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Laidoneri jooksul rekordarv osalejaid >> lk 10

Tänukirja said tublimad 
haridustöötajad. Loe lk 3

Viimsi koolid tähistasid 
õpetajate päeva

Naissaare esimene 
üldkogu
Viimsi vallavolikogu otsustas kutsuda 
kokku püsiasustusega väikesaare Nais-
saare esimese üldkogu koosoleku saa-
revanema valimiseks. 

Üldkogu koguneb 19. oktoobril algusega 
kell 14 Naissaare klubi/depoohoones aad-
ressil Männiku tee 20, Lõunaküla/Storbyn.

Taavi Kotka
Viimsi vallavolikogu esimees

Miiduranna küla ja 
külaseltsi koosolek
Miiduranna külaseltsi koosolek toimub 
25. oktoobril kell 19 Viimsi Kunstikoo-
lis, aadressil Madise tee 2, Miiduranna. 

Päevakorras on külavanema ja külaselt-
si juhatuse 2018. aasta aruanne ja 2019. 
aasta plaanid, Miiduranna külaseltsi juha-
tuse liikmete valimine, külavanemale lae-
kunud küsimuste vastused.

Eero Hammer
Miidurannakyla@gmail.com

Viimsi koolides tähistati 
5. oktoobril õpetajate päeva. 
Igas koolis oli oma päeva-
kava. Toimusid lõbusad 
rollivahetused, esitati kooli-
sketše või tähistati oma-
moodi isegi varajast hallo-
weeni. Õpilastele anti või-
malus proovida õpetajarolli 
ja vanemate klasside õpila-
sed said anda tunde väik-
sematele. Osades koolides 
andsid tunde ka kutsutud 
külalised ja lapsevanemad.

Viimsi Koolis anti õpetajate päe-
val esmakordselt võim üle 9. klas-
side õpilastele. Seda sümboliseeris 
kooli logoga kell, mille ees laual 

olid kõik õpetaja tööks vajalikud 
töövahendid. Kell näitas aega, mil 
noored saavad kooli juhtida. Või-
mu üleandmine leidis aset kooli-
maja aatriumis pidulike helide saa-
tel. Uuele juhtkonnale pani direk-
tor Aime Niidas südamele, et koos 
võimuga kaasneb alati vastutus, ko-
hustused ja õige natuke õigusi.  

Noored tagastasid kooli juht-
konnale kella ja töövahendid pidu-
likul aktusel, tehes kummarduse kõi-
gile õpetajatele nende tänuväärse 
töö austuseks. 9. klasside õpilased 
olid neile usaldatud võimu kandes 
väga kohusetundlikud ja tublid. Li-
saks õpilastele andsid koolis tun-
de mitmed külalised ja lapsevane-
mad, teiste hulgas Viimsi vallava-

nem Siim Kallas, kes andis kooli 
aulas tundi kõigile 8. klasside õpi-
lastele, rääkides, milliseid oskusi 
vajab 21. sajandi noor, et edukalt 
toime tulla nii Eestis kui ka avatud 
maailmas. 

Õpetajate päevast ei puudu-
nud ka huumor – suur hulk Viimsi 
Kooli õpetajaid riietus nõiakostüü-
midesse, et ühel vahetunnil kooli 
aatriumis luua seljas nõidadena rin-
gi lennata. Lastele tegi see muidu-
gi palju nalja ja naeru jätkus kaue-
maks.

Viimsi riigigümnaasiumis oli 
õpetajate päeva ette valmistanud 
Viimsi Gümnaasiumi 1. lend koos 
lennujuhendaja Lemme Randma-
ga. Õpetajatele toimus hommiku-

võimlemine, kokteilikoolitus, tun-
nid, aarete jaht koolimaja peal ning 
päeva lõpetas pidulik aktus. Aktu-
se jaoks olid abituriendid ette val-
mistanud lisaks kontsertkavale “Ke-
vade” ainetel lühifilmi, mille esili-
nastus võeti vastu tormiliste ovat-
sioonidega. Film on kergesti leitav 
YouTube’ist.

Õpetajate päev Viimsi erineva-
tes koolides oli meeldejäävalt tore 
ja meeleolukas ning jätkus paljude 
jaoks Viimsi valla poolt õpetajate-
le korraldatud traditsioonilisel tänu-
õhtul. Kes ja mille eest sellel aas-
tal valla tänukirja pälvis, saate lu-
geda, kui pöörate lehekülge.

Viimsi Teataja

Esinemas on Haabneeme Kooli õpetajad. Foto Anne Martin

Viimsi Kooli õpetajad tähistasid oma päeva nii. 
Foto Vilve Roosioks

Hetk Randvere Kooli õpetajate päevalt. 
Foto Hanna Kangro

Nii toimus Viimsi Koolis võimu üleandmine 
9. klassidele. Foto Vilve Roosioks

Püünsi Kooli õpetajad õpilase rollis. 
Foto Gea Radik

Püünsi Kooli õpetajad laulutunnis. 
Foto Gea Radik

Kuidas toimida 
tormi korral
Päästeameti soovitused toimimiseks 
tormi korral.

- Väravad haaki ja aknad-uksed kinni.
- Tugevama tormi ajal võiks pigem olla si-

seruumides, kuna lendavad asjad võivad tekita-
da vigastusi. Oleks hea, kui ka lemmikloomad 
oleksid siseruumides.

- Soovitame elektriseadmed vooluvõrgust väl-
ja võtta. Samuti pikemaks ajaks kodust lahkudes 
eemalda elektriseadmed vooluvõrgust.

- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusal-
likana pigem patareidel töötavat taskulampi, 
mitte küünlaid.

- Kui elekter läheb ära, teavita sellest ka 
elektriettevõtteid.

- Väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule 
tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on 
väga suur, võib see kaaluda üle korstna tava-
pärase tõmbe.

- Jälgi infokanaleid prognooside ja käitumis-
juhiste saamiseks – raadio, internet jms.

- Tunne huvi, kas tutvuskonna vanemate ini-
mestega on kõik korras.

Päästeamet

Tammneeme küla 
üldkoosolek 
Tammneeme küla üldkoosolek toimub 
27. oktoobril kell 12 Haugi tee ristmikul 
bussipeatuse väljakul.

Päevakorras on külavanema aruanne 
Tammneeme külas tehtud tööde kohta, rää-
gitakse planeeritavatest töödest ja kommu-
naalprobleemidest ning arutatakse jooks-
vaid küsimusi.

Pärast külakoosolekut toimub MTÜ Tamm-
neeme Külaseltsi üldkoosolek, kus valitak-
se uus juhatus.

Raivo Kaare
Tammneeme külavanem
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid 
võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee

Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 26. oktoobril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

2. oktoobril tähistas 
oma 70. juubelit Viimsi 
vallavanem Siim Kallas.

Siim Kallas on kindlasti üks 
Eesti silmapaistvamaid tipp-
poliitikuid, kelle panus täna-
se Eesti eduloo kujunemises-
se on märkimisväärne. Ta oli 
üks Isemajandava Eesti (IME) 
autoritest, Eesti Panga presi-
dent ja rahareformi elluviija, 
Reformierakonna looja, välis-
minister, rahandusminister, 
peaminister ja kahekordne 
Euroopa Komisjoni asepre-
sident. Viimastel aastatel ka 
Tartu Ülikooli külalisprofes-
sor.

Viimsi vallavanemana on 
Siim Kallas kindlasti haridus-
valdkonda puudutavate tee-
made eestkõneleja. Ta on mit-
mel korral rõhutanud, et kõi-
ge olulisem on siin pakutava 
hariduse kvaliteet. Et need 
noored, kes kooli lõpetavad, 
saaksid parima ettevalmistu-
se oma järgmisteks ettevõt-
misteks. On see siis ülikooli 
minek, ettevõtlusega tegele-

29.10–12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väl-
japanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Pringi küla, kinnistute Rohuneeme tee 56 
ja Rohuneeme tee 56a (Viimsi Vallavalitsu-
se 25.09.2018 korraldus nr 544).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pringi kü-
las asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud 
Rohuneeme tee 56 (89001:003:6690) ja Rohu-
neeme tee 56a (89001:003:6700).

Planeeringuala asub väljakujunenud hoones-
tusega elamupiirkonnas, Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtots-
tarve on väikeelamute maa. Planeeringualal keh-
tib Viimsi Vallavalitsuse 04.05.1999 korraldusega 
nr 887 kehtestatud “Viimsi vald, Pringi küla, Ro-
huneeme tee 56/56a detailplaneering“, mille 
kohaseid krundipiire ja ehitusõigust detailpla-
neeringuga muudetakse.

Detailplaneeringu (OÜ Arhitektibüroo Orub töö 
nr 503, 4.06.2018) koostamise eesmärk on krun-
dipiiride muutmine ja maakatastri seaduse nõue-
tele vastavate krundipiiride moodustamine. De-
tailplaneeringuga moodustatakse kolm üksik-
elamukrunti, suurustega 1549 m2, 1462 m2 ja 
2121 m2 ning määratakse krundi ehitusõigus 
ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krun-
dist kahe kuni kolme abihoone püstitamiseks, 
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vahemi-
kus 290 m2 kuni 420 m2. Põhihoonete suurim lu-
batud kõrgus on 8,5 m, abihoonetel 5 m.
2. Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme 
tee 18a (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 kor-
raldus nr 559).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammnee-
me külas asuv 1273 m2 suurune elamumaa siht-
otstarbega kinnistu Tammneeme tee 18a (89001:
003:0356), mis asub väljakujunenud hoones-
tusega väikeelamute piirkonnas, Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohasel väikeelamu-
te maa juhtotstarbega alal. Planeeringualal keh-
tib Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008 otsusega nr 
50 kehtestatud “Viimsi valla, Tammneeme kü-
la, Silla, Silla I, II ja III detailplaneering“, mille 
kohase krundi pos nr 9 lubatud ehitusala piire 
käesoleva detailplaneeringuga muudetakse ja 
mis on detailplaneeringu koostamise eesmärk.

