise mudelis.

Ettevõtlus peaks vallas
rohkem arenema. Oleme seisukohal, et Viimsi ei pea olema Tallinna magala, vaid siin
saab ja tuleb arendada ka ettevõtlust. Investeeringute osas
on tehtud varasemaga võrreldes suuri muutusi. Kriitiliselt
töötati läbi lähiaastate tegevusülesanded ja otsiti lahendusi investeeringute vajaduste
ning eelarve tasakaalustamiseks. Vajadusi ja soove midagi
ära teha on alati palju rohkem
kui võimalusi selleks eelarvest
raha eraldada.
Arengukava on väga mahukas dokument, mis koosneb
sisukorrast, tabelite ja jooniste
nimekirjast, eessõnast, üheksast osast, kasutatud materjalide ülevaatest ning lisadest.
Sealt leiab ülevaate valla olukorrast, mis sisaldab territooriumi, looduse, elanikkonna,
majanduse, sotsiaalsfääri ja
kohaliku omavalitsuse kirjel-

dust ning analüüsi. Olukorra
ülevaate tähtsus kavas tugineb
arusaamisele, et arendustegevus on pidev protsess, kus senised suunad mõjutavad oluliselt seda, mida on võimalik,
mõistlik ja vajalik edaspidi
teha.
Kava neljandas osas täpsustatakse valla visiooni ning
seotakse see regionaalse mõõtmega. Viiendas osas on kirjeldatud strateegilise arendamise
mudelit. Viimase ülesanne on
määratleda peamiste arengukomponentide vahelised seosed, tuua välja prioriteetsed
suunad ning nende piires püstitatud eesmärgid ja saavutamise
lahendusteed.
Investeeringute plaan lähtub arengustrateegias seatud
eesmärkidest ja valla eelarve
võimaluste hindamisest. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on loetletud ülesanded ja
konkreetsed tegevused koos
nende hinnangulise maksumuse ning tööde soovitud ajakavaga.
Valla
jätkusuutlikkuse
ning edu tarvis on oluline pikaajaline arengu kavandamine. Praegu pakume lugejatele

kaasa mõtlemiseks järgmist
visiooni, milles ei tohiks lähtuda ainult tänasest päevast,
vaid ka sellest, milliseks
muutub meie koduvald aastaks 2030.
Viimsi on tegusate, edukate
ja kogukondlikke suhteid väärustavate elanikega, Tallinna
linnastus kvaliteetset elamist
ja sisukat puhkust pakkuv
dünaamilise juhtimise ja tugeva mainega kohaliku omavalitsuse üksus Eestis. See on
paik Läänemere piirkonnas,
kus loovus kohtab võimalustemerd. Soovin jõudu Viimsi
valla uue arengukavaga tutvumiseks.
Küsimused võib saata epostile enno@viimsivv.ee või
kui soovite enam selgitusi,
siis astuge läbi kabinetist 121,
Nelgi tee 1.

Enno Selirand
arendusnõunik

Läbirääkimiste tulemusena
sõlmitud lepingu lisas kinnitati
uue toitlustamise maksumusena järgmised hinnad:
01.11.–31.12.2007
lõuna kooliõpilasele –18 krooni
• I–IX klasside õpilaste eest
tasub 10 krooni vallavalitsus ja 8 krooni lapsevanem
• X–XII klasside õpilaste eest
tasub täielikult lapsevanem
Oode kooliõpilasele –8.80
01.01.–01.07.2008
lõuna kooliõpilasele – 20 krooni:
• I–IX klasside õpilaste eest
tasub 12 krooni vallavalitsus ja 8 krooni lapsevanem
• X–XII klasside õpilaste eest
tasub täielikult lapsevanem
01.12.2007–01.07.2008
toidupäev lasteaialapsele – 33
krooni
Siinkohal toome ära ASiga
Eesti Eine arveldamise korra:
Viimsi kooli ja Püünsi põhikooli õpilaste toit tuleb lastevanematel tasuda avansiliselt
järgmise kalendrikuu eest ASi
Eesti Eine arvelduskontole
221023041650 Hansapangas

hiljemalt jooksva kuu viimaseks neljapäevaks, märkides
õpilase/õpilaste ees- ja perekonnanime, kooli nime ja klassi, või sularahas jooksva kuu
viimaseks teisipäevaks. Tasuda
saab Viimsi kooli sööklas kl
14–16, aegade muutumisel teavitab sellest tellija.
Toitlustatava puudutud päevade raha tagasiarvestamine
toimub alates teisest puudumispäevast tingimusel, et lapsevanem on teatanud telefonil
620 7414 või 533 27905 või
e-postil maret@eine.ee (tööpäevadel 9–16) puuduja nime,
klassi ja puudumispäevade eeldatava arvu.
Iga kuu tehakse puudujate
toiduraha tasaarvestus nende
päevade eest, millest oli õigel
ajal teatatud, kusjuures puuduja ja puudutud päevade andmete tegelikkusele vastavust võib
võrrelda klassijuhataja andmetega. Lasteaialaste toitlustamisarved esitatakse tellijale eelmise kuu kohta järgneva kuu 15.
kuupäevaks. Vallavalitsus loodab, et hinnamuutused tagavad
lastele kvaliteetse toidupäeva.

Endel Lepik
abivallavanem
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Randvere
teel sõitis
auto kraavi

POLITSeI
Alates 19. oktoobrist kuni 31. oktoobrini on Viimsi vallast saabunud kokku 69 teadet.
Registreeriti 27 väärtegu.
Sügise esimene koolivaheaeg hakkab lõppema. Kohalikud konstaablid kaasasid õhtustel aegadel patrulli ka abipolitseinikke ja vallavanema abi Jan Trei.
Koos kontrolliti 30 alaealist: koostati kaks väärteoprotokolli alkoholi ja üks tubakatoote tarvitamise eest. 27. oktoobri õhtul, esimesel koolivaheaja päeval leiti Suur-Kaare
tänaval maas lamamas 13aastane nooruk, kes oli raskes alkoholijoobes. Kiirabile kes
viis ta lastehaiglasse.
Fikseeriti 13 liikluseeskirjade rikkumist ja üks liiklusõnnetus.
29. oktoobril kell 8.10 tuli politseisse teade, et Viimsis sõidab ringi valge Mercedes
Benz, mis teeb ohtlike manöövreid ja juht on ilmselt joobes. Kell pool üheksa tuli uus
teade sama auto kohta, kus lisati, et rooli taga tarvitatakse alkoholi ja sõiduk manööverdab Haabneeme alevikus ohtlikult. Viimsi konstaablid pidasid purjus juhi kinni.
Materjalide vormistamisel ei mõistnud juht oma rikkumist ja väitis, et ei ole midagi
halba teinud. Õnneks ei jõudnud ta kaaskodanikke ega ennast otseselt vigastada.
Registreeriti viis vargust.
Leppneeme külas Lepalinnu teel lõhuti ühel suvilal ukseklaas ning varastati hulk
video- ja helitehnikat, arvuteid, mitu vaipa, LED-valgusteid, kristalli, sularaha, kuldehteid ja alkoholi.
Lubja külas Mäekünka teel asuva ehitusobjekti vundamendist on varastatud elektrijuhtmed (300–400 m) ja aiakäru.
Haabneeme alevikus Kase teel varastati sinist ja kollast värvi roller CPI Oliver Sport,
mille eritunnuseks on vasaku peegli puudumine. Samas kohas varastati hiljem sõiduautolt Mercedes Benz veljed rehvidega.
Aeg-ajalt tuleb teateid taskuvarguste kohta, mis on ilmselt toime pandud 1A-liini bussis.
Kui kellelgi on infot nende varguste kohta, palume teavitada politseid numbril 110,
606 6835 või 612 4810.
31. oktoobril kell 14.15 varastati Peetri Pizza juurest, Kaluri tee 3 kahel poisil jalgrattad. Kui keegi näeb järgmiste tundemärkidega rattaid, palun teavitage politseid
numbril 110, 606 6835, 606 6855 või 612 4810.

8. novembri hommikul kell 8.30 sõitis Viimsi-Randvere teel kraavi sõiduauto Peugeot
406, mida juhtis 54aastane Ada. Sõiduk kaotas juhitavuse, sõitis vasakule kraavi ja rullus
üle katuse, teatas politsei. Kiirabi viis juhi kehavigastustega haiglasse.
VT