Detailplaneeringuga (Inomatic OÜ töö nr 18007, 
6.06.2018) määratakse üksikelamukrundi ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehi-
tamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 
250 m2. Üksikelamu on planeeritud 2 maapeal-
se korrusega, kõrgusega kuni 8,5 m, samuti on 
lubatud 1 maa-alune korrus. Abihoone korruse-
lisus on 1 ja suurim lubatud kõrgus 5 m. Lubatud 
ehitusala määratakse Tammneeme tee, Haugi 
tee ja naaberkrundi Tammneeme tee 18 pool-
sest piirist 5 m kaugusele. 
3. Randvere küla, Aiaotsa tee 5 detailplanee-
ring (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus 
nr 560).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere 
külas asuv 2519 m2 suurune hoonestatud elamu-
maa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 5 (89001:
001:0001), mis asub endise aiandusühistu Kari-
kakar territooriumil, tänase väljakujunenud hoo-
nestusega elurajoonis. Planeeringualal kehtib 
Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 

Viimsi vallavolikogu poolt 09.10.2018 vastu 
võetud otsused:
nr 73 Viimsi raamatukogule ruumide üürimine 
nr 74 Kimsi põik ja Kimsi põik I kinnistu otsus-
tuskorras võõrandamine
nr 75 Viimsi vallas Äigrumäe külas asuva Paju 
haljak maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le 
Äigrumäe Külaselts 
nr 76 Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala 
detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohta-
de kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine
nr 77 Äigrumäe külas, kinnistu Sõstra detailpla-
neeringu kehtestamine 
nr 78 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomis-
joni koosseisu muutmine (komisjonist lahkus 
Alvar Ild, uueks liikmeks kinnitati Siiri Visnapuu).
nr 79 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrako-
misjoni koosseisu muutmine (komisjonist lahkus 
Riina Aasma, uueks liikmeks kinnitati Valdur Kahro).

Viimsi Vallavolikogu 09.10.2018 otsusega 
nr 73 kiideti heaks OÜ Viimsi Market poolt 30.07.
2018 esitatud üüripinna pakkumus Viimsi raa-
matukogule ruumide üürimiseks ja anti volitus 
üürilepingu täpsemate tingimuste osas läbirää-
kimiste pidamiseks OÜ-ga Viimsi Market ning ko-
hustati vallavalitsust esitama üürilepingu pro-
jekti enne sõlmimist heakskiidu saamiseks val-
lavolikogule.
Viimsi Vallavolikogu 09.10.2018 otsusega 
nr 74 otsustati võõrandada otsustuskorras Viim-
si vallas, Pringi külas asuv Kimsi põik kinnistu  
(registriosa number 5424602, katastritunnus 
89001:003:0321) hinnaga 30 012 eurot ja Viimsi 
vallas, Pringi külas asuv Kimsi põik I kinnistu re-
gistriosa number 5424702, katastritunnus 89001:
003:0322) hinnaga 15 004,80 eurot. Viimsi val-
lale tagada vallavalitsuse sellekohase korraldu-
se alusel tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus 
punktis 1 ja 2 nimetatud kinnistutele jäävate 
sademeveetrasside hooldamiseks, korrashoid-
miseks ja kasutamiseks.
Viimsi Vallavolikogu 09.10.2018 otsusega 
nr 75 anti volitused sõlmida MTÜ-ga Äigrumäe 
Külaselts (registrikood 80388981) leping Viimsi 
vallale kuuluva Äigrumäe külas asuva Paju hal-
jak kinnistu (registriosa number 7456150, ka-
tastritunnus 89001:001:0739, Äigrumäe küla, 
Paju haljak) tasuta kasutusse andmiseks kuni 10 
(kümneks) aastaks. Kinnistu antakse kasutusse 
eesmärgiga arendada külaliikumist ja rajada kü-

laplats ning tingimusel, et MTÜ Äigrumäe Küla-
selts kasutab kinnistut heaperemehelikult ning 
selle seisukorda halvendamata, kannab kõik oma 
tegevusega kaasnevad maaüksuse kasutamisega, 
rajatavate ehitistega seotud hoolduse ja muud ku-
lud ning tagab maaüksuse avaliku kasutamise.
Viimsi Vallavolikogu 09.10.2018 otsusega 
nr 76 algatati detailplaneering Viimsi vallas, Lub-
ja külas, kinnistul Lubja tee 2 (89001:010:2564), 
suurusega ligikaudu 0,8 ha, “Lubja küla klindi-
astangu piirkonna üldplaneeringu“ kohase maa-
kasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundus-
maast ärimaaks ja ehitusõiguse määramiseks 
kahekorruselise ärihoone ehitamiseks, suurima 
lubatud kõrgusega kuni 11 meetrit, krundile juur-
depääsu ja liikluskorralduse lahendamiseks, krun-
di tehnovõrkudega varustamise põhimõtete ja 
krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete 
määramiseks. Vajalikud uuringud: topo-geodee-
tiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring. 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist otsusta-
ti mitte algatada. 
Viimsi Vallavolikogu 09.10.2018 otsusega 
nr 77 kehtestati Viimsi vallas Äigrumäe külas, 
kinnistu Sõstra detailplaneering (OÜ Head töö nr 
2012_018, põhijoonise väljatrükk 28.08.2014), 
millega tehakse ettepanek “Äigrumäe küla, Laia-
küla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplanee-
ringu“ kohase Pärnamäe kalmistu 100 m laiuse 
sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks 50 meet-
rini ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Ela-
muehituse põhimõtted“ kohase elamu mini-
maalse lubatud kauguse muutmiseks kalmistu 
piirist 100 meetrilt 75 meetrini. Detailplaneerin-
guga moodustatakse üks 2221 m2 suurune tee- 
ja tänavamaa krunt ja neli üksikelamukrunti 
ning määratakse kruntide ehitusõigus ühe 8,5 m 
kõrguse üksikelamu ja kuni 5 m kõrguse abihoone 
ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pind-
alaga 220 m2 kuni 230 m2. Üksikelamukruntide 
suurused on planeeritud vahemikus 1542 m2 
kuni 1704 m2.

Viimsi vallavolikogu poolt 09.10.2018 vastu 
võetud määrus:
nr 19 Viimsi valla 2018. a lisaeelarve. 

NB! volikogu 11.09.2018 otsuste terviktekstide-
ga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Volikogus

Õnnitleme!
kehtestatud “A/Ü Karikakar detailplaneering“, 
mida käesoleva korraldusega vastu võetava de-
tailplaneeringuga muudetakse – senine üksik-
elamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks 
üksikelamukrunti suurustega 1200 m2 ja 1319 m2 
ning määratakse krundi ehitusõigus 1 üksik-
elamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Üksikelamu 
suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 maapeal-
set korrust), abihoonetel 5,0 m (1 maapealne 
korrus) (Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ 
töö nr T13/17, 20.07.2018). 

Avalikule väljapanekule esitatavate detail-
planeeringutega on võimalik tutvuda ka valla 
veebilehel www.viimsivald.ee – planeeringud - 
detailplaneeringud.

29.10–12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni 
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul 
väljapanekul Rohuneeme küla, Sadama tee 3 
kinnistu detailplaneeringu (algatatud Viim-
si Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 
214) eskiislahendus.

Planeeritava ala suurus on 6846 m2 ning see 
asub Viimsi valla läänerannikul, Rohuneeme kü-
las, Sadama ja Rohuneeme tee vahetus lähedu-
ses, piirnedes lääneküljest vahetult merega ja 
põhjast Rohuneeme väikesadamaga. Planeeri-
tav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega Sada-
ma tee 3 kinnistut (89001:003:1167) ning osa 
merealast sh olemasoleva lautrikoha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tule-
neb eesmärgist jagada 6846 m2 suurune üksik-
elamukrunt kaheks ja määrata moodustatava-
tele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja 
abihoonete ehitamiseks. Samuti soovitakse de-
tailplaneeringuga määrata ehitusõigus olemas-
oleva lautri pikendusele ja rannakindlustusraja-
tisele ning lisaks eelnevale tuleb määrata ka ava-
lik juurdepääs kallasrajale.
29.10–27.11.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni 
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väl-
japanekul Prangli saarel, Idaotsa külas, Loigu 
mets 1 detailplaneeringu (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega nr 20) 
eskiislahendus.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha ja 
see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kin-
nistut Loigu mets 1 (89001:002:0244), mis piir-
neb läänest olemasoleva elamupiirkonnaga ja 
idast rannaalaga. Planeeritav maa-ala on hoo-
nestamata ja valdavas ulatuses kõrghaljastatud. 
Planeeringuala läbib Estali tee, mis on üldpla-
neeringus tähistatud teemaana ja mis antakse 
tasuta valla omandisse. Detailplaneeringu koos-
tamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta 
20 900 m2 suurusel kinnistul Loigu mets 1 Prangli 
saare üldplaneeringu kohane maakasutuse juht-
otstarve ärimaast ja liivikust väikeelamute maaks. 
Detailplaneeringuga moodustatakse planeerita-
vale alale üksikelamu maa kasutamise sihtots-
tarbega krunt ning määratakse ehitusõigus 1 
üksikelamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks, 1 tee- 
ja tänavamaa krunt ning loodusliku maa krunt.

Detailplaneeringute eskiislahendustega on või-
malik tutvuda ka valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee – planeeringud – detailplaneeringud.

Detailplaneeringud

mine või loometegevus. Olu-
line on, et kooliharidus an-
naks baasi, millele võib kogu 
elu toetuda. 

Siim Kallas on oma sü-
dameasjaks võtnud ka Viimsi 
Kooliteatri toetamise. Nii pa-
lus juubilar kingituste ase-
mel annetada raha kooliteat-
rile. Kogutud 12 545 eurose 
annetuse toel saab teater te-

gutseda mitmeid aastaid. Järg-
mise aasta veebruaris Johan 
Laidoneri 135. sünniaasta-
päeva ja Viimsi valla 100 raa-
mes taaslavastatakse kooli-
teatri poolt uues koosseisus 
etendus, mis räägib Maria 
ja Johan Laidoneri perekon-
nast ja Eesti riigi loomisest.

Viimsi Teataja
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HARIDUS

Viimsi Noorte Talentide 
Kooli rahvusvahelisele 
ideekonkursile laekus 
24 võistlustööd. Kavan-
datava kooli missiooniks 
on pakkuda viimsilastele 
uusi ning innovaatilisi 
huvihariduse ja -tegevuse 
võimalusi. 

Selleks luuakse kaasaaegne ning 
inspireeriv õpikeskkond, kus 
igas eas inimesed on oodatud 
harrastama, tarbima ja õppima 
kunsti- ja muusikaalasid, loo-

Tunnustame 
ettevõtlikke õppureid 
ja õpetajaid
Kandidaate parimate tunnustamiseks saab 
esitada viies kategoorias kuni 21. oktoobrini ette-
võtlusõppe programmi veebilehel. Haridus- ja 
teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe 
programmi “Edu ja Tegu“ raames tunnustatakse 
ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi 
tänavu teist korda.

“Koolides pööratakse aasta-aastalt aina rohkem tähelepa-
nu ettevõtlusõppele ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, 
kuna mõistetakse, et praktiline õpe on sild teadmiste ja pä-
riselu vahel ning parandab noorte kohanemisvõimet ja hak-
kamasaamist tööturul,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi 
programmijuht Kristi Ploom.

- Tiitliga aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- 
ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud 
meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaist-
vaid tulemusi.

- Tiitliga aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse 
meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimis-
väärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kel-
le tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

- Tiitliga aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ette-
võtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on sil-
mapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning 
rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis 
innustavad ja inspireerivad teisi.

- Tiitliga aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse 
ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt 
toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud 
või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja 
inspireerivad teisi.

- Tiitliga ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnus-
tatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus-
õppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle 
tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib programmi esindajatest koosnev ko-
misjon, võitjad kuulutatakse välja 27. novembril.

Lisainfo: www.hm.ee/ettevõtlusõpe.
Haridus- ja teadusministeerium

Tunnustame 
ühiskonna heaks 
panustajaid
Siseministeerium kutsub üles esitama kandidaate 
kodanikupäeva aumärgile.

26. novembril tähistame kodanikupäeva, mis on pühenda-
tud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel 
puhul soovime üheskoos tunnustada neid, kelle ühiskond-
lik aktiivsus on teistelegi eeskujuks. Need on sädeinime-
sed, kelle teod loovad meie ümber soojust ja helgust – nii 
sügisesel ajal kui ka aastaringselt.

Siseministeerium tunnustab alates 1998. aastast koda-
nikupäeva aumärgiga tegutsejahingega hoolivaid inime-
si, kes panustavad meie ühiskonda. Nad on kogukonnale 
oluliste tegemiste eestvedajad või pühendunud vabatahtli-
kud; edendavad kodanikukasvatust ja -hoolivust. 

Kandidaate saab esitada igaüks kodulehe kaudu: www.
siseministeerium.ee/kodanikupaev. Soovi korral võib ette-
paneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065, Tal-
linn või e-posti aadressile press@siseministeerium.ee. Kan-
didaatide esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2018. 

Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi pa-
nust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepane-
kud vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud komis-
jon, kuhu kuuluvad ka vabaühenduste esindajad ja varasem 
kodanikupäeva aumärgi laureaat. Et komisjon saaks teha 
kaalutletud otsuse, on oluline lisada oma ettepanekule põh-
jalik põhjendus. 

Kodanikupäeva aumärgi pälvivad tänavu 15 laureaati. 
Aumärgi pälvinud inimesed on koos ettepaneku esitajate-
ga oodatud pidulikule kodanikupäeva tänutseremooniale, 
mis toimub 28. novembril kell 17 Eesti Ajaloomuuseumi 
Suurgildi hoones (Pikk 17, Tallinn). 

Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. 
aastast saab näha riigiportaalis www.eesti.ee. 

Siseministeerium

5. oktoobril toimus tradit-
siooniline Viimsi valla-
valitsuse tänuüritus, kuhu 
olid kutsutud valla koolide, 
lasteaedade ja huvikoo-
lide õpetajad ning noor-
sootöötajad, et üheskoos 
tähistada õpetajate päeva. 

Tänuüritusel osales ligi 350 
Viimsi valla haridustöötajat. 
Õpetajate ning laste ja noorte 
juhendajate hulk vallas on mär-
kimisväärselt suur. Viimsi val-
las on see õppeaasta eriline, 
kuna kõikidest valla koolidest 
on saanud põhikoolid ning ha-
ridus- ja teadusministeerium on 
valda rajanud keskhariduse and-
miseks uue kooli – riigigüm-
naasiumi. 

Seekordne õpetajate tänu-
üritus toimus Viimsi Black Box 
Studios. Traditsiooniline üritus 
on korraldatud väljendamaks 
Viimsi vallavolikogu ja valla-
valitsuse tänu õpetajatele nen-
de vastutusrikka ja erilise töö 
eest. Viimsi vallavalitsuse poolt 
pidas tervituskõne vallavanem 
Siim Kallas, kes andis koos 
haridus- ja kultuuriameti juha-
taja Ermo Mäeotsaga üle valla 
tänukirjad.

1. Professionaalse, tulemus-
liku ja pühendunud töö eest di-
rektorina Püünsi Koolis – JE-
KATERINA TŠEREPANNI-
KOVA

2. Mitmekülgse, pühendunud 
ja oskusliku töö eest kunstiõpe-
tuse õpetamisel Viimsi Kunsti-
koolis – ANNE ROOLAHT

3. Empaatilise ja nõudliku 
partnerluse eest töös noorte so-
listidega aastatel 2003–2018 
Viimsi Muusikakoolis – KAISA 
LAASIK

4. Tulemusrikka ja pühen-
dunud töö eest aastatel 2003–
2018 Viimsi Muusikakoolis – 
JELENA OSSIPOVA

5. Pikaajalise pühendumuse-
ga tehtud töö eest inglise keele 
õpetajana ja noorte juhendaja-
na Haabneeme Koolis – EVA 
LINK

6. Kohusetundliku ja suure 
pühendumusega tehtud klassi-

õpetaja töö ja noorte praktikan-
tide juhendamise eest Haab-
neeme Koolis – EPP ORULA

7. Pikaajalise ja pühendumu-
sega tehtud töö eest Haabnee-
me Koolis – EHA PAJUS

8. Suure panuse eest spordi-
elu propageerimisel, laste liiku-
misharjumuste kujundamisel ning 
spordiklassi loomisel ja koor-
dineerimisel Haabneeme Koo-
lis – DMITRI REINMETS

9. Pühendumusega tehtud töö 
eest klassiõpetajana ja iga lapse 
eripärasuse märkajana Haab-
neeme Koolis – KERTI RAN-
NISTO

10. Pikaajalise pühendunud 
töö ja koolispordi arendamise 
eest Püünsi Koolis – VALDUR 
AKSIM

11. Pärimuskultuuri edenda-
mise eest Püünsi lasteaias – 
KRISTIN JAKOBSON

12. MLA Viimsi Lasteaeda-
de Pargi ja Randvere maja õp-
pekasvatustöö juhtimise ja eri-
vajadustega laste toetamise eest 
– AIRE RANNE

13. Muusika- ja liikumis-
alaste ürituste organiseerimise 
ja väga hea koostöö eest MLA 
Viimsi Lasteaedade Pargi, Rand-
vere ja Leppneeme majas – 
MAILA KURG

14. Muusika- ja liikumisalas-
te ürituste organiseerimise ja vä-

ga hea koostöö eest MLA Viim-
si Lasteaedade Pargi, Laanelin-
nu ja Astri majas – INGI KIL-
LING

15. Väga hea koostöö eest 
MLA Viimsi Lasteaedade Lepp-
neeme maja avatud ja rõõmsa  
õpikeskkonna kujundamisel – 
KATRIN LEHT

16. Erivajadusega laste toe-
tamise, kõneravi ja kaasamise 
eest MLA Viimsi Lasteaedade 
Päikeseratta, Pargi ja Randvere 
majades – TRIINU PIRK

17. Eesti Vabariigi 100. aas-
tapäevaks valminud tehnoloo-
giaõpetuse ja ajaloo lõimingu-
projekti “100 vaguniga rong” 
kavandamise ja juhtimise eest 
Randvere Koolis – ANTS KU-
RIST

18. Õpilase eneseregulatsioo-
ni toetava õpilaspäeviku idee 
algatamise, selle kujundamise 
ja levitamise eest nii õpilaste kui 
ka õpetajate hulgas Randvere 
Koolis – MERILIN KÕRE

19. Aktiivselt sekkuva ja en-
netustööle orienteeritud tegevuse 
eest koolipsühholoogina Rand-
vere Koolis – LIINA LÜÜTSEP

20. Sihikindluse eest toime-
tulekuõppekaval õppivate õpi-
laste õpetamisel ja toetamisel 
Randvere Koolis – RAILI TÜÜR

21. Uute ja põnevate õppe-
meetodite rakendamise ning õpi-

Viimsi Noorte Talentide Kooli idee-
konkursi vastu on erakordselt suur huvi

dus- ja täppisteadusi ning teh-
noloogiaalasid.

Viimsi Noorte Talentide 
Kool hakkab paiknema Viimsi 
haridussüsteemi keskmes, mil-
le üheks eesmärgiks on toetada 
Viimsi haridusvaldkonna aren-
gut.

Kavandatavasse hoonesse 
on koondatud neli erinevat hu-
vitegevuse valdkonda:

- huvikeskus,
- kunstikool,
- muusikakool,
- teadushuvikool.

Erinevaid valdkondasid hak-
kab siduma hoone ühisosa, kus 
paiknevad aatrium, noortekes-
kus, saalid, kohvikuala ning ad-
ministratiivsed ruumid. Eesmär-
giks on luua planeeritavas hoo-
nes sobilik keskkond ning te-
kitada sünergia võimaldamaks 
erinevate huvitegevuste koos-
toimimisel uute innovaatiliste 
tegevuste tekkimist.

Rahvusvahelise ideekonkur-
si žürii koguneb 16. ja 17. ok-
toobril Rannarahva muuseumis, 
et välja selgitada parim hoone 

viimsilastele. žürii on 9-liik-
meline: 5 Eesti Arhitektide Liidu 
liiget ja 4 vallavalitsuse esin-
dajat.

“Konkursi tulemus näitab, 
et oleme tõstnud Viimsi maa-
ilmakaardile. Mul on väga hea 
meel, et võistlustöid on tulnud 
ka väljastpoolt Eestit, ja olen 
kindel, et žüriil ootab ees kaks 
töörohket päeva,” kommentee-
ris vallavanem Siim Kallas suurt 
huvi konkursil osalemise vastu.

Viimsi vallavalitsus

Tublimaid õpetajaid 
tunnustati väärikalt

laste suurepärase juhendamise 
eest olümpiaadidel Viimsi Koo-
lis – DARJA VASSILJEVA 
LANKINA

22. Õpilastele spordipisiku 
andmise ja kooli spordivald-
konna aktiivse arendamise eest 
Viimsi Koolis – KIRKE AIT-
SEN

23. Suurepärase klassijuha-
taja töö ja õpilastest lähtuvate 
õpetamismeetodite eduka ra-
kendamise eest Viimsi Koolis 
– KARIN KEERT

24. Iga õpilase individuaal-
se arengu toetamise, kaasaeg-
sete õppemeetodite eduka juu-
rutamise ja hoolekogu töö eest 
Viimsi Koolis – MARIS LAA-
NELA

25. Kaasavat haridust toeta-
va õpikeskkonna loomise ja koo-
li arendustegevuse eest Viimsi 
Koolis – KRISTIINA AGU

Õhtut juhtis meeleolukalt 
näitleja ja lavastaja Tanel Saar, 
kes andis kõigile õpetajatele või-
maluse osaleda erilises viktorii-
nis. Tänuürituse peaesineja oli 
Lenna Kuurmaa ja tema bänd.