Esimene jalgratas: Scott Voltage
YZ-2, millele on musta värvi ja
hallide kirjadega sõnad Voltage ja
YZ2. Raami number on GC4A0421.
Raami ümber on rohelist värvi tross,
rattal ketaspidur, sirge rool lühikeste
sarvedega ülespoole ning poritiivad
ees ja taga. Musta sadula peal oli
halli värvi stiliseeritud kiri. Peegleid
polnud, kuid paigaldatud oli Cat Eye
kompuuter.
Teine jalgratas: tumesinine meesteratas Schwinn Mesa. Sõiduriista üks
pedaal on metallist ja teine musta värvi plastmassist, raami taga siseküljel on Hawaii
Exspressi umbes 10 cm pikkune kleeps, ees ja taga poritiivad, eesmise poritiiva üks
osa on kinnitatud raami külge.
Kokkuvõttes tahan pöörduda kõikide vallaelanike poole palvega olla aktiivsed kodanikud. Meie kõikide huvides on luua turvaline ühiskond. Viidates Eesti turvalisuspoliitika
põhisuundadele aastani 2015, on viis turvalisuspoliitika põhimõtet: igaühe vastutus,
kaasamine, koostöö, ennetus ja pikaajaline plaanimine.
Igaühe puhul on esmatähtsana rõhutatud inimese enda vastutust ning kohustust oma
seadusekuuleka käitumisega suurendada enda ja oma lähedaste ohutust ja turvalisust
ning kasvatada lastest vastutustundlikud ühiskonnaliikmed.
Kaasamise põhimõttega on toonitatud, et korrarikkumisi ei saa vältida või märgatavalt vähendada üksnes täidesaatva riigivõimu abil. Turvalise
elukeskkonna loomisesse tuleb kaasata ka elanikud, kohalikud
omavalitsused, majandusringkonnad ja ühiskondlikud organisatsioonid.
Koostöö põhimõte tähendab, et riigiasutused, kohalikud
omavalitsused, mittetulundus- ja äriühingud ning inimesed
peavad tegema koostööd nii riiklikul kui ka kohalikul ja
elanikkonna tasandil.
Ennetus saab alguse iga inimese teadlikkusest
plaanida oma elukorraldust selliselt, et tõenäosus
sattuda ohuolukorda on viidud miinimumini.
Ootame teie aktiivset osalemist turvalise elukeskkonna loomisel, koos jõuame rohkem!
Jelena Vimberg
vanemkonstaabel
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SA Viimsi Muuseumid
lehenäitus
Miidurannast
jalutasime
mööda rannikut edasi ja
jõudsime Haabneeme. Ka
siin on huvitava ajalooga
objekte, mida lehenäitusel
kajastada. Seekord endine
Haabneeme mõis.
Kirjalikud teated Haabneemest
ilmuvad 1271. aastal. 1550ndail
räägitakse aga Haabneeme
rannikul asunud Pirita kloostri marstalli talukohast, mida
klooster oli ühele linnakodanikule rentinud. Haabneeme
marstallis paiknes arvatavasti
varem kloostri voor (toonases
tähenduses ladu, mida veeti hobustega) ja hobusekasvandus.
Võimalik, et viimane oli Haabneeme mõisa eelkäija. Haabneeme mõisa kohta ilmuvad teated
alles 1682. aastast. Varem võis
olla tegu poolmõisaga.

sa. Sellest ajast jäi Haabneeme
Viimsi karjamõisaks.
1902. aasta aadressiraamatus mainitakse Haabneemet
kui Viimsi abimõisa. Johannes
Hõbevälja mälestuste järgi oli
Rohuneeme teel mõisa lauda
juures karja jaoks värav, mida
külapoisikesed linnast tulijaile
avasid ja mille eest neid suhkrusaiaga premeeriti.
1917. aastal võttis Eestimaa
töörahva ja sõjaväelaste nõukogu täidesaatev komitee Viimsi,
Kalkowi ja Habinemi mõisad
üle. Koostati hoonete ja inventari loetelu, milles on täpselt ära
toodud isegi hangude arv. Loetelu järgi on näha, et mõisamajandil oli mitu lauta, üle kümne
heinaküüni, aidahooned, tallid,
saunad jm hooned. Mõisas oli 28
hobust, 62-pealine piimakari, 42
mullikat ja teised koduloomad.

Haabneeme mõisa sisehoov 1920. aastatel. Vasakul on
näha peahoone tagakülgkust paistab mõisaait. Keskel
on elumaja ja vana tuletorn. Foto saadud Rein Sardilt.
Esimene teadaolev Haabneeme mõisnik oli 1602. aastal
David Becker ja tema järeltulijad, seejärel läks poolmõis
1626. aastal Johann Burchardti
ja tema järeltulijate kätte. Aastatel 1661–1685 oli mõisnikuks
Anna Brackel ning 1685–1728.
aastail Fritz Wachtmeister. 1728.
aastal sai omanikuks Arend Di-

Pärast 1919. aasta riigistamist
läks Haabneeme mõis põllumajandusministeeriumi alluvusse ja
sinna tehti ruumid samal aastal
asutatud Tallinna metskonnale.
Nõukogude ajal rajati endisesse mõisa peahoonesse korterid
ning kauplus. Mõni aasta tagasi
tabas seda tulekahju ja suur osa
ehitusest hävis. Praegu on Haab-

Haabneeme mõisa siseõu 2007. aastal. Peahoone
tagakülg on lagunenud ja kohati uuesti üles müüritud.
Siseõue keskele on rajatud uuem Viimsi alumine
tuletorn, mille tagant läbi võsa paistab ka endine
mõisa elumaja. Alar Miku foto.
etrich von der Pahlen ja seejärel
ostis majandi Johann Christoffer Haen. Lühikest aega aastatel
1744–1747 kuulus hoone legendaarsele Eestimaa kubernerile
Peter August Friedrich Holstein-Beckile, paljude Euroopa
kuningakodade esiisale. Aastail
1747–1763 oli omanikuks Fabian von Tiesenhausen. 1763. aastal omandas Haabneeme mõisa
Karl Magnus Stenbock, kes oli
juba varem ostnud Viimsi mõi-

neeme lihapoe kõrval näha vanu
paekivimüüre, mis tähistavadki
endise Haabneeme mõisa peahoonet. Mõnikümmend meetrit
lihapoest keskuse pool asub aidahoone, mis tänasel päeval on
metskonna omandis ja kasutusel
laohoonena. Aida taga seisab
kena renoveeritud puumaja: 19.
sajandil rajatud Haabneeme mõisa elumaja, kus tegutses aastail
1919–1923 Viimsi vallamaja.

Kuidas muuseumis
talguid peeti
Aasta lõpul algab muuseumi teisel korrusel remont
ja enne on vaja plats puhtaks saada. See ei ole aga
niisama lihtne. Viimaste
suvedega on õpilasmalev
küll majast tonnide kaupa
prahti välja vedanud, kuid
pööningul ja nurgatagustes
vedeleb ikka veel virnade
viisi kasutuskõlbmatut kraami. Muuseumirahvas mäletas õnneks vanasõna „Kus
häda näed laita, seal tule ja
aita!”. Ja nagu juba vanadel
eestlastel kombeks, otsustati ka Nurme teel talgud
korraldada.
23. oktoobri hommikul kogunesid talgulised punase koolimaja ette. Kommunaalametist
olid kohal tublid töömehed
Paul, Sulev ja Hannes, lisaks
valla heakorratöötajad Ljubov ja Volodja. Kultuuriametist osalesid juhataja Ott ja
kultuuritöötaja Marje. Muuseumitöötajatest olid talgutel
Riina, Külvi, Raivo, Koidu ja
Alar.
Nagu karta oli, toimis Murphy seadus ka 23. oktoobril
täies mahus. Cleanaway auto
oli rikkis ja lubatud konteinerist polnud keskhommikulgi
veel kippu ega kõppu – öeldi, et millalgi hiljem tuleb.
Talgulised tüdinesid niisama
ootamisest ja hakkasid heas
usus kraami tänavale tassima.
Kappide, toolide ja laudade
virnad muudkui kasvasid ja
ka meeskond täienes. Muuseumi uus juhataja Riina ja
kuraator Külvi läksid vahelduseks pööningule lammutustöid tegema. Haamrid
välkusid, pilpad lendasid ja
mõne minutiga olid seintest
saanud küttepuud. Kõigil oli
mõnus kontorist eemal olla
ja vahelduseks füüsilist tööd
teha. Lõunaajal tulid ennast
lõõgastama ka kontorilaudade tagant valla pääsenud kultuuriameti töötajad. Juhataja
leidis, et parim viis pingeid
maandada on suure haamriga
kappe lõhkuda. Ehk oleks tark
ka vallavalitsuse õuele selleks
koluhunnik ja suured haamrid
välja panna. Muuseumi pööningul oli töörõõm igatahes
suur ja siiras ning kolleegid
põgenesid lendavate kapijuppide eest. Mõne tunni jooksul
kogunes koolimaja ette määratu hunnik vana kola.
Talgute juurde kuulub alati
ka priske kõhutäis. Muuseumis hoolitses selle eest perenaine Koidu. Laual oli imemaitsev hernesupp imeilusas
tirinas, peale selle veel koogid
ja joogid. Leiva luusse laskmiseks aega ei jäänud, sest
vahepeal oli välja ilmunud
ka kaua oodatud konteiner ja
ees seisis raske ülesanne: uskumatult suur kraamikogus
tuli mahutada mitte nii väga

Talgulised tööhoos: vasakult konteineri taga Hannes, Külvi, Marje, Paul ja Raivo
kolu noppimas, Riina kamandab hunniku otsas, Ott vehib haamriga ja Sulev loobib
toole.



Alar kapi kallal

 Riina ja Külvi konkut
lammutamas

suurde kasti. Kuid lõpuks läks
kõik hästi. Muuseumi majandusjuhataja Alar Mik arvas, et
vahelduseks oli väga mõnus
rabeleda ja rassida. Soovitame
seda soojalt kõigile viimsilastele. Korraldage talgupäevi,
kutsuge sõbrad ja naabrid:
saate kodu kenamaks ja soojendate sõprussuhteid. Meeskonnatöös peitub jõud. Ja ega
muuseumiski need talgud viimaseks jää. Hakkas meeldima
– ja teeme jälle!