Täname kõiki, kes panusta-
vad meie laste harimisse, ja soo-
vime jõudu, motiveeritust ja ins-
piratsiooni alanud õppeaastaks!

Viimsi Teataja

Viimsi valla poolt tunnustatud haridustöötajad 2018. Foto Annika Haas
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Algasid Reinu tee 
rekonstrueerimistööd
Oktoobri algusest algas Reinu tee rekonstruee-
rimistööde I etapp lõigul Rohuneeme tee kuni 
Kelvingi küla. 

Tööde I etapi käigus rajatakse kergliiklustee ja valgustus, 
rekonstrueeritakse bussipeatused, rajatakse ülekäigud ning 
Kelvingiga piirneval lõigul rekonstrueeritakse tee terves 
laiuses. Töid teostab riigihanke võitnud YIT Infra Eesti AS, 
tööde maksumus on 1,5 miljonit eurot. 

Tööde projektijuht on Halmar Heinmets (tel 5395 4144, 
e-post halmar.heinmets@yit.ee), omanikujärelevalvet teos-
tab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, kontakt Urmas Koks (e-post 
urmas@ppe.ee). Tööde ajal võib piirkonnas ette tulla liik-
luskorralduse muudatusi ja piiranguid.

Kommunaalteenistus

Viimsi vald taotleb Kesk-
konnainvesteeringute 
Keskuselt (KIK) rahastust 
projektile “Viimsi LED-val-
gustamine“, mille käigus 
kavatsetakse renoveerida 
tänavavalgustust kokku 
10 piirkonnas üle kogu 
Viimsi poolsaare. Projekti 
eesmärk on tänavavalgus-
tuse renoveerimine Äigru-
mäe, Metsakasti, Randvere, 
Miiduranna, Pringi, Püünsi, 
Rohuneeme ja Leppneeme 
külades ning Viimsi ja 
Haabneeme alevikes.

Kokku esitati valdade ja linna-
de poolt Keskkonnainvestee-
ringute Keskusele tänavavalgus-
tuse renoveerimise II taotlus-
vooru 44 taotlust. Toetust an-
takse meetme “Energiasäästu ja 
taastuvenergia osakaalu suuren-

Puulehed kotti ehk 
algab sügisene lehtede 
äraveo kampaania!
Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi 
poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania. 

Kõikidel huvilistel palume lehekottide soovist teada anda 
oma küla külavanemale, kes jagab välja ka lehekotid. Ale-
vike elanike puhul (Haabneeme ja Viimsi alevik) tuleb 
oma soovist teada anda e-posti aadressil puulehed@viim-
sivv.ee (e-kirjas palume märkida postiaadress, täisnimi, 
lehekottide arv ja kontakttelefoni number) – palume seda 
teha hiljemalt 24. oktoobriks. Lehekotid tuleb välja tõsta 
8. novembri hommikul kell 7.

Sel aastal kogutakse kõigilt kuni 6 lehekotti (ühe koti 
maht on 150 liitrit) kinnistu kohta tingimusel, et need on 
õigeaegselt tee äärde välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid 
lehekottide toomisi salvestame kogu tegevuse pardakaa-
meratega. Lehekotid tuleb välja tõsta 8. novembril kell 7 
hommikul. 

Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide 
kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid 
jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehitus-
keemia) kottidesse mitte panna, vastasel juhul jätab kom-
munaalteenistus kotid ära viimata ja need peab kinnistu-
omanik ise jäätmejaama toimetama. 

Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisal-
dasid kõike muud peale lehtede, sh olmeprügi ning muud 
mittesobilikku. Lehekotid viib ära Viimsi valla kommu-
naalteenistuse brigaad. Kotid palume siduda või muud moodi 
sulgeda. Juhul, kui kotile tekivad augud, siis palume need 
teibi või muude vahenditega ära parandada. Vald viib ära 
ainult need lehekotid, mis on täidetud avalikust ruumist 
koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit 
puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). 

Kindlasti on igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohalt tu-
letab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kin-
nistuomanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid bio-
jäätmeid tasuta ära anda nii (kogumahuga kuni 1 m3) Pärna-
mäe jäätmejaama (Tallinna haldusterritooriumil) kui ka ta-
suta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m3). 

Kommunaalteenistus

27. septembril kogunes 
paar kooliõpilast ja väike 
seltskond Tallinna Tehnika-
ülikooli (uue lühendiga 
TalTech ehk varasem TTÜ) 
innovatsiooni- ja ette-
võtluskeskusest Mektory 
Viimsi alevikku, et seal 
tõstukiga valgustiposti 
otsa kinnitada üks kum-
maline taldrikut mee-
nutav atribuut. Tegu oli 
Viimsi koolilaste poolt 
väljamõeldud auto-
maatse kastmissüsteemi 
prototüübi katsetamiseks 
ülesseadmisega.

Automaatne kastmissüsteem põ-
hineb Püünsi Kooli õpilaste 
ideel, mis on inspireeritud nii 
loodussäästlikkusest üldiselt kui 
ka otsesest Viimsi poolsaare eri-
ti suveperioodil tekkivast vaja-
dusest säästa joogivett. Idee on 
kasutada joogivett minimaal-
selt kastmisveeks. Selleks tulid 
noored mõttele koguda sade-
mevett, mis seejärel kasutataks 
ära kastmisveena. Nad püüd-
sid leida kastmiseks kulutata-
va vee optimaalset vooluhulka 
ning pakkusid välja lahenduse, 
kuidas seeläbi vähendada ku-
lutusi tänavavalgustuspostidele 
paigaldatud lillepottide kastmi-
sele.

Püünsi Kooli 7. klassi õpi-
lane Hennes Simmul, Richard 
Pallon (eelmisel õppeaastal veel 
Püünsi Kooli õpilane, sel aas-
tal Vormsi Kooli 7. klassi õpi-
lane) ja Püünsi Kooli 4. klassi 
õpilane Margaret Pallon on need 
noored, kes juhendaja Ruth 
Operi abiga mõtte teoks tegid.

Nende väljatöötatud auto-

maatne kastmissüsteem võimal-
dab sademevee kogumist ning 
kogutud sademeveega automaat-
set ja optimaalselt lillepottide 
kastmist tänavavalgustusposti-
del. Seade koosneb neljast põ-
hielemendist: sademevee kogu-
jast, paagist, solenoidklapist ja 
automaatikakapist. Seade või-
maldab koguda sademevett, kas-
ta lillepotte, koguda andmeid 
ilmastiku kohta ja vähendada 

NB! Soovitame niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed 
on kukkunud, ning seeläbi purustada niitmise käigus puu-
lehed väikesteks osadeks. Selline tegevus hoiab kokku 
aega ning tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru. 
Purustatud lehed on hea väetis rohttaimedele.

Vaid avalikust ruumist pärit puulehed sobivad äraviimiseks! 
Foto Fotolia

Viimsi vald esitas taotluse tänavavalgustuse 
renoveerimise teise vooru

damine” tegevuse “Tänavaval-
gustuse taristu renoveerimine” 
eesmärkide elluviimiseks. Meet-
me töötas välja majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium 
ning toetust eraldatakse Euroo-
pa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 
Toetust küsitakse kokku 33,22 
miljonit eurot ning projektide 
kogumaksumus koos omaosa-
lusega moodustab 47,22 miljo-
nit eurot. Taotlusvooru maht on 
20 miljonit eurot.

Viimsi valla projekti ees-
märk on tänavavalgustuse reno-
veerimine Äigrumäe, Metsakas-
ti, Randvere, Miiduranna, Prin-
gi, Püünsi, Rohuneeme ja Lepp-
neeme külades ning Viimsi ja 
Haabneeme alevikes. Tööde 
koosseisus on ette nähtud amor-
tiseerunud mastide  väljavaheta-
mine ja valgustite asendamine 
LED-valgustitega. Ühtlasi on 

projekti otsene eesmärk juhti-
missüsteemi kasutusele võtmi-
ne, ühendades selle praegu ra-
jatavaga (Haabneeme LED-pro-
jektiga) ühtseks tervikuks.

Toetuse andmise eesmärk on 
korrastada vananenud tänava-
valgustuse taristut, mille tule-
musel säästetakse kaasaegsete 
valgustite ja juhtimistehnoloo-
gia tõttu suur hulk elektriener-
giat. Projekti tulemusena täna-
päevastatakse oluline osa Viimsi 
valla tänavavalgustusest ja viiak-
se see üle energiasäästlikule 
LED-tehnoloogiale. 

Kavas on renoveerida 469 
valgustuspunkti. Koos muude 
valgustuse arendusprojektidega 
ja Haabneeme LED-projekti el-
luviimisega küündib projekti-
järgselt LED-valgustite osakaal 
Viimsi vallas kolmandikuni ko-
gu valgustuse mahust.

Projekti otsene mõju aasta-
se elektrienergia tarbimise vä-
hendamisele on 196 MW/h võr-
ra aastas, mis omakorda tähen-
dab süsihappegaasi emissiooni 
arvestuslikku vähenemist 213,64 
tonni võrra aastas. Rahalises väl-
jenduses tähendab projekt kok-
kuhoidu enam kui 24 500 eu-
rot aastas, võimaldades seeläbi 
teha täiendavaid investeerin-
guid tänavavalgustusse.

Viimsi valla LED II pro-
jekti maht on ühtekokku 921 
136 eurot. KIK hindab taotlus-
te vastavust toetuse andmise 
aluseks olevale määrusele ning 
toetuse saajad selguvad 2019. 
aasta alguses. Hoiame pöialt, 
et Viimsi valla projekt saaks 
ka sel korral positiivse otsuse.

Alar Mik
kommunaalteenistuse 

peaspetsialist

Nutikate laste leiutatud 
kastmissüsteem jõudis 
katsefaasi

seeläbi joogivee kasutamist kast-
misveena.

Prototüübi valmistamisele 
panid õla alla Argo Kuusik 
(TalTechi ehituse ja arhitektuu-
ri instituudi vee- ja keskkonna-
tehnika uurimisrühma teadur) 
ja Martin Jaanus (TalTech elekt-
roenergeetika ja mehhatroonika 
instituudi vanemlektor). Proto-
tüübi pani kokku ja paigaldas  
Priit Peterson (TalTechi inno-

vatsiooni- ja ettevõtluskeskuse 
Mektory maja tehnik-juhenda-
ja), projekti koordineeris Vir-
ge Schmidt (TalTech Mectory 
tehnoloogiakooli töötubade pro-
jektijuht).

Prototüüp jääb üles miinus-
kraadideni. Uuesti pannakse see 
katsetamiseks üles maikuus ja 
siis juba koos ampliga, mida süs-
teem kastma peab hakkama.

Viimsi Teataja

Kastmissüsteemi paigaldamis-
tööd. Foto Karl Linke

Paigaldatud kastmissüsteem droonivaates. Foto Karl Linke

Noored leiutajad koos juhendajatega prototüübi jooniseid uurimas. Foto Ülo Siivelt
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Sel aastal oli 1. oktoob-
ril toimunud muusika-
päeva tähistamiseks 
Harjumaale kavandatud 
üritusi 19 eri kohta, 
neist kolm Viimsi valda. 
Kontserte peeti nii MLA 
Viimsi Lasteaiad Päikese-
ratta majas, Püünsi Koolis 
kui ka Viimsi huvikes-
kuses.

Esimesel oktoobril tähista-
ti laulu- ja pillimänguga 

Viimsis said rahvusvahelisest muusika-
päevast peamiselt osa lapsed ja noored

rahvusvahelist muusikapäeva 
MLA Viimsi Lasteaiad  Päikse-
ratta majas, kus saali kogune-
sid kogu maja lapsed ja ühes-
koos lauldi lasteaia ühislaulu 
“On üks maja, on üks aed”. See-
järel said lapsed kuulata suure-
pärast vioolamuusikat lapseva-
nem Liisi Rusnaki esituses. See-
järel tuli muusikaõpetaja Riinale 
appi Ellen Niidu “Suurest maal-
ritööst” tuntud pintslimees, ke-
da mängis Täpsikute rühma 
poiss Kristjan. Koos hakati maa-

ilma värvilisemaks muutma, 
saateks laste plaadipillimäng. 
Pillid on lasteaed saanud pro-
jekti “Igale lapsele oma pill” 
raames ja need kõlasid ühes-
koos tõesti kaunilt. 

Kõik lapsed said kaaslas-
tele esineda nii laulude, laulu-
mängude kui ka tantsudega. Va-
nema rühma tüdrukute esituses 
oli meeleolukas vihmavarjude-
ga tants Riine Pajusaare laulu 
“Vihmaballett” saatel. Maailm  
meie ümber täis värve ja muu-

sikat. Väikest osa sellest said 
kogeda ka kõik muusikapäeval 
osalenud lapsed. 

Riina Hallik
Päikeseratta maja 

muusikaõpetaja

Püünsi Koolis on iga-aasta-
ne traditsioon tähistada rah-

vusvahelist muusikapäeva. Se-
ni on toimunud ühised välja-
sõidud näiteks Estonia teatris-
se, kooli on kutsutud esinema
erinevaid muusikuid ja muusi-

kakollektiive. Sel aastal külas-
tas Püünsi Kooli Arsise kellade 
kooli ansambel. Ansambli koos-
seisu kuulusid õpilased Tallinna 
erinevatest koolidest. Ansamb-
lit dirigeeris särav õpetaja Lem-
me-Liis Elp. 

Kava oli kokkupandud üle 
maailma tuntud kuulsatest muu-
sikapaladest ja sinna juurde olid 
seotud põnevad lood. Kontser-
di lõpuks said koos kellade an-
sambli noortega “käe valgeks” 
ka Püünsi Kooli õpilased. Ühi-

selt mängiti käsikelladel pala 
“Väike täht”. 

Gea Radik
Püünsi Kooli huvijuht

Viimsi huvikeskuses esines 
1. oktoobri hommikupoo-

likul Marianne Leibur ja teda 
saatis kitarril Karl-Madis Pen-
nar. Marianne esitas kuulajate-
le tuntud ja armastatud laule, mi-
da saatsid suurepäraselt  jazzi-
võtmes esitatud kitarrihelid.

Viimsi Teataja

Muusikapäev lasteaias. Foto Maie Roos

Marianne Leibur ja Karl-Madis Pennar Viimsi huvikeskuses. Foto Ülo Siivelt

Koosmängimine annab õige tunde. Foto Gea RadikEsinevad Arsise kellamängijad. Foto Gea Radik

Kellamängu kuulajad Püünsi Koolis. Foto Gea Radik
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Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtud – 
šampoonitsehh
20. septembril toimus Rannarahva muuseumis järjekord-
ne Kirovi kalurikolhoosi teemaline jutuõhtu, mis järjekor-
ranumbrilt juba viies. Kevadel alanud ürituste seerias oli 
suvel väike paus, kuid sügisel lähevad jutuõhtud edasi 
uue hooga.

S. M. Kirovi nimeline kalurikolhoos oli tuntud eelkõige oma 
kalakonservide poolest, kuid seal valmistati veel palju muudki 
põnevat. Üks vahest põnevamaid tooteid oli kalatööstuse jää-
kidest valmistatud šampoon Merevaht. Šampoonitsehhi tööst 
käis meil seekord rääkimas Arvo Uukkivi, kelle põnevast jutust 
järgnevalt väike kokkuvõte. 

Kalade ümbertöötlemisega tegelevate ettevõtete iseloomuli-
kuks tootmise jäägiks on suure rasvainete sisaldusega heitvesi, 
milles rasvainete sisaldus oli tollal tavaliselt 6–10%. See jääk 
tuli enne puhastusseadmetesse juhtimist settekaevudes välja 
settida ja utiliseerida. Kogunenud heitrasvade utiliseerimine oli 
problemaatiline, sest nendega polnud midagi eriti peale hakata. 

1970. aastate keskel alustati koostööd ENSV Teaduste Aka-
deemia Keemia Instituudiga, et leida lahendus selle heitrasva 
otstarbekaks kasutamiseks. Koostöö osutus viljakaks, aga oli 
keeruline ja töömahukas. 1980. aastatel tehti koostööd ka pal-
jude teiste ettevõtetega, mille tulemusel rakendusid kolhoosis 
sellised ettevõtted nagu estosteriil, proopolis, kalaliim, noor-
loomadele piimaasendaja valmistamine ja veel palju muudki.

Šampooni hakati tootma 1986. aastal, kuid tööd olid alanud 
juba palju varem. Samm-sammult liiguti uue pesemisvahendi 
tootmise ettevalmistamise suunas ja lahendused kaitsti NSV Liidus 
leiutistena. Šampoonitsehhi asupaigaks sai vana veinitootmise 
kompleks, sest juba Andropovi ajal alustati alkoholi tarbimise 
piiramist ning ka vein langes põlu alla. 1980. aastal S. M. Kirovi 
nimelise kalurikolhoosi veinitsehh suleti. 1983. aastal algasid suu-
remahulised ümberehitustööd ning 1985. aastal võeti valminud 
šampoonitsehh riikliku komisjoni poolt vastu ja avati pidulikult.

Valminud kompleks oli muljetavaldav – keemiaaparatuur 
komplekteeriti Nõukogude Liidus toodetud seadmetega ning 
pudelite valmistamise, korkimise ja pakkimise liini seadmed val-
mistati Lääne-Saksamaal. Kogu tehnoloogilise liini panid kokku 
kolhoosi ettevõtted. Lisaks šampoonile toimus tsehhis ka propolise 
valmistamine. Juba juulis 1986 jõuti toodanguni neli tonni šam-
pooni päevas, mis vastas tootmismahule 1000 tonni aastas.

Pooleteise aastaga olid arenduseks tehtud kulutused tasa 
teenitud. Tehnoloogiale vormistati ka patendid Norras, Root-
sis, Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Jaapanis ja Soomes. 
Lisaks esitati probleemi lahendus NSV Liidu teaduse ja tehni-
kaalase preemia saamiseks ning 1987. aastal preemia saadigi. 
Tunnustus oli hinnanguks kahe kollektiivi viljakale valdkonna-
ülesele koostegevusele n-ö sillal tootmine – teadus – tootmine. 

1990. aastate erastamiste laines sündis šampoonitsehhist 
ettevõte Kemar, mis lõpetas kahjumiga. Šampoonile ei leitud 
turgu, sest müügile tulvas ohtralt välismaa odavat šampooni. 
Kunagine uhke tootmishoone seisab aga tondilossina tühjalt.

Kõik, keda S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi kunagised tege-
mised huvitavad, võivad tulla kuulama juba järgmist jutuõhtut 
18. oktoobril kell 19. Jutuõhtu teemaks on Piilupesa lasteaed. 
Infot jutuõhtute kohta leiab www.rannarahvamuuseum.ee või 
www.facebook.com/rannarahvamuuseum.

Maivi Kärginen-Kivi

Viimsilasest eluaegne 
meteoroloog ja nüüd 
pensionäripõlve pidav 
kunstnik Tiina Tammets 
on oma töödest koostanud 
näituse “Kiiksuga kivid“, 
mida saab veel loetud 
nädalate jooksul vaadata 
Viimsi vabaõhumuu-
seumis. 22. septembril 
toimunud ubinapäeval 
õpetas kunstnik kõigile 
huvilistele, kuidas oma-
pärasetele kivikestele 
mõne looma või inimese 
kuju ja nägu anda.

Kivid on ajast aega tähendanud 
inimestele midagi tugevat, pü-
sivat ja ürgset. Kividest on ehi-
tatud maju ja müüre, torne ja 
kindlusi, seda läbi paljude aas-
tatuhandete. Kive on kasutatud 
Vana-Rooma aegadest ja varem-
gi veel teede ehituses, kanalite 
rajamisel, aga ka kauni dekora-
tiivmaterjalina. Mõnda liiki kive 
nimetatakse nende harukord-
suse, läbipaistvuse, tugevuse ja 
värvi tõttu kalliskivideks. Oma-
moodi väärtustab tavalisi ran-
naäärest korjatud kivikesi ka 
kunstnik Tiina Tammets, kes kor-
jab üles selliseid kive, mis ku-
jutavad fantaasiarikkale vaata-
jale midagi või kedagi. Pigem 
siiski kedagi, sest just nägusid 
ja kujusid on Tiina kividele maa-
linud kõige rohkem. Nii juba 
kolm aastat.