SA Viimsi Muuseumid
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Asutati Leppneeme külaselts
Idee külaseltsi loomisest tekkis juba 2006. aasta suvel. Ja
ei läinudki kaua, kui mõttest
tegudeni jõuti. Tänavu 20.
juunil tulid 11 Leppneeme
külaelanikku kokku ühise
sooviga asutada külaselts.
Seltsi
asutamiskoosolekul
kinnitati põhikiri ja sõlmiti
MTÜ Leppneeme Külaselts
asutamisleping.
Põhikirja järgi on külaseltsi
eesmärk korraldada ja edendada Leppneeme külaelu ning
aidata kaasa heakorrale ja infrastruktuuride arendamisele.
Selle saavutamiseks kavatseb
selts korraldada mitmeid tegevusi nagu projektid, üritused
ja muud külaelu arendavad
sündmused. Seltsi põhikirjaga
ning tegevusega saab tutvuda
kodulehel www.hot.ee/leppneemeselts.
Pärast asutamiskoosolekut ja
suvepuhkust vormistati dokumente ning sügisel jõuti niikaugele, et 19. oktoobril registreeriti
selts ametlikult. Asutamiskoosolekul valiti seltsile viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Jaan
Jaanisoo, Arvi Piirsalu, Margus
Mikk, Arvo Raja ja Alar Mik.
Selleks et külaelanikud ja teised
tulevased seltsi koostööpartnerid teaksid, mis inimestega tegu
on, järgnevad siinkohal väikesed
tutvustused.
Jaan Jaanisoo asus Leppneeme elama neli aastat tagasi. See
ei olnud sõit tundmatusse sest
Kirovi kolhoosi hiilgeaegadel

töötas ta Miiduranna laevaremonditöökojas lukksepana.
Oma praeguselt ametilt on Jaan
ASi Sisustusekspert tegevdirektor. Firma tootmisosakond
asub Viimsis ja selle läbi on ta
kursis ka valla arengu ja selle
aspektidega. Ettevõtliku inimesena rõhutab Jaan, et miski ei
teki ootamisest. Kui tahad hüvesid nautida, tuleb neid luua.
Leppneeme on seda väärt, et
siin kaua elada.
Arvi Piirsalu on põline külaelanik, kelle suguvõsa on
külaelu korraldamisel osalenud
juba mitu põlvkonda. Arvi on
pärit Niidi talust, ta valiti 2001.
aastal Leppneeme külavanemaks ning praegu peab ta sadamas poodi. „Külaelu korraldamisel on alati tähtis elanike
kaasatus, seetõttu on seltsi asutamine vajalik samm. Leian,
et suurema kollektiiviga on
teatud asju lihtsam menetleda
ning samamoodi on küsimuste
lahendamisel rohkem arvamusi
ja seisukohti”, leiab Piirsalu.
Margus Mikk on Hiire talu
peremees, kelle perekond on
juba üle kümne põlvkonna
siinmail elanud. Ta töötab operaatorina ASis Nylases. Marguse arvates on külas ühest
küljest vaja luua sportimisvõimalusi, anda tegevust lastele
ja noortele, et oleks võimalik
sisukalt aega veeta. Teisalt aga
tuleb planeeringute ning kogukondlike arutelude abil hoida
meie vana rannaküla: säilitada
kõrghaljastus, tagada ligipääs
randa, vältida korruselamute

ehitamist ning ühtlasi arendada
vajalikud infrastruktuurid.
Arvo Raja on samuti mitmendat põlve külaelanik, pärit
Lännemäe talust. Arvo töötab
Fortum Elekter ASis kliendihaldurina. Arvo meelest on külaseltside eesmärk aidata kaasa Viimsi
poolsaarel selle keskkonna säilimisele, mille tõttu just paljud
on valla oma koduks valinud:
see on mere ja metsade lähedus.
Et oleks piisavalt privaatsust ja
võimalust aega looduses veeta.
Ühtlasi on oluline, et inimesed
saaksid tegeleda tervisespordiga.
Ise soovib ta kaasa aidata sellele,
et ehitataks välja kergliiklusteed
ja ühendused terviseradadega,
siis on ka leppneemelastel võimalus aktiivselt oma keha eest
hoolitseda!
Alar Mik on samuti pärit
siinseid rannaalasid sajandeid
asustanud suguvõsast. Alar
elab Vinnuniidi talus ja teenib
leiba SA-s Viimsi Muuseumid
majandusjuhatajana.
Lisaks
töötab ta Viimsi kultuuriloo
seltsis, vallavolikogu noorsooja spordikomisjonis ning osaleb mitmetes Viimsiga seotud
projektides. Alari üks põhimõte on: „Tuleb olla aktiivne ja
kogukonnale kasulik!” Kes see
ikka oma koduküla asja ajab
kui mitte külaelanikud, sest
meie puutume iga päev kokku
erisuguste probleemide ja vajakajäämistega ning teame kõige
paremini, mida külal vaja on.
Seltsi esimehe Jaan Jaanisoo
sõnul on ees palju väljakutseid,
millest kõige olulisemaks peab

ta külatunde loomist. Et igaüks
tunnetaks oma osalust.
Leppneeme on aegade jooksul mitmeti muutunud. Algupärase põhjaranniku kaluriküla
territooriumile on sotsialismi
ajal tekkinud suvilapiirkond.
Uue vabariigi ajal on suvilad
muudetud elamuteks. Samas on
mitmed maaomanikud müünud
oma maid elamukruntideks ja
rahvaarv kasvab kiiresti. Leppneeme tullakse just seetõttu,
et siin on säilinud ehe loodus
metsa ja mere vahel. Keskkond
määrab suures osas küla identiteedi. Edasised arengud peaksid
lähtuma selle järjepidevusest.
Arengu juurde tahaks kaasata
kõiki kogukonna liikmeid, kes
tunnevad, et Leppneeme on
nende kodu ja ta on seda väärt.
Jaanikuust saati on selts tegelenud Leppneeme küla arengukava koostamisega. Tänaseks
on korraldatud mitmeid koosolekuid, kus on välja selgitatud
küla valupunkte ja kitsaskohti.
Koostöö on algatatud ka Viimsi
vallavalitsusega, et leida sobivaid paiku sotsiaalobjektidele:
laste mänguväljakud, keskus,
lõkkeplats, avalik supelrand ja
muud vajalikud objektid.
Kava koostamine on tähtis ja
pikk protseduur ning selles saab
kaasa aidata iga elanik. Lähiajal
on seltsil plaanis teha küsitlus,
mille tulemused on olulised küla
arengukava väljatöötamisel.

Leppneeme külaselts

Kaunis kodu Viimsi moodi
Tänavu toimus järjekordne
kauni kodu konkurss. Erinevus eelmise aastaga oli see,
et žürii külastas nominente
mitmel korral ja eri aastaaegadel. Otsuseid ei langetatud vaid ühekordse juhusliku
visiidi alusel.
Teine eripära oli see, et sel aastal ei laekunud konkursi žüriile
ühtegi tõrvatilka (st majapidamisi, kus on kõik pilla-palla
ning praht ja rämps lämmatab).
Eelmisel aastal oli neid küll
ja nende pildid avaldasime ka
Viimsi Teatajas. Tänavu avastas
žürii kontrolli käigus, et – oh,
õudust! – rämpsu oli tekkinud
rohkem, ja paistis, et omanikeni pildi teave ei jõudnud. Vallavalitsusel oli tõrvatilga suhtes
oma taotlus: arvasime, et kui
inimene näeb ajalehes oma kohutavat lagamäge, hakkab tal
piinlik ja midagi tehakse selle
korrastamise nimel. Kuid võta
näpust – häbitunne on neil ilmselt jäänud prahihunniku alla.
Meie eesmärk ei täitunud. Ilmselt said samamoodi asjast aru
ka vallaelanikud, sest tänavu ei
tehtud ühtegi pakkumist tõrvatilga nominendiks.
Konkursi võitjad avalikustasime juba eelmises Viimsi Teatajas, kuid praegu soovin veidi
avada ka konkursi köögipoolt.

Viimsi elanikke on väga mitmesuguseid. Kui jagada neid
vallas elatud aja järgi, siis on
põlvest põlve viimsilasi ja kaks
minutit tagasi viimsilaseks hakanuid. Rahvastikuregistrile on
nad võrdsed, kuid kogukonnale
täiesti erinevad. Üks seltskond
kannab endas põlvkondadetaguseid looduse ja kodukandi
hoiakuid ning teine seltskond,
äsjasaabunud, ei tea siinsetest
traditsioonidest ja lugudest midagi. Kuid siiski elame kõik
ühes külas. Kiiresti kasvava
vallana on meil vaja langetada
otsus, kas püüame säilitada neid
vanu tavasid ja kultuuritraditsioone või läheme kaasa saabuvate linnainimeste anonüümse
urbanismi hoiakuga.
Kauni kodu konkursi eesmärk
on säilitada vana Viimsi vaimsust ja kodukultuuri. Nii lihtne
olekski meie konkursi sõnum.

Mõned tähelepanekud
konkursil ära märgitud
kodudest.
Hindasime Prangli saarelt perekond Klaaspergi, sest proovi
sa meretagusel maal talu pidada. Enamik mandrimehi on sellest loobunud. Eriti keerukaks
teeb selle töö Prangli saar. Perenaine ise ütleb, et see on ränk
vaev, kuid pigem elustiil kui
äritegevus.

Oleme õnnelikud noore pere
auhinna saaja üle. Noored inimesed Kelvingis koos kahe
poisiga on loonud mõnusa aia,
kus on kohta veesilmal, iluaial,
ubinapuul ja kartulil. Töö ja
aia kujundamine polnud mitte
vaev ja sundus, vaid peret liitev ja tugevdav ühistegevus.
Nende silmasära ja ühine rõõm
jääb kauaks komisjoniliikmetele meelde.
Vahva oli ka vana elupaiga
taastanud pererahva leidlikkus.
Randvere külas olid nad oma
tagastatud maa põlluserva ehitanud maahõngulise elamise. Palkmajad ja mets harmoneerusid
omavahel hästi ning kinnitasid,
et see siin on ikkagi maakoht,
mitte linnavurlede pargimängude paik. Vanade põllutööriistade eksponeerimine andis sellele
veelgi rohkem sisu.
Leppneemes jäi silma lausa
kaks vahvat kodu. Üks neist,
mereäärne kinnistu, moodustas
kauni terviku nii materjalide
valiku kui ka haljastuse ja detailide harmoonilisuse poolest.
Paekivi koos servamata lauaga
mere foonil oli väga eestipärane. Kaunistuseks oli külvatud
aasalilli teeäärsesse peenrasse,
mis loomulikku looduslähedust
veelgi rõhutas.
Teise kodu perenaine oli
võtnud vaevaks mängida ümarvormidega. Kõik okaspuud

olid kujundatud erisugusteks
pallideks.
Konkursil võistlesid eraldi kategoorias korterelamud.
Paljud arvavad, et nendes suurt
kodu kaunistamisest ei hoolita.
Viimsi kortermajade kategooria võitja tõestas vastupidist.
Maja soojustanud remondimehed olid kunagi rajatud haljastuse suures ulatuses ära lõhkunud. Elanikel oli ahastus suur,
sest haljastusfirmad olid valmis kõik taastama, kuid hinnad
algasid sadadest tuhandetest
kroonidest.
Seega otsustas majarahvas
ise haljastuse rajada. Hakkama
nad igal juhul said, sest ühistu teejuht ei osanud žüriile ka
täpselt näidata, mis oli varem
olnud ning mis taastatud. Tulemuseks oli täielik roheline
tsitadell ja ei mingit tunnet, et
oled kortermaja hoovis. Kõige
toredam kogu ettevõtmise juures oli see, et lapsed olid ühed
peamised kaasalööjad.
Väga loodan, et Viimsis
püsib ühtse pere tunne. Usun,
et kauni kodu konkurss aitab
sellele kaasa. Sama konkursi
talvine projekt on „Jõuluvalgus“, milles hinnatakse majade
ja aedade valgustandvaid kaunistusi

Enno Selirand
arendusnõunik

Külaseltsi juhatus. Istuvad külavanem Arvi Piirsalu
(vasakult), Arvo Raja, esimees Jaan Jaanisoo. Seisavad
Margus Mikk ja Alar Mik.

Külaelaniku küsitlusleht
Palun märkige ristiga oma valikud
Sugu .... mees .... naine
Vanus .... alla 18 aasta .... 18–30 aastat .... 30–50 aastat
.... üle 50 aasta
Märkige ka olulisus: 1 – esmatähtis, 2 – tähtis, 3 – väheoluline, 4 – mittevajalik
Mida on teie arvates vaja külas rajada / parandada?
.... jalakäijate teed – kuhu?
.... sõiduteede asfalteerimine – millised?
.... tänavavalgustus – kus?
.... mänguväljakud
.... spordiväljak
.... küla lõkkeplats/peoplats
.... matkarajad
.... park
…. kauplus
.... toitlustusasutus
.... rannakõrts
.... avalik supelrand
.... sadamakohad külaelanike veesõidukitele
.... kalasadam
.... reisisadam
.... kütusetankla
.... noortekeskus/ruumid
.... avalik infopunkt
.... muu. Mis?
Millega tegelete/sooviksite tegeleda kodukülas
vabal ajal?
.... sport
.... jalutamine, matkamine
.... kodutööd
.... ujumine, rannas käimine
.... kalapüük, paadiga sõitmine
.... vaba aja veedan mujal. Kus?
Kas teie tunnetate Leppneeme küla kui:
.... vana kaluriküla
.... uut ranna-äärset asumit
.... maakohta
.... muu. Mis?
Mida ootate külaseltsilt?

Muud ettepanekud
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Rocca al Mare koolis avati
õpetajate arenduskeskus
Reede, 9. november oli meie
jaoks väga tähtis päev: tööd
alustas Rocca al Mare seminar, õpetajate arenduskeskus. Seda päeva on Rocca al
Mare ja Viimsi kool ette valmistanud üle nelja aasta.

Nende aastate jooksul on seminari loomisele kaasa mõelnud
paljud inimesed: Marju Lauristin, Jaan Valsiner, Mare Pork,
Hannes Tamjärv, Toomas Tenno, Eve Eisenschmidt, Jaanus
Vaiksoo, Karin Hellat, Andres

Viimsi vallavalitsus ja Rocca
al Mare kool avasid ühiselt
õpetajate arenduskeskuse
9. novembril allkirjastasid vallavalitsus ja Rocca
al Mare kool „Ühiste kavatsuste protokolli”, mille
eesmärk on välja arendada koolipõhine õpetajakoolituse süsteemi ja luua meisterõpetajate koolitussüsteemiViimsi valla haridusasutuste ja Rocca al
Mare kooli baasil.
Vallavalitsusel on hea meel, et projektiga on seotud
Viimsi õpetajad, ning tänab Viimsi elanikku, Rocca al
Mare kooli õpetajat Meedi Neemet, kes on projekti
ette valmistanud ja käivitanud. Jõudu, positiivset
energiat ja kordaminekuid Viimsi ja Rocca al Mare
õpetajatele projekti elluviimiseks!
Kadi Bruus
noorsoo- ja haridusameti juhataja

Püünsi kodutütred
käisid rabamatkal
Juba kolmandat suve osalesid Püünsi kodutütred
rabalaagris Loosalu järve ääres, mis oli koolituse
järel kahepäevane hindeline matk.
13. oktoobri laupäeva hommikul astusid kodutütred
Tallinna-Rapla rongi peale koos Tallinna maleva instruktori Keiri Jaadlaga. Veidi üle tunnise sõidu järel
jõuti Rapla jaama, kus ootas juba tellitud rendibuss.
Sõit läks Alu poole, kus orienteerumispäev lõppes
kuue kilomeetri pikkuse teekonnaga kompassi ja
kaardi abil.
Edasi viis meid buss Loosalu rabasse ja järve äärde.
Olime lummatud raba vaikusest, tema lõhnadest
ja sillerdavatest päikesekiirtest laugastel. Loosalu
raba on suure puhta veevaruga rabamassiiv, mille
südames asub viie meetri sügavune Loosalu järv,
mis on suurim rabaveekogu Eestis. Meie giid, kodutütarde juht Miidi Pindus tutvustas raba tekkelugu
ja taimestikku. Õhtu hakul õpetas kodutütar Meeri
Lembinen noortele sõlmede tegemist. Pärast seda
valmistati päeval korjatud taimedest kompositsioonid. Palju elevust tekitas õhtune isetegevuskontsert.
Pühapäeva hommikul tegi Meeri Lembinen riviõppuse. Noored said juurde ka skaudioskusi. Toidutegemisel abistas Kaiu kodutütarde juht Miidi Pindus
ja instruktor Keiri Jaadla. Tänu Viimsi valla toetusele
olid meil sisukad laagripäevad.
Aitäh kõigile!
Viivi Jõgisu
kodutütarde juht

Langemets, Karmen Palts ja
suur hulk Rocca al Mare ning
Viimsi kooli õpetajaid ja õpilasi. Mõlema kooli direktorid
on andnud suure panuse meie
seminari loomisse.
Võime rõõmustada selle üle,
et koolide õpetajate algatust
on võetud tõsiselt. Meid seob
koostöö Viimsi vallavalitsusega.
Meie partneriteks on Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, psühholoogia
instituut, eetikakeskus ja usuteaduskond, eesmärgiga uurida
ja lahendada õpetajaharidusega
seotud küsimusi. On väga tähtis,
et neid püüdlusi toetavad meie
õpilased, kolleegid, lapsevanemad ja kooliomanikud.
Seminari eesmärk on luua
selline koolituskeskus, mis aitaks õpetajal kiiresti muutuvas
ühiskonnas oma tööd hästi teha.
Eestis on mitu väga head koolituskeskust. Rocca al Mare seminar oma vaatenurgaga täiendab seda. Meie õpetajakoolitus
asub kooli juures, sest on palju
selliseid oskusi, mida ei saa teoreetiliselt omandada, vaid harjutada ainult koolikeskkonnas.
Üliõpilastel on pärast teooriaga tutvumist võimalus seda

kohe ka tunnis rakendada.
Õpetajad on valmis aktiivselt
haridusküsimustes kaasa rääkima ja tegutsema. Rocca al
Mare ja Viimsi kooli õpetajad
on üksteist toetavad partnerid.
Õpetajahariduse arendamise
eesmärkides oleme ühel meelel. Koos otsime töövorme,
mis meid eesmärgile viivad.