Kindlasti on “kiiksuga ki-
vide” võrdlemine kalliskivide-
ga üle pakutud, kuid ometi si-
saldavad enamasti hallides too-
nides kivid värvikihi saanuna 
midagi hoopis enamat. Neisse 
on justkui hing sisse pandud. 
Ja see ongi see miski, mida me 
nimetame kunstiks, mis kannab 
isikupära ja unikaalsust. Tiina 
Tammetsi silmis omandavad 

hallkivid pintsli abiga midagi 
täiesti uut. Ta toob värvidega esi-
le esialgu vaid tema vaimusilmis 
kangastunud füsionoomiad ning 
sobitab need sobiva ja mõtet 
edasi andva fototaustaga.

Kohtume Tiina Tammetsiga 
ubinapäeval Viimsi vabaõhu-
muuseumis, kus ühes muuseu-
mimajas on tema töödest välja 
pandud omapärane näitus nime 
all kiiksuga kivid. “Kui leiad hu-
vitava kivi ja keerad seda üht- 
ja teistpidi, siis võib ühel ja sa-

mal kivil olla kolm eri nägu,” 
tõdeb Tiina oma hobist rääkides. 
Enne Viimsi vabaõhumuuseu-
mi oli tema näitus üleval Tead-
laste maja kohvikus Strix. Vara-
semalt on näitusi olnud veel 
Tallinna Kultuuriülikoolis, Pe-
gasuse kohvikus, EMHI (nüüd 
KAUR) ruumides Toompuies-
teel ja Rävala puiesteel, aga ka 
Tartus Ülikooli kohvikus, Viimsi 
Harmoonikumis ja Kullo Laste-
galeriis.

Kaheteistkümnest väljapan-
dud tööst moodustub kalender 
ehk iga kuu kohta ripub palk-
seinal  kapapilt. Lisaks veel teisi 
pilte nagu “Presidendid”, “Koh-
vikus” või “Merivälja koerad”. 
Kividele tekitab kunstnik näod 
ja kehad enamasti viltpliiatsite-
ga. Akvarellvärve ja guaššvärve
väga kasutada ei saa, sest kivi 
tõmbab värvi enda sisse.

Füüsiku haridusega ja elu-
aeg meteoroloogiaga tegelenud 
kunstnik peab end asjaarmas-

Kiiksuga kivid Viimsi 
vabaõhumuuseumis

“Merivälja koerad”.

tajaks, kuid on saanud julgustust 
nii oma kunstnikust õelt kui ka
 Tartu Ülikooli kunstikabine-
tist. Kõige suuremaks õpetajaks 
ja eeskujuks peab ta Kaljo Põl-
lut. Hiljem on ta end täiendanud 
veel Tallinna Kultuuriülikooli 
kunstiringides Raul Koigi, Zair 
Zeilanovi, Imbi Ploompuu ja 
teiste õpetajate käe all. Õpitust 
innustatuna on ta koostanud oma 
joonistustest ja värssidest laste-
luule kogumiku “Ilmast ilma 
ilmast”, mis ilmus 2015. aastal.

Samal päeval, kui kohtume, 
toimub töötuba, kus Tiina õpe-
tab huvilisi samuti nägema ki-
vides kedagi ning õpetab, kuidas 
kangastunud kujutist n-ö ela-
vaks muuta. Üllatuseks on töö-
toas huvilisi ka Costa Ricast ja 
Prantsusmaalt.

Kunstniku sõnul on kivid 
ideaalsed fantaasia väljaelami-
seks, nii kujundites kui ka vär-
vides. “Vaatad kivile otsa ja näed 
selles kas kassi, jalgratturit või 
konna. Ja kive on Eestis palju, 
eriti Viimsis, kus elan. Nii ko-
gunes mu korterisse üksjagu 
kiviseid kaaslasi, alguses väike-
seid, ajaga aga aina suuremaid. 
Siis tuli ka mõte neid teistele 
näidata. Eriti lastele,” võtab Tii-
na Tammets oma näituse sün-
niloo kokku ja kutsub kõiki hu-
vilisi näitust külastama.

Ülo Siivelt

“Kohvikus”.

“Presidendid”.



    7VIIMSI TEATAJA   12. oktoober 2018

SEENIORID

Meie Viimsi päevakeskuses 
aitame seda mõtet ellu 
viia. Muidugi on väga olu-
line, et igaüks ise peab 
ikka seda loomulikult 
tahtma ka. Aidata saab 
neid, kes ennast ise aidata 
tahavad. Eestlased elavad 
küll suhteliselt kõrge eani, 
aga tervis pole seejuures 
just kiita. On hea tõdeda, 
et riik on võtnud tähele-
panu alla eakate elukvali-
teedi parendamise.

Võib-olla meile, vanemale põlv-
konnale, on omane endasse sul-
gumine. See on ka mõistetav, 
kuna olid ju ajad, kus paljudest 
asjadest ei tohtinud rääkida, et 
perekonnale mitte kahju teha. 
Kasvatuses olid kindlad reeg-
lid ja valitses olukord, et alati 
pidime mõtlema sellele, mida 
teised meist arvavad – mis käi-
tumises sobis, mis mitte. Täna-
päevaühiskond on aga sedavõrd 
avatum, et väärtushinnangud ja 
reeglid on muutunud, iseasi 
kas just alati paremuse poole. 
Neid teemasid, mille üle ühes-
koos aru pidada, on kindlasti 
palju. Päevakeskus on parim 
koht sotsiaalseks suhtlemiseks.

Üks Viimsi päevakeskus, 
millel kaks keskust: 
üks Haabneemes, 
teine Randveres
Valikute üle Viimsi eakad küll 
kurta ei saa. Kui aga on keegi, 
kes soovib veel teha midagi, mi-
da me pole osanud pakkuda, siis 
oleme avatud ning klubide te-
gevusele leiame kindlasti aja 
ja koha, kui vaid soovijaid on. 

Liikumine, avatus ja rõõmus 
meel ning sõbralik suhtlemine 
on need, mis päeva paremaks 
teevad. Ja kõike seda me siin 
päevakeskuses pakumegi. Iga 
hooaeg on omanäoline. Igal sü-
gisel avatakse uusi huviringe 
ja klubisid, mõned jäävad ka 
mõneks hooajaks ootele. Päe-
vakeskuse tegevjuhid püüavad 
eest vedada ja ellu viia kõike 
seda, mida päevakeskuse kü-
lastajad soovivad ning ette pa-
nevad. Igal aastal on uusi lii-

tujaid. Nädala rutiin ja kindlad 
tegevused, mille nimel kodust 
välja tullakse, aitavad korras-
tada eaka inimese igapäevaelu. 
Valmisolek teistega suhelda ja 
enesesund aitavad vormis pü-
sida. Üksi  nelja seina vahele jää-
mine on kõige halvem variant. 

Liikumisrühmi on meil 
kahe keskuse peale 
kokku 10
Haabneeme keskuse saal ma-
hutab korraga rühma 25 võim-
lejat, Randvere keskus veidi vä-
hem. Tervisevõimlemisele, ae-
roobikale, joogale, seeniortant-
surühmadele lisandub tänavu
veel üks uus liikumisrühm – ene-
setervendav võimlemine, mis tu-
gineb Hiina meditsiini ja tervi-
seedendamise (qigongi) aluste-
le ja mida juhendab Riina Hein. 

Lauatennise klubi treenin-
gud toimuvad kaks korda nä-
dalas õhtupoolsetel aegadel ja 
sellega saavad liituda ka tööga 
seotud inimesed.

Lauluringides laulame mee-
le rõõmsaks, selles ei ole kaht-
lust kellelgi. Randveres on lau-
luansambel Kibuvitsalill, mida 
juhendab Rein Sagar, ja Haab-
neemes Põllulilled, mida juhen-
dab Sirje Põllu. 

Ilumeel ja loomelust 
teevad hingele pai
Meil on erinevad huviringid: 
keraamika, portselanimaal, kä-
sitöö/õmblemine ja telgedel ku-
dumine. Asjadest meil ju ko-
dus kappides puudu ei ole ja 
neid juurde teha pole vaja, aga 
loomisrõõm on see, millest me 
ennast ilma jätta ei tohi. Nii saa-
me jõudu ja energiat. Muidugi 
mõnikord ka unetu öö, juhul kui 
loomingusse väga sügavalt sis-
se elame. Nii ei saa teinekord 
rahu enne, kui oma mõtte oleme 
juba ajus asjaks valmis vormi-
nud. 

Teadlased on tõestanud, et 
inimesele on parim, olgu ta noor 
või vana, aju ja käelise tegevu-
se koostöö. Parim  mälutree-
ning on mõtteaktiivsus. Kuna-
gi pole hilja ka õppida. Üha sa-
gedamini eakad reisivad ja siis 

on keeleoskus vajalik. Inglise 
keele rühmad on meil kahel ta-
semel: algajad ja edasijõudnud. 

Infotehnoloogias tuleb aga 
kogu aeg kätt pulsil hoida, sest 
muidu see lihtsalt liigub eest 
ära. Randvere keskuse arvuti-
ringis saab seda kogeda Harri 
Lenseni asjatundliku käe all. 
Küll peab aga tunnis oma süle-
arvuti kaasas olema. Nutitelefo-
nide ja muude tehniliste vahen-
dite tundmaõppimiseks kutsu-
me oma loengutundidesse sel-
gitusi jagama spetsialiste.

Randvere sõnakunstiring ja 
Haabneeme keskuse projekti-
teater, mis on küll alles loomi-
sel, kutsuvad huvilisi kaasa löö-
ma. See protsess saab olema 
kindlasti lõbus ja vahva, aga kõi-
ge tähtsam on see, et see on 
ühtlasi parim mälutreening. Ta-
hame ju üheksakümnendates 
möllu tehes olla ka heas vaim-
ses vormis.

Uued klubid kutsuvad
Klubide arv pole kuidagi piira-
tud. Päevakeskuse tegevjuhid 
aitavad need tegudeks vormida. 
Sel sügisel alustavad uued klu-
bid: aiandus- ja kodundusklubi 
Randveres, aiasõprade klubi ja 
kokandusklubi Haabneemes. Neil 
teemadel kutsume külla asja-
tundjaid ja püüame ise omava-
hel kogemusi jagada. Randvere 
reisiklubi pakub eakatele palju 
huvitavaid ringreise nii Eestis 
kui ka välismaal. Need reisid 
on omafinantseerimisel.

Tervis ei ole meie tähelepa-
nu alt väljas. Korraldame ikka 
endiselt tervispäevi ja asjatund-
jate loenguid. Käesoleval aastal 
alustame tervisprojektiga “Meel-
divalt vanemaks”, mille koos-
tööpartnerid on Tallinna Üli-
kooli tervisejuhid, Viimsi vald 
ja hambakliinik Lumen. 

Tublid Viimsi mehed
Meil on hea meel teada anda, et 
Viimsi mehed on viimasel ajal
väga tublid ja osalevad nüüd ju-
ba päris paljudes tegevustes: laua-
tennises, bridžiklubis (mõlemas 
keskuses) ja muidugi meeste-
klubis. Meesteklubi Viimsi ran-

namehed Enn Teimanni eest-
vedamisel on sel sügisel juba 
väga aktiivselt tegevust alus-
tanud ja ideedest neil puudus 
ei ole. Kohtumised huvitavate 
inimestega, külaskäigud huvi-
tavatesse asutustesse, muuseu-
midesse ja mida kõike veel nad 
ei tee. Osalejate arvu poolest 
on meestel siiski veel arengu-
ruumi. Meeste osalus jääb nais-
te külastatavusest veel väga kõ-
vasti maha. Mehed, palun ärge 
jääge ainult oma sõbra teleri 
seltsi diivanile pikutama!

Jälgige Viimsi Teataja 
kultuurikalendrit
Meie plaanidesse mahub palju 
erinevaid kultuurisündmusi: 
kontserte, tähtpäevade tähista-
misi, meeleoluõhtuid. Sellest 
kõigest anname teada kultuuri-
kalendri vahendusel Viimsi Tea-
tajas. Viimsi päevakeskust kü-
lastab nädalas ligi 300 inimest. 
Oktoobrikuu on aeg, kui tehak-
se valikuid, kus osaleda, kus 
mitte. Uutel tulijatel on võima-
lik järele proovida osalemist eri-
nevates huvialaringides. Kõik 
meie ringid on eakatele süm-
boolse tasu eest, mida me nime-
tame “distsipliinitasuks”. Üks 
huviring (2 tundi nädalas) on 
kuutasuga kaks eurot kuus. 

Kõige selle eest, mida me 
keskustes pakkuda saame, ole-
me me väga tänulikud Viimsi 
vallavalitsusele. Viimsi vald fi-
nantseerib meie ruumide kasu-
tamise ja annab toetust, millest  
me saame hoida ringijuhenda-
jatena professionaalseid tree-
nereid ning juhendajad. Klubi-
de eestvedajad on aga tublid va-
batahtlikud meie endi hulgast.

Siinkohal on igati asjako-
hane ära märkida Viimsi valla 
eakate tegevusi  toetavaid orga-
nisatsioone nagu Tallinn Viimsi 
SPA, Viimsi kino, Viimsi kuul-
saal ja muidugi Viimsi Pensio-
näride Ühendus.

Senised päevakeskuse kü-
lastajad on tee juba jälle päeva-
keskustesse leidnud. Uued tu-
lijad olete teretulnud ja oodatud!  

Lehte Jõemaa
Tegevjuht

Kuidas elada sajani nii, 
et veel üheksakümneseltki 
möllu teha

Matkasarja uus hooaeg
Eakate jalgsi- ja kepikõndijate matk sarjast “Tutvume ko-
duvallaga” – seekord tutvumine Muuga külaga – toimub 
20. oktoobril. 

Buss V7 väljub haigla eest kell 14.17. Matka alustame Muu-
ga peatusest kell 15.00. Esmalt suundume Muuga sadama poole, 
sealt edasi Kabelikivi juurde. Kabelikivi juurest liigume läbi 
Muuga küla tagasi Muuga bussipeatusesse, kus grillime vors-
tikesi ja joome kuuma teed. Kellel on kõnnikepid, võtke need 
kaasa! Tagasi Viimsisse väljub buss peatusest 17.56. Matka 
korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid: Rein Kriis 
ja Raimo Tann, info telefonil 517 2941.
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Palju õnne!

Eakate huvialakeskused 
ootavad osalema
Viimsi ja Randvere päevakeskuses saavad eakad koos ka-
sulikult aega veeta. Huviringid pakuvad nii seltskonda, 
meelelahutust kui ka tervislikku mõõdukat koormust ke-
hale. Ootame seenioride aktiivset osavõttu!
n Eakate kinopäevad: Viimsi kinos reedeti kell 12.20. Kava täp-
sustatakse iga kuu alguses.
n Bowling eakatele: E ja R kell 11.00 Viimsi Keskuse kuulsaalis.
n Ujumine ja vesiaeroobika: T või N  kell 11.30 Tallinn Viimsi SPA-s.

Huviringid Viimsi päevakeskuses 
Kesk tee 1, Haabneeme, 74001 Viimsi vald. Tel: 606 4080 või 
511 4557. E-post: paevakeskus@rannapere.ee. Tegevjuht Lehte 
Jõemaa. Kodulehekülg: www.viimsipaevakeskus.ee.
n Aeroobika T ja R kell 10.00, treener Elina-Lehta Kaasik.
n Tervisevõimlemine E ja N, A rühm kell 10.00, B rühm kell 
11.00, treener Elina-Lehta Kaasik.
n Eakate jooga K kell 10.00 ja R 11.00, treener Žanna Mutt.
n Seeniortants E  kell 12.00, juhendaja Eve Jänes.
n Käsitöö/õmblemine  T kell 11.00, juhendaja Lea Pärna.
n Telgedel kudumine E-N kell 10.00–16.00, juhendaja Maie Kiirats.
n Portselanimaal  K kell 10.00, juhendaja Lehte Jõemaa.
n Keraamika R kell 9.30, juhendaja Karin Kalman.
n Inglise keel (Viimsi gümnaasiumis) algajad ja edasijõudnud, 
juhendaja Kaitel Poobus.
n Lauluansambel T kell 13.00, juhendaja Sirje Põllu.
n UUS! Projektiteater E kell 15.00, Külli Talmar.
n UUS! Enesetervendav võimlemine, K kell 11.30, treener  Riina 
Hein (3 € kord).
Klubid
n UUS! Aiasõprade klubi  kell 12.15 iga kuu 2. neljapäev.
n UUS! Kokanduse klubi 13.00 iga kuu 4. neljapäev.
n Loengud neljapäeviti (eraldi graafik).
n Bridžiklubi E ja N kell 10.00.
n Lauatennise klubi T ja N kell 16.00.
n Meesteklubi K kell 17.00.

Huviringid Randvere päevakeskuses
Kibuvitsa tee 1, Randvere, 74016 Viimsi vald. Tel: 686 4055, 
518 8125, 5690 7520. E-post: randvere.pk@mail.ee. Tegev-
juht Aime Salmistu.
n Tervisevõimlemine K kell 11.00, treener Elina-Lehta Kaasik.
n Eakate jooga E kell 12.00, treener  Marianna Pappel.
n Seeniortants E  kell 14.00 juhendaja Ivi Talimäe.
n Keraamika T kell 11.40, Randvere koolimajas korpus F, juhen-
daja Kristina Markii.
n Sõnakunsti ring T 11.00, juhendaja Helle Tomingas.
n Arvutiõpetus K kell 14.30, juhendaja Harri Lensen.
n Lauluansambel K kell 12.30, juhendaja Rein Sagar.
n Bridžiklubi R kell 10.00.
n Reisiklubi K kell 12.00 üle nädala, organisaator Aime Salmistu.
n UUS! Aiandus- ja kodundus tund 2 x kuus, juhendaja Aime 
Salmistu.

Juhendaja Eve Jänese “Tutitriinud” Harjumaa seeniortantsupeol esinemas. Foto erakogu
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Lastega võimlema!
Tsirkuseartist Vello Vaher kutsub pühapäeva hommikuti 
lastega võimlema!

9.30–10.30 beebivõimlemine
10.30–11.30 1–3-aastased
11.30–12.30 3–5-aastased
Tunnid toimuvad Viimsi huvikeskuses! Info ja registreerimine: 

vello.vaher@gmail.com või tel 510 0537.

Treeningud Viimsi huvikeskuses
Esmaspäev
n 12.00 Pilates
Teisipäev
n 11.30 Naiste ballett
n 18.10 Pilates
n 18.45 Idamaised tantsud naistele
n 19.15 Shindo
n 20.30 Salsa
n 20.30 Vinyasa jooga
Kolmapäev
n 10.00 Hiina tervisevõimlemine – qigong
n 12.00 Pilates
n 18.45 Lihastreening
n 19.00 Pilates
n 20.00 Hiina tervisevõimlemine – qigong
n 20.30 Klassikaline jooga
Neljapäev
n 11.30 Naiste ballett
n 19.00 Pilates
n 20.00 Vinyasa jooga
n 20.30 Salsa
Reede
n 19.00 Naiste ballett
Pühapäev
n 12.30 Lihastreening
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Oled oodatud osalema!

Teeme lastega vanuses 
5–9 aastat põnevaid katseid, 
et paremini mõista looduse 
toimimist. Katsete käigus 
teeme tutvust keemia ja 
füüsika põhitõdedega, et 
need tulevikus nii hirmsad 
ei tunduks. Segame kokku 
erinevaid aineid ja uurime 
ning arutleme tulemuste üle. 
Samuti meisterdame 
erinevaid põnevaid asju.

Segame kokku 
erinevaid köögis 
leiduvaid aineid!

Meisterdame va-
hendeid looduse 

uurimiseks!

Uurime oma keha 
läbi erinevate 

katsete!