Tahame oma kogemusi jagades
üksteiselt õppida. Kogemusõppe korraldamine on meie jaoks
uus, kuid õppimine on meie
elukutse.
Kooliaeg pole lihtsalt aeg,
see on suur osa meie eneste
elust. Tahame, et meie ja õpilaste elu oleks mõtestatud, huvitav ja rõõmus. Meie ühine

huvi on, et kool oleks koht,
kus ennast proovile panna ja
teostada. Tahame õnnelikud
olla. Õnnelik õpetaja ja õpilane
kokku ongi koolirõõm.
Rocca al Mare seminari toimkonna nimel

Meedi Neeme

Esimene veerand Püünsi põhikoolis
Selle õppeaasta esimene
veerand on Püünsi põhikoolis läinud kiirelt ja tegusalt.
Peale traditsiooniliste tundide ja usina klassitöö oleme
rõhku pannud mitteformaalsele õppele, et arendada
lapsi ja avardada nende
maailmapilti ka muudel teemadel.
Sel sügisel on kooli külastanud
mitmed huvitavad eri valdkonna inimesed. 8.–9. klassidele
tutvustati võimalust minna
mõnda maailma riiki vahetusõpilaseks. Rääkimas käisid
ja nõu andsid YFU (Youth For
Understanding)
programmi
juba ise läbinud noored. Kõik
inglise keele õppijad said osa
Covenant Playersi sotsiaalteatri töötubadest. Seda korraldas
trupp, mille liikmed olid pärit
Ameerika Ühendriikidest, Inglismaalt ja Rootsist.
Kirjastuse Tänapäev juht
Tiina Tammer jutustas kirjastuse tööst ja ühe raamatu sünni
tagamaadest. Palju elevust ja
nalja tõi kaasa Kristjan Jõekalda, kes 3. klassi klassiõhtul
osales ja nii lapsed kui ka vanemad võistlema pani.
Õpilased on kooli esindamas
käinud ka väljaspool Püünsit,
mis on andnud neile võimaluse end eakaaslastega võrrelda
ning näha, kuidas mujal õpilased elavad ja tegutsevad.
Lõppenud veerandil on rõhk
olnud eelkõige spordil: meie
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kooli lapsed on osalenud maakondlikel võistlustel nii korvkui ka jalgpallis, Laidoneri
jooksus ja võistlusel „Viimsi
VI maastik”. Spordivaldkonnas on sel õppeaastal üldse
kooli olukord palju paranenud:
alustasime tennise- ja võrkpallitrenniga. Klassijuhatajad ja
aineõpetajad on organiseerinud õppereise muuseumidesse,
käinud koos lastega teatris ja

korraldanud klassiõhtuid. Koolivaheajal külastasid õpilaskogu liikmed loomade hoiupaika,
viisid sealsetele asukatele kingitusi ning aitasid neid sööta ja
jalutada.
Tore on tõdeda, et kuigi jõulud on kaugel ja talvekülma
ning lumesadu veel olnud ei
ole, on õpilased jõudnud juba
müüa 1000 UNICEFi heategevuslikku jõulukaarti, andes nii

oma panuse puudust kannatavate laste heaks.
Uus õppeaasta on kenasti
käima läinud ja loodetavasti
toovad ka järgmised veerandid
endaga kaasa põnevaid külalisi, võimalusi näidata end ja
oma oskusi ka väljaspool kooli
ning palju, palju häid tegusid!

Tiina Karu
Püünsi põhikooli huvijuht
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Liisi ja Carmeni
november Sardiinias
Teise kultuuri sees elades
suudab inimene iseennast ja
oma rahvust kõrvalt vaadata, seda nii kriitiliselt kui ka
läbi huumori. Kas teie teadsite, et sardiinlaste keskmine eluiga on maailma üks
kõrgemaid. Siin leidub vanavanavanaemasid, kes on
kuni 115aastased.
Üks peamine pikaealisuse saladusi peitub nende toitumisharjumustes. Sardiinia pere igapäevasesse menüüsse kuulub
ilmtingimata oliiviõli, klaas
veini söögi kõrvale ning juust
rikkalikus sortimendis. Nad
ise usuvad juustu tervistavasse
jõusse, seda valmistatakse armastusega ja see kuulub nende
elustiili juurde. Mujalt tulnud
inimese jaoks leidub Sardiinias
ka väga kahtlasi ja kummalisi sorte: kuidas teile meeldiks
süüa juustu, mis on täis väikeseid valgeid liigutavaid ussikesi?
Kohalikud suhtlevadki juustu kui elusorganismiga, ajavad
temaga viis minutit juttu, enne
kui suhu pistavad. Juustuletid
Sardiinia turul on omaette elamus, sest igale sordile annab
meister ka isevärki kuju ja suuruse. Muljetavaldavad on autorehvisuurused juusturattad. Kui
sardiinlaste toidulaualt kaoks
juust, vein ja pasta, siis sureksid nad ilmselt kiiresti välja.
Oleme juba mitmel korral
juttu teinud Itaalia bürokraatiast, aga ikka ja jälle puutume
kokku uute ja huvitavate kogemustega selles valdkonnas.
Muide Sardiinia on ka sellepärast huvitav paik, et kokkupuude IT-maailmaga on siin
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üliharv. Reeglina kasutavad
siinsed elanikud võrku ainult
Interneti-kohvikus, kus tuleb
samuti läbida pikk bürokraatiakadalipp. Kõigepealt peab
esitama isikut tõendava dokumendi, millest tehakse koopia,
ning peale selle on kohustus
täita ankeet, millele tuleb kirja
panna oma nimi, aadress, rahvus, sünnikuupäev. Ja nii iga
kord, kuigi võid olla sama kohviku igapäevane klient. Selline
on kord kõigi, mitte ainult välismaalaste jaoks.
Erakordne oli meie jaoks ka
ööklubi kogemus. Pilet iseenesest palju ei maksa: 10 eurot,
aga see on petlik. Hinnale lisandub 22eurone maksekaart,
mille eest saab baaris kolm
korda osta: 10, 7 ja 5 euro eest.
Iga ostu korral augustab baarmen vastava summa. Kui kaart
saab täis, on kogu lugu või…
lähed ostad uue 10eurose pileti
ja saad uue 22-eurose kaardi.
Enne klubist lahkumist tuleb
sooritada neli toimingut ja kõik
need on seotud järjekorras seismisega: kõigepealt saad garderoobist oma riided, hoopis teise koha peal maksad riidehoiu
eest, kolmandas kohas tasud
maksekaardi eest ja neljas toiming on kõige kummalisem:
nimelt saad tõendi, et oled kõige eest maksnud ja võid klubist
lahkuda. Selle tõendi alusel
laseb turvamees sind klubist
välja.
Maksekaardi kaotamise korral maksad veel 50 eurot trahvi. Meil võttis see kõik aega 40
minutit ja oli nii tüütu, et kogu
õhtu jooksul tekkinud mõnus
tunne oli läinud ja kadus igasugune isu uuesti klubi külastada.
Ei oskagi kommenteerida, miks
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nad sellist süsteemi kasutavad.
Alkoholi liigtarbimise ega ka
turvalisusega Sardiinias probleeme ei tundu olevat. Küllap
see on lihtsalt omanike jaoks
üks kindlamaid garantiisid kasumit saada.
Kohati tundub, et Sardiinias on igasuguste reeglite ja
süsteemidega üle pingutatud,
aga mõnes valdkonnas kohtad
jälle täielikku kontrollimatust.
Näiteks marihuaanat suitsetav
noor on Caliari tänavapildis
üpris tavaline nähtus, seda ei
kardeta teha isegi politseiniku juuresolekul, sest viimane
pruugib tõenäoliselt vahetevahel ka ise sama mõnuainet.
Marihuaana on Sardiinias üks
osa kultuurist, seda ei kuritarvitata. Vähemalt tundub nii,
sest inimesed on reeglina rahulikud, uimast või purjus inimesi
ei kohta siin kunagi, sest keegi
lihtsalt ei joo ennast maani täis,
tarbitakse mõõdukalt veini või
õlut, kange alkohol pole Sardiinias joomiseks.
Kuigi itaallased on väga
emotsionaalsed ja enamasti
rõõmsas tujus, ei tähenda see
seda, et nad oleksid energilised. Vahel käib nende rahulikkus isegi närvidele, sest nad ei
suuda midagi kohe teha, vaid
ikka alati homme või ülehomme, mis sageli sealses kontekstis tähendab seda, et lubadust
ei täideta kunagi. Kummaline
on see, et kõige selle sees tekib
äkki igatsus Eesti närvilise elustiili järele.
Üks itaalia elustiili positiivsemaid kogemusi on aga see, et
elu on ikka inimestevaheline,

mitte raha ja inimese vaheline
asi. Eestlane käib tööl eelkõige sellepärast, et raha teenida,
itaallane sellepärast, et suhelda. Sardiinlasele ei ole materiaalsus oluline, auto on lihtsalt
liiklemisvahend, telefoni kasutatakse helistamiseks, riided on
keha katmiseks ja pidu korraldatakse sellepärast, et sõpradega koos olla: ükski neist asjadest ja tegemistest pole näitamise jaoks, nagu kipub olema
eestlastel. Ka ei koorma itaallased end igasuguste laenudega
ja seetõttu on nende elu märksa
lihtsam, nad võivadki paljusid
asju teha homme, sest nad naudivad hetke.
Sardiinias elab tunduvalt
rohkem elanikke, kui on pakkuda töökohti, aga ometi ei
kohta siin inimest, kes selle
pärast muretseks. Kõiki töid
tehakse rõõmuga. Ilmselgelt
toidab sardiinlaste positiivset
ellusuhtumist ka rohke päikesevalgus. Silma paistab seegi,
et kõik tööd on au sees, ole sa
koristaja või juht. Sardiinias on
üldiselt kombeks päevase siesta ajal käia koos kolleegidega
lõunatamas ja see on tavaline,
et ülemus istub kõigi oma töötajatega ühes lauas. Itaallaste
tööpäevad pole pikad, enne
lõunapausi kulutatakse tööle
neli tundi, siesta järel veel natuke, aga see on juba rohkem
vormitäiteks.
Pärast tööd ruttavad kõik
kõigepealt koju ja valmistuvad
koos perega kella üheksaseks
suureks õhtusöögiks. Seejärel
alles ollakse sõprade ja veini
päralt ja reeglina kella kahe-

kolmeni öösel. Itaallasi järgmine tööpäev pidutsemast ei
sega. Suhtlemine on lihtsalt nii
oluline. Pubides muusikat peaaegu ei kuule, üle kõige käib
kõva jutusumin ja lakkamatu
naer, kusjuures vaba olek ei
tule mitte alkoholist, vaid temperamendist.
Muidugi vajab ka itaallane
raha ja loomulikult on siinse
rahva hulgas neid, kelle jaoks
see väga oluline on: rikkus ja
vaesus paistavad siin rohkemgi
silma kui Eestis. Küsimus on
lihtsalt üldises mentaliteedis,
itaallane ei tee rahast jumalat.
Oleme suutnud ennast kahe
kuuga siia ühiskonda sobitada. Esimene vaimustus ja kodust kaasa võetud raha on otsa
saanud. Sellegipoolest oleme
pigem enestele aega andnud,
mitte uisapäisa talitanud. Esimesed nädalad saarel näitasid,
et kiiresti ei saavuta midagi.
Kõigepealt peab paika panema
eesmärgid, mille suunas liikuma hakata.
Eesti ühiskond toimib nagu
mittepeatuv karusell, peale- ja
mahaminek on raske. Kohati
tundub, et ainus võimalus on
hüpata, aga see võib valus olla,
sest on oht ennast ära lüüa.
Siinne karussell ikka vahetevahel peatub ja saab rahulikult
teiste sõitjatega liituda või neist
lahkuda, ei peagi tingimata hüpet sooritama. Ja mitte midagi
hullu ei juhtu ka siis, kui lihtsalt teiste lendu kõrvalt jälgid
ja püüad aru saada, kuidas see
kõik töötab.
Tänaseks päevaks oleme
mõlemad tööl: Carmenil oli

lihtsam, sest Eestis omandatud
juuksurikutsega leiab siin üllatavalt hästi koha. Lisaks stiilsele salongile avanes võimalus
teha koostööd Calgari teatri
projektidega. Liis sai tööd ühes
eksklusiivses Saksa restoranis
koka abilisena. See oli naljakas, sest ta ei ole eriline köögis
toimetaja seni olnud. Oleme
liitunud ka tantsutruppidega,
Carmen käib tangot õppimas,
Liis püüab oma töö vahele ära mahutada show-tantsu
treeningud. Carmen käib veel
keraamikakursustel ning õpib
teatrikoolis miimikat ja eneseväljendust.
Räägime juba itaalia keelt
ja saame oma uutelt sõpradelt
kiita. Tundub, et oleme teinud
senise elu parima otsuse. Kõik
on kuidagi rööbastesse jooksnud. Ometi tundis Carmen, et
tahab hetkeks karussellilt maha
astuda, sest peale tuli vastupandamatu igatsus Maarjamaa
ja tema paksudesse sallidesse mähkunud inimeste järele.
Akud olid liiga täis saanud ja
need on vaja tühjaks laadida,
jagada kogetut kodustele ja
eesti keeles. Tuli ka igatsus
põhjamaa lume, Tallinna vanalinna ning oluliste ja kallite
inimeste järele.
Praegu on Carmen paar nädalat kodus, et siit otse läbi
Pariisi Guadeloupele põrutada,
kus meid ootab huvitav nädal
koos noortevahetuses osalejatega. Ja siis jälle Sardiiniasse!

Carmen ja Liis
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Pirital avati
restoran Pärl

Viimsi koduloomuuseumis
Külastamiseks avatud N, R, L kl 12–17

kuni 30. nov
Fotonäitus „Prangli loodus”
Prangli rahvamajas

kuni 30. nov
Fotonäitus „Euroopa Liit 50 – 50 Eesti pressifotot”
Viimsi keskkoolis

kuni 26. nov
Uudiskirjanduse näitus „Uut sinu lugemislauale!”
Prangli raamatukogus

kuni 19. nov
Raamatunäitus „Juubelinäitus Astrid Lindgren
100”
Viimsi raamatukogus

16. nov kell 17
Viimsi kunstikool 30.
Kunstikooli 30. aastapäeva tähistamine ja juubelinäituse
avamine Viimsi huvikeskuses

16. nov kell 19
Meenutame ja vaatame aastaid tagasi tehtud
töid
Viimsi kunstikoolis, Madise tee 2
Eelregistreerimine: viimsiart@dako.edu.ee

16. nov kell 13
Rahvakultuuri päeva tähistamine eakatega.
Mart müdistab, Kadri koputab. Vaimutoit – elueliksiir
Anu Raua tööde näituse avamine ja kohtumine tekstiilikunstnikuga. Külalisesinejad
Viimsi päevakeskuse saalis

17. nov kell 16
Viimsi Muusikakooli 30. sünnipäevale pühendatud kontsert.
Puhkpilliõpilaste kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirkus

18. nov kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Arne Hiob
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. nov kell 14.30
VII loeng-leeritund: mis on luterlus?
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Viimsi koduloomuuseumis

18. nov kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Pastor Raido Oras
Koguduse buss väljub Viimsi haigla juurest kl 10.45, lastele
organiseeritud lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

18. nov kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

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

Septembri algusest on Pirita rannahoones avatud uus
restoran Pärl, mis pakub nii
head toitu kui ka meelelahutust.

Menüüs on eelroad hinnavahemikus 50–110 krooni ning
pearoad 100–225 krooni. Lisaks pasta- ning vormiroad,
mille eest küsitakse 75 krooni.
Kolmapäeva õhtuti näidatakse restoranis PÖFFi väärtfil-

me. Pileti hind on 125 krooni,
selle eest saavad vaatajad ka
ühe kokteili (valida on alkoholiga või alkoholivaba kokteili
vahel) ning suupisteid. Restorani kliendikaardi omanikele
maksab filmipilet 100 krooni.

Reedeti esinevad DJ-d oma
muusikavalikuga, millel on
alati džässilikum suund. Laupäeva õhtuti on Pärlis elav
džässmuusika.

VT

Hundi teel on kolm
uut ridaelamut
Viimaste aastate kiire elamuehitus on paljusid piirkondi
äratundmatuseni muutnud.
Suurematesse keskustesse
on kerkinud kõrged kortermajad, äärealadel aga loodusesse sulanduvad paarismajad, rida- ja ühepereelamud.
Heaks näiteks harmoonilise
keskkonna kujundamisel on
Haabneeme alevi vahetusse
naabrusesse jääv Lubja küla
aladele rajatud uus elamukvartal, kus annavad tooni kahekorruselised ridaelamud ja individuaalmajad. Hundi tee ja Nurme tänavale on ehitatud kolm
silmapaistvat ridaelamut, mis

püüavad pilku lumivalge viimistluse ja avara hoovialaga.
Projekteerimisel on lähtutud
tänapäevaelule iseloomulikust
funktsionaalsusest ja otstarbekusest: majade esimesel
korrusel on avar esik ja edasi
liikudes leiab suure valgusküllase elutoa, mille ühes osas on
avatud köögiosa. Kuna majas
on valida kolme planeeringulahendusega korteri vahel, siis
on nii ruumide suuruses kui ka
paigutustes mõned erinevused.
Näiteks otsmistel korteritel on
esimesel korrusel peale avara elutoa veel üks eraldi tuba,
mida võib kasutada näiteks kabineti või külalistetoana. Hubasust ja isikupära saab soovi
korral luua kaminaga.

Kahekorruselistes majades
jääb tihtipeale teise korruse trepihall kitsaks ja pimedaks koridoriks, kus on ruumi vaid uste
avamiseks magamistubadesse.
Selles ridaelamus aga on trepihallis nii ruumi kui ka valgust
piisavalt. Lisaks on võimalus
sealt väljuda väikesele rõdule.
Olenevalt korteri suurusest on
sellele korrusele paigutatud
kuni kolm magamistuba, millel ühes neist ka eraldi ruumina
juurde ehitatud garderoob.
Leiliruum vannitoa osas on
tänapäeva korterelamutes ja
ridamajades üsna tavapärane
lahendus. Küll aga on selles
majas nende ruumide paigutus just teisele korrusele veidi
ebatraditsiooniline, kuid siiski

mugav lahendus, sest suveajal
on hea võimalus pärast sauna
istuda avarale katuseterrassile. See on tõepoolest majast
üks omanäolisem ja palju võimalusi pakkuv paik. Hea koht
näiteks aiandushuvilistel oma
väike katuseaed rajada. Ruumi
selleks on siin piisavalt: pea
kakskümmend ruutmeetrit.
Majad on sissekolimiseks
valmis, jääb üle tuua vaid mööbel. Kuna siseviimistluses on
kasutatud nii naturaalset tammeparketti kui ka kaske, siis
loob see võimaluse igaühele
teha just oma maitsele vastav
kujundus.

Kaie Kullik
Uus Maa konsultant
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19.–30. nov
Näitus jutu- ja joonistusvõistluse „Lindgreni tegelaste koolipäev” võistlustöödest
Püünsi koolis

20. nov – 3. dets
Raamatunäitus „Sügisõhtud hea raamatuga”
Viimsi raamatukogus

21. nov
Maakondlik Astrid Lindgreni päev
Püünsi koolis

Hingedepäev Randveres
Vanarahvas arvas, et kui on
põllutööd tehtud, aita talvevarud kogutud ja novembrikuu saabunud, siis on aeg
elu üle järele mõelda: süüdata aknal küünal, katta laud ja
meenutada lahkunuid. Selle
märguande peale pidid maisest ilmast lahkunute hinged
leidma üles kodutee.

Nii saigi Randvere päevakeskuse teoks esmakordne südant
ja meeli liigutav hingedepäeva tähistamine uues Randvere
lasteaias. Õhtuhämaruses säras uus maja küünaldesäras, et
uuele traditsioonile elu anda.
Õhtut juhtis Randvere päevakeskuse tegevjuht Aime Salmistu, kes oli külalisteks palunud Randvere kirikuõpetaja

Aare Kimmeli ja külavanema
Madis Kaasiku. Muusikaga liigutasid meeli tegevmuusikud:
flööti mängis Linda Vood, klarnetit Alvar Mölder ning klaveril saatis Kairi Vavilov.
Kaunis muusika vaheldus
meenutuste ja päevakohaste
mõtetega. Külavanem süütas
küünlad Randverest lahkunute

23. nov kell 20
Viimsilaste tervisetund „Kogu perega ujuma!”
mälestuseks, kirikuõpetaja jutustas hingede rändamisest ja
hingelinnu lennust. Kohaletulnud said kosutava elamuse ja
tuuline sügisõhtu ei pugenudki
enam hinge, sest seal valitses
hoopis lootus ja rahu.

Viiu Nurmela

Kontserdiga tähistatakse ka
IECMi rahvusvahelist koorilaulupäeva, mida peetakse rahu
ja üksteisemõistmise märgiks
inimeste vahel, keda ühendab
koorilaul. Samas tutvustatakse
Viimsi valla muusikasõpradele
kahte Eestis ja rahvusvaheliselt
tunnustatud koori: Eesti koorijuhtide naiskoori ja Revalia
kammermeeskoori.
EKN töötab projektkoorina ja tegutseb 1988. aastast.
Koori peadirigent oli alates
asutamisest kuni 2007. aasta
märtsikuuni professor Ants
Sööt. Praegu on peadirigent
Andrus Siimon, kes on mitmete mees-, poiste- ja naiskooride dirigent ning leidnud
tunnustust nii Eesti kui ka
välismaal. Siimon töötab alates 1991. aastast Eesti rahvusmeeskooris laulja, koormeistri
ja dirigendina. Koori dirigent
Õnne-Ann Roosvee on samuti mitmekülgne muusik. Ta
töötab kontsertmeistrina Eesti
muusika- ja teatriakadeemias
ja on mitmete kooride kontsertmeister ja dirigent.
Lauljateks on muusikaõpetajad ja koorijuhid üle Eesti:
kokku laulab 40 inimest Eesti
eri paikadest.

Repertuaar on väga mitmekülgne, ulatudes naiskoorilaulude klassikast tänapäeva heliloojate nüüdisloominguni. Koor
on saavutanud mitu auhinnalist
kohta ka rahvusvahelistel konkurssidel. 2004. aastal võideti
Ungaris Debrecenis naiskooride
seas I koht, 2001. aastal Walesis
Llangollenis rahvusvahelisel
konkursil naiskooride hulgas I
koht, grand prix ning Maailmakoori nimetus.
Revalia kammermeeskoori
peadirigent on Hirvo Surva.
Koor tegutseb alates 1998. aasta sügisest ja seal laulab praegu 34 inimest , kelle keskmine
vanus on 25 aastat. Repertuaari
põhiosa moodustab Eesti heliloojate looming, lisaks leidub
nii vaimulikku kui ka ilmalikku muusikat rahvamuusikast
uudisloominguni ja laule maailma meeskoorirepertuaari kullafondist.
Koor on osalenud ja leidnud
tunnustust mitmetel vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel ning konkurssidel. 2007.
aastal saavutati II koht meesja naiskooride kategoorias
rahvusvahelisel koorifestivalil
„Tallinn 2007” ja pääseti grand
prix’ vooru.
2005. aastal Klaipedas XV
Šimkuse rahvusvahelisel koorikonkursil läks eriti edukalt:
võideti grand prix mees- ja
naiskooride kategoorias ning
parima kohustusliku laulu esituse preemia. Koorile on omis-

tatud tiitel „Aasta koor 2003”
ja dirigent Hirvo Survale samal
aastal tiitel „Aasta dirigent
2003”.
Hirvo Surva töö dirigendi
ja õppejõuna on väga mitmekesine ja tulemuslik. Teda on
tunnustatud kõrgelt nii Eestis
kui ka väga mitmel pool välismaal. Lisaks tööle muusika- ja
teatriakadeemias ja Tallinna
muusikakeskkoolis on ta mitme kõrge tasemega poistekoori
peadirigent.
Hirvo Surva ja Andrus Siimon on juhatanud ühendkoo-

23. nov
Kadrikarneval algklassidele
Püünsi koolis

24.nov kell 12–16
Memme-taadi laat
Korraldab MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
Viimsi huvikeskuse saalis

Viimsi Püha Jaakobi kirikus
tuleb kahe tippkoori kontsert
Eesti koorijuhtide naiskoor
(EKN) ja Revalia kammermeeskoor kutsuvad 9. detsembril kell 11.30 advendikontserdile Viimsi Püha Jaakobi kirikusse.

Eelregistreerimine: Tiia Tamm, tel 609 0980 või tiia@viimsivald.ee

re vabariiklikel üldlaulupidudel ja noorte laulupidudel:
nii lauljad kui ka publik on
väljendanud neile suurt poolehoidu.
Advendikontserdil esitatavas mitmekülgses kavas saab
kuulda klassikalist ja nüüdisaegset vaimulikku ning ilmalikku nais- ja meeskoorimuusikat. Ootame kõiki meie kontserdile!

Eve Vunk
Eesti koorijuhtide naiskoori
esinaine

Suur sügislaat
24. novembril kl 12–16
Viimsi huvikeskuse ruumides, Nelgi tee 1

Müügil:
käsitöökaup, kudumid, õmblustööd, keraamika, klaasimaal, punutised, puutöö, maalid, ehted, aiasaadused ja loodustooted.
Suures saalis esinevad tantsurühm ja kapell Valla-alused, naiskoor
Baltika ning õpilasrühmad Viimsi koolist ja huvikeskusest.

Avatud kohvik!
Loterii – iga loos võidab!
Võta kaasa oma lähedased ja tule veetma
kaunist ühist päeva oma koduvallas.
Korraldaja: Viimsi pensionäride ühendus

24.nov kell 16
Viimsi muusikakooli 30. sünnipäevale pühendatud kontsert
Keelpilliõpilaste kontsert
Viimsi koduloomuuseumis

25. nov kell 13
Surnute mälestuspüha, jumalateenistus armulauaga
Vaimulik J. Jaani
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. nov kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Pastor Raido Oras
Koguduse buss väljub Viimsi haigla juurest kl 10.45, lastele
organiseeritud lastehoid
Viimsi vabakoguduse kirikus

25. nov kell 14.30
Surnute mälestuspüha, jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

26. nov
Kodanikupäeva tähistamine
Püünsi koolis

27. nov kell 18
Loeng esi- ja keskaja kultuuriloost. Anu Allikvee
II loeng: germaani kultuur
Viimsi koduloomuuseumis

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee
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Tere tulemast!
 Eha-Kai ja Mart Mesipuul sündis 2. oktoobril
tütar Loore-Liis.

 Kristel ja Andrus
Veimannil sündis 18.
oktoobril tütar Rebecca.

 Rita Hurmsalul ja Toivo
Koolil sündis 2. oktoobril
poeg Rainer.

 Ketlin ja Kristjan Karbil
sündis 18. oktoobril
poeg Hannes.

 Krista Tenjesel ja Ingmar
Ruudnal sündis 6. oktoobril poeg Jasper.

 Anneli Järvetil ja Illimar
Lahel sündi 25. oktoobril
poeg Cristofer.

 Katrin ja Timo Saksal
sündis 18. oktoobril
tütar Simona.

 Kreet ja Kaido Rosinal
sündis 26. oktoobril
poeg Oskar.

Kui jõuluaeg on ukse ees,
siis ametis on jõulumees.
Ta nuputab ja murrab pead,
kas on kõik lapsed olnud head.
8. detsembril 2007 Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)
Teoteatri vahva muusikaline kogupere jõuluetendus

„Päkapikne”
On jõuluaeg ja päkapikud Pärt, Naatan, Kaarup, Matu ja Pärtel
pakivad viimaseid kingitusi. Appi kipub ka härjapõlvlane Ärni,
kelle sekkumisest algab üks põnev seiklus. Mille poolest päka
pikkude jõulud sel korral veel erilised on, saate teada, kui teatrisse tulete. Etendus kestab üks tund ja pärast seda tuleb külla
jõuluvana!

Etendused toimuvad kell 11 ja 14.
Pääse vanemale 75 krooni,
lapsele 100 krooni (sisaldab kommikotti).
Tellimusi võetakse vastu 30. novembrini.
Info tel: 606 6838 ( Viimsi huvikeskus),
510 3458 (Ita-Riina Pedanik), 505 9043 (Kalle Erm).

AARE

LINDA

KALJU

VALENTIN

1965-2006

1928-2006

1950-2006

1953-2006

ANTS

TAMARA

TARMO

JANIS

1961-2006

1940-2006

1982-2006

1981-2006

MARJU

ARVET

JÜRI

JAAN

1968-2006

1959-2006

1969-2006

1968-2006

GALINA

MAIE

KATRIN

IGOR

1944-2006

1938-2006

1968-2006

1967-2006

VALERY

DMITRI

VAMBO

MATI

1952-2006

1983-2006

1953-2006

1955-2006

Kivipuud
Viimsi metsades
Viimsi valla üks looduskaitse
sümbol Tädu kuusk on kuivanud. Nii teatas ajaleht Postimees läinud suvel. Puu on
küll püsti ja rõõmustab meid
kindlasti veel aastaid, ent
tema vastupanuvõime tugevatele tuultele kahaneb.
Varem või hiljem Tädu kuusk
murdub, see on paratamatus.
Aastast 1939 riikliku kaitse all
olnud kuusel on Hendrik Relve
hinnangu kohaselt vanust umbes 130 aastat. Puu ümbermõõt
rinnakõrguselt on 110 cm,
kasvualuseks oleva rändrahnu
ümbermõõt küünib 12 ja kõrgus 1,6 meetrini. Ei ole teada,
et kusagil lähikonnas nii suurel
kivil kasvaks nii suur puu. Et
suurtel kividel kasvab väikesi
puukesi ja et suured puud on
teinekord juurestikuga katmas
väiksemaid kivisid, on Viimsi
metsades muidugi tavaline.
Tädu kuuse ja kivirahnu puhul on erakordne ehk kahe peategelase, kellest kumbki pole
väikene, koosmõju. Ka looduskaitse alla võtmise otsus (Loodushoiu Nõukogu esildisel ja
sotsiaalminister Oskar Kase
kinnitatuna) ning õigusakt
(Riigi Teataja 1939, nr 90) sätestavad, et kaitse alla võetakse Riiasöödi vahtkonna kuusk
ja rändrahn Iru vallas Tallinna
metskonna Viimsi metsandiku
Riiasöödi vahtkonnas, Merekindluse väravate lähedal.
Sarnast kooslust ei ole Eestis
varem ega hiljem looduskaitse
alla võetud.
Kivil kasvavad suured kuused Viimsi metsades päris haruldased pole ning seda kinnitab ka otse Tädu kuuse ees
kasvav väiksem eksemplar. Päris pisikesi on ilmselt võimatu
kokku lugeda. Abro Teemusk
on märkinud (1969) veel kolme sarnase kuuse kasvamist
Tädu kuusest umbes 1,5 km
edelas. Kas need puud ka täna
püsti on, seda ma ei tea.

????????????????????????????
Küll märkasin aga suvel
ühte küllalt ilmekat kivil kasvavat puud Pringi küla taguses
metsas, tulevases Pähkli tee
elamukvartalis (värskelt metsa rajatud tee ja elektrikilbid
olid juba olemas). Siin kasvas
korraliku tüveümbermõõduga
(135 cm) ülalt koonduv kuusk
ühe meetri kõrgusel ja kümne

POLITSEI OTSIB

meetrise ümbermõõduga rändrahnul. Lähikonnas oli arvukalt
ka väiksemaid kuusekivide eksemplare.
Küllap on sellised kivipuud
üheks Viimsi metsade omapäraks. Ilmselt seostub see vanade rannajoonte kivirikkuse
ja miks mitte ka kivide kerkimisega maapinnast. Oleks hea

omada sellistest kivipuudest
põhjalikumat ülevaadet, mille
abil võiks ehk leida ka järglase Tädu kuusele. See teema on
parajaks otsimismänguks õpilastele, orienteerujad armastavad taolisi punkte niikuinii.

Andres Tõnisson

Püünsi põhikooli
eelkool alustab!
Koos hakkame õppima neljapäeval, 8. novembril kell 14.00–
15.30. Õpetaja on Ene Valkna. Lapsevanemad saavad meie tegemisi jälgida kooli kodulehekülje www.pyynsi.edu.ee ja e-kooli

VLADIMIR

HEINAR

ANDRES

ALEKSIUS

1949-2006

1952-2006

1986-2006

1924-2006

VIIEKÜMNENDATES
NAISTERAHVAS

KUUEKÜMNENDATES
MEESTERAHVAS

TUMEDATES
RIIETES MEES

NAISTERAHVAS

Eelmisel aastal hukkus Eesti liikluses ühel ja samal põhjusel 28 jalakäijat. Neid kõiki ootas kuskil keegi –
lapsed, abikaasa, ema või hea sõber... Nad said surma, sest autojuhid ei näinud neid pimedas.
Ole nähtav – kanna helkurit! Sind oodatakse koju!

Osta helkur lähimast poest!

kaudu.

Ootame Sind väga! Kohtumiseni!
Seoses kriminaalmenetlusega otsib Põhja Politseiprefektuuri isikuvastaste kuritegude talitus järgmisi isikuid:
Juri Trokal (sündinud 1968)
Irina Pisaruk (sündinud 1955)
Kui keegi näeb neid isikuid, siis palume kohe teavitada
tel 612 4379, 517 9643, 606 6835 või 110.

Püünsi koolipere
Kontakt:
Ene Valkna
ene@pyynsi.edu.ee
tel 606 6922 (õpetajate tuba), 606 6919 (kooli sekretär)
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3. novembril pandi Viimsi spordihallis punkt ühele
pikaajalisele
võistlusele:
kümnendat ja viimast korda peeti Viimsi sügisturniir
võrkpallis. Kõik need aastad on peakorraldaja olnud
võrkpallifanaatik Aare Ruubel ja abivägi Rewaltese
spordiklubist.
Sel aastal olid võrguväljakul
kuus nais- ja meeskonda. Koduturniiril võitma harjunud
Viimsi naiskond, koosseisus
Ela Lillemaa, Inna Tomberg,
Kaire Sõmer, Ülle Olli, Elsa
Saks, Anna-Liisa Toom, Marit
Laidroo, Anneli Saal, Maarja Tammar ja Anu Karavajeva, sai oma tahtmise ka sel
aastal. Teisele kohale suruti
Elioni spordiklubi, kolmandale Hansa spordiklubi, neljandale Saue, viiendale Falck ja
kuuendale kohale Rewaltese
naiskond.
Meeskondadest tuli võitjaks Elioni spordiklubi, teine
koht läks Aruküla pallimänguklubi noortele meestele ja
toreda üllatusena platseerus
kolmandaks Viimsi meeskond koosseisus Andrus
Parts, Vallo Puusepp, Raivo
Stoltsen, Tarmo Annus, Meelis Keert, Tarmo Uustalu,
Kurmo Annus ja Tarvi Saar.

1.–2. detsembril Viimsi kooli saalis
Turniiri eesmärk on populariseerida korvpalli Viimsis
ning selgitada välja valla 2007. aasta meistermeeskond.

Korvpall:
mängitakse 4 x 10 minutit jooksvat aega (v.a neljanda
veerandaja kaks viimast minutit)

Registreerimine:
palume teatada oma võistkonna osalemisest hiljemalt
23. novembriks e-postil kkviimsi@kkviimsi.ee või telefonil 522 6609, 504 8422

Auhinnad:
esimese kolme võistkonna liikmeid autasustatakse
medalite ning auhindadega, valla meistermeeskonda
rändkarikaga

Osalustasu:
turniir on kõikidele osalevatele võistkondadele tasuta

Toetajad:
Viimsi Vald, Nike, Sportland

?????????????????????????
Neljandale kohale tuli Saue
võrkpalliklubi ja viiendale
Hansa spordiklubi. Rewaltese meeskond, kes eelmisel
aastal võitjakarika koju viis,

KK Viimsi

jäi sel aastal hoopis viimaseks.

tel 504 8422, 522 6609
faks 654 8401
www.kkviimsi.ee

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Randvere Noortekeskus otsib kohusetundlikku koristajat.
Koristatavat pinda on 135 m2. Tööaeg õhtuti pärast kl 20
või hommikupoolikul enne kl 11, vajadusel ka nädalavahetustel. Huvitatutel võtta ühendust tel 606 4034, 606
6826 või tulla Randvere Noortekeskusesse, Kibuvitsa tee
1 (E–R 14.30–20.00).
MTÜ Viimsi Huvikeskuse struktuuriüksusena tegutseb Viimsi Noortekeskus alates oktoobrist 2001. Noortekeskus töötab avatud noortetöö meetodil ja
on peamine noortetöö korraldaja Viimsi vallas. Selle aasta oktoobris avati Viimsi Noortekeskuse filiaal Randvere Noortekeskus, mis pakub põhitegevusena piirkonna lastele ja noortele vaba aja sisustamise võimalusi.

MTÜ Viimsi Huvikeskus korraldab konkursi

noortetöötaja

ametikohale (osaline töökoormus ehk 0,5 kohta) avatavasse Randvere voortekeskusesse
Töö kirjeldus:
- noorte vaba aja sisustamine vastavalt loodud tingimustele
- noorteürituste korraldamine ja elluviimine
- koostöö teiste noorteasutustega
Nõuded noorsootöötajale:
-

kõrgharidus (rakenduslik kõrgharidus) noortetöö, pedagoogika, sotsiaaltöö ja/või psühholoogia alal
projektide kirjutamise ja juhtimise oskus ning kogemus
väga hea eesti keele oskus, võõrkeelte oskus suhtlustasandil (vene, inglise)
arvutioskus
väga hea suhtlusoskus ja positiivne ellusuhtumine
iseseisvus, algatus- ja organiseerimisvõime

Kasuks tuleb töökogemus noortega.
Pakume:
- huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega
- eneseteostus- ja arenguvõimalusi
Huvitatutel palume kandideerimiseks saata CV ning avaldus 10. detsembriks e-postile viimsink@huvikeskus.ee või
aadressile Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harjumaa. Info ja küsimused: tel 606 6826, e-post annika@huvikeskus.ee

25. oktoobril toimus Viimsi päevakeskuses lauatenniseklubi mängijatele tore üritus. Külla tulid Tallinna spordiveteranide koondisest viis lauatennise mängijat. Meie
omadest olid tublimad Tõnu Roos ja Priit Eiver, kes mõlemad võitsid kolm mängu. Sõpruskohtumise lõpptulemus
oli 17 : 8 Tallinna poiste kasuks. Pärast võistlust istusime
ühise kohvilaua taga ja meenutasime vanu aegu, kui me
tõsisemat sportlasteed käisime.
Olete oodatud meie klubisse ennast uuesti avastama ja
tervist aktiivse liikumisega tugevdama. Treeningajad on
teisipäeval 14–18, neljapäeval 17–19 ja reedel 10–12.
Aegu on vaja eelnevalt kooskõlastada telefonil 606 4080
või 512 1673 (Helgi Sard).

Helgi Sard
lauatennise juhendaja