MINILABORI 
HUVIRING

Viimsi huvikeskuses
reedeti kell 15.00 ja 

17.30
Registreerimine:

kaire@minilabor.ee

KATSED 
LASTELE
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KULTUUR

12.–26. oktoober

Viimsi valla kultuurikalender

JUMALATEENISTUSED
13. oktoober kell 12
Keskpäevapalvus ja 
koristamispäev
Naissaare Püha Maarja 
kabelis

14. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga – 
lõikustänupüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 11
Lõikustänupüha jumalateenis-
tus armulauaga
EELK Prangli Laurentsiuse kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus
kell 15.30
Orelil mängib Aivar Sõerd
EELK Randvere kirikus

21. oktoober kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August Luus-
mannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Oktoober
Tiina Tammetsa kunstinäitus 
“Kiiksuga kivid“
Viimsi vabaõhumuuseumis

Oktoober
Meeli Küttimi fotonäitus 
“Urban Dogs – Tallinna koerad”
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek 
“Eestimaa mõisad, linnused ja 
kirikud läbi sajandite“
Prangli raamatukogus

Oktoober
Ajutine näitus “Põhjatähe all – 
Eesti vabatahtlikud Narviki 
lahingus 1940”
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

E–N kell 10–16
Rein Meresaare näitus 
“Ühe suve maalid“ 
Viimsi päevakeskuses

Kuni 30. oktoober
Tiiu Viiese kunstinäitus 
“Tiiu Viiese pildid“
Viimsi huvikeskuse 
aatriumi I korrusel
Viimsi Fotoklubi sügisnäitus
Viimsi huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Kuni 23. oktoober
Eva Jänese kunstinäitus 
“Sada maali“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

ÕPI- JA JUTUTOAD
12. oktoober kell 19
Loeng “Meie tervis, heaolu 
ja energia“
Osalustasu: 10 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
Viimsi huvikeskuse 
treeningsaalis nr 2

16. oktoober kell 19.45
Praktikaõhtu ja ühisõnnistamine 
Lea Dali Lioniga
Osalustasu: 15 €
Lisainfo: www.elujousaal.ee 
Registreerumine: 
elujousaal@gmail.com 
Elujõusaalis

kadri@foodini.ee  
Elujõusaalis

KONTSERDID, ETENDUSED
12. oktoober kell 13
Kuressaare Linnateatri etendus 
“Persona“
Piletid 12/8 € Piletimaailmas 
ja Viimsi huvikeskuses kolma-
päeviti kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või viimsi@
huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

13. oktoober kell 10.30
Pisimusa perehommik Venno 
Loosaare ja tema lõbusate 
lauludega
Perepilet 15 €, lapsevanem + 
laps 10 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

14. oktoober kell 15.30
Aivar Sõerdi orelikontsert
EELK Randvere kirikus

24. oktoober kell 19
Rakvere Teatri etendus 
“Ükssarvikute farm“
Piletid 15/13 € Piletimaailmas 
ja Viimsi huvikeskuses kolma-
päeviti kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või viimsi@
huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

27. oktoober kell 19
Kontsert: “Lumevälju ja lilli ka...“ 
– Indrek ja Paul Kristjan Kalda
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
12. oktoober kell 21
Shanon / DJ Marek Talivere
13. oktoober kell 21
VJ Lenny Lavida
19. oktoober kell 21
Sulo / VJ Andrus Kuzmin

23.–26. oktoober kell 10–16 
Randvere noortekeskuse 
linnalaager 
Registreerimine: 
kertu@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses 

23.–26. oktoober kell 11–14
Koolivaheaja loovuslaager
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

EAKATELE
16. oktoober kell 14
Kaktused – meie torkivad sõbrad
Korraldaja: Randvere päevakeskus
kell 13.45 kogunemine
Tallinna botaanikaaias

18. oktoober kell 15
Muusikateraapia “Mis värvi 
on valgus“ 
Esineb Andranik Kechek
Sünnipäevalaste õnnitlemine
Randvere päevakeskuses

21. oktoober kell 16
J. Straussi operett “Viini veri“ 
kell 10.30 Buss väljub Haab-
neemest suunaga Randvere ja 
Mähe poole
Korraldab Randvere Reisiklubi
Teatris Vanemuine

23. oktoober kell 10–15
Päevakeskuse sügiskirbukas 
“Sulle-Mulle “ 
Viimsi päevakeskuses

25. oktoober 
Klaasipealinn Järvakandi ja 
Raplamaa
kell 8.30 buss väljub Haabnee-
mest suunaga Randvere, Mähe
Korraldaja: MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus

26. oktoober kell 19
A. Adami ballett “Giselle“
Pilet: 15 € 
Registreerida VPÜ toas
Rahvusooperis Estonia

20. oktoober kell 21
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

LASTELE JA NOORTELE
September – oktoober
Leivaprogramm “Jätku leiba!“
Lasteaia ja kooligruppidele
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
I–III kooliastme gruppidele
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Lasteaiarühmadele
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee

17. oktoober kell 11.30
Kirjandushommik algklasside 
õpilastele
Külas on Kadri Lepp
Registreerimine: 
tiiu@viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs 
Viimsi raamatukogus

17. oktoober kell 15–20
Kirbuturg lastele ja noortele
Müüjate registreerimine: 
birgit@huvikeskus.ee 
Viimsi noortekeskuses

19. oktoober kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu: 8 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

22.–25. oktoober kell 10–17
Tüdrukute koolivaheaja CHILL 
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
workshop@prodance.ee
Viimsi huvikeskuses

17. oktoober kell 18.30
Kodukokkajate õpituba “Tai köök“
Osalustasu: 35 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas

18. oktoober kell 19
Kirovi kalurikolhoosi teemaline 
jutuõhtu
Rannarahva muuseumis

18. oktoober kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külaliseks on Raivo Vare
Avatud on kohvik
Vaba sissepääs
Kohtade broneerimine: 
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

19. oktoober kell 18
Šamaanirännak ja armastuse 
loitsupalve
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse suures saalis

19. oktoober kell 19
Naisteõhtu õpitoa ning tee- 
ja koogiringiga
Juhendab Grete Sutrop
Osalustasu: 15 €
Lisainfo: www.elujousaal.ee 
Registreerumine: 
elujousaal@gmail.com 
Elujõusaalis

25. oktoober kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külaliseks on Vladislav Koržets
Avatud on kohvik
Vaba sissepääs 
Kohtade broneerimine: 
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

26. oktoober kell 19
Juhendatud meditatsiooniõhtu
Juhendab Kadri Põlder
Osalustasu: kohapeal 15 €, 
enne 10 €
Lisainfo: www.elujousaal.ee 
Registreerumine: 
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28.–30. septembril Leedus 
toimunud rahvusvahelise 
laste ja noorte korvpalli-
turniiri Kaunas Cup võidu-
karika vanimate poiste 
arvestuses võitis Korvpal-
liklubi Viimsi/Estover U18 
vanuseklassi meeskond, 
kes mängib KK Viimsi/
Kesklinna KK/TSK nime all.

Meeskond võitis turniiril pee-
tud viiest mängust neli, tundes 
kaotusekibedust vaid korra, kui 
alagrupimängus tunnistati Leedu 
korvpalli au ja uhkuse Kaunase 
žalgirise järelkasvumeeskonna 
paremust. Edasistes kohamän-
gudes pidid viimsilaste pare-
must tunnistama vastavalt pool-
finaalis väljakuperemehed Tor-
nado korvpallikoolist (61:49) ja 
finaalis ukrainlaste Litvaka korv-
pallikool Odessast (83:43).

Turniirivõidu kõrval pidas 
meeskonna treener Kristjan 
Evart oluliseks võimalust saada 
ülevaade meeskonna seisun-
dist. “Saime viis head mängu, 
mis on ülimalt vajalik enne uuel 
nädalal algavaid Eesti meistri-
võistluste mänge. Tugeva tur-
niiri võit on boonus. Usun, et ole-
me hooaja alguseks piisavalt 
valmis, kuid rahulolu ei saa 
pikalt kesta, kuna sinnamaani, 
kuhu tahame välja jõuda, on 
meil veel parajalt pikk tee min-

na,” ütles Kristjan Evart. Lisaks 
Jorgen Rikbergile KK Viimsi/
Kesklinna KK/TSK mängija-
test turniiri sümboolsesse vii-
sikusse valitud Hugo Toom jät-
kas treeneri mõtet: “See oli esi-
mene kord sel hooajal, kui män-
gisime täiskoosseisus ja tegime 
päris hea turniiri, aga oma ees-
märkide täitmiseks peame män-
gu veelgi parandama.”

Meeskonna peatreener Ta-
nel Einaste pidas oluliseks, et 
kahe hooaja vahel toimunud 

muudatused treeneripingil on 
sujunud tõrgeteta. “Meeskond 
on treenerite tiimi omaks võtnud 
ja saavad üha paremini aru, mida 
neilt tahetakse. Samuti loksub 
paika uute treenerite omavahe-
line tööjaotus,” ütles Einaste.

Lisaks U18 poistele osales 
turniiril ka klubi U13 vanuse-
klassi meeskond, kes kogus 
viiest mängust ühe võidu ja lõ-
petas turniiri 7. kohaga. Mees-
konna peatreener žilvinas Straz-
das pidas turniiri väga kasuli-

Eesti Olümpiakomitee 
(EOK) egiidi all läbiviidava 
Euroopa spordinädala 
raames korraldas Eesti 
Spordiselts Kalev 27. sep-
tembril koostöös Eesti kait-
seväe, Kaitseliidu, Viim-
si valla ja Kindral Johan 
Laidoneri Seltsiga järje-
korras juba 19. kindral 
Johan Laidoneri olümpia-
teatejooksu. Üldvõit ja 
rändkarikas läksid sel 
aastal esmakordselt võist-
luste ajaloos sõpruskon-
dade esindajatele!

Eesti Spordiseltsi Kalev ja Kind-
ral Johan Laidoneri Seltsi poolt 
ellukutsutud ning iga-aastaseks 
traditsiooniks saanud teatejook-
su esimene võistlus leidis aset 
7. oktoobril aastal 2000 ning 
järgmisel aastal tähistame juube-
lit, kui oleme korraldamas olüm-
piateatejooksu juba 20. korda. 

Olümpiateatejooks on pü-
hendatud Eesti legendaarsele 
Vabadussõja juhile ja kindralile 
Johan Laidonerile, kes oli aas-
tatel 1924–1931 Eesti Olümpia-
komitee abiesimees ja juhtis 
viimasel neljal aastal ka Eesti 

Spordi Keskliidu tööd. 1931.–
1934. aastal täitis ta EOK esi-
mehe kohustusi. 1934. aastal sai 
kindral Johan Laidonerist EOK 
esimees. Üheksa aastat rahvus-
liku olümpiakomitee tegevust 
juhtinud Laidoner viis Eesti 
olümpiavõistkonna 1936. aasta 
Berliini mängude suurvõitude-
ni. Olümpiamängud kannavad 
endas rahuaadet, Eesti väejuht 
sümboliseerib vabaduseaadet. 

Kindral Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks püstitas Eesti 
Olümpiakomitee teatel uue osa-
lejate rekordi. Eestis juba nel-

jandat korda toimuva üleeuroo-
palise spordinädala raames kor-
raldati Eestis kokku 890 liiku-
missündmust ja registreeriti üle 
170 tuhande inimese osalemise. 
Selliste näitajatega paistab Eesti 
teiste Euroopa riikide hulgas 
välja kui üks enim sündmusi kor-
raldav riik. 

Tormituult trotsides kogu-
nesid 27. septembril Viimsi mõi-
sa esisele platsile 41 võistkon-
da. Võistlustel olid järgnevad 
võistlusklassid: Eesti kaitseväe 
ja Kaitseliidu võistkonnad, güm-
naasiumiealiste poiste võistkon-

kuks. “Mängida sellisel turnii-
ril on alati privileeg. Kohtusi-
me Moldova, Tšehhi, Poola ja 
Leedu meeskondadega. Saime 
palju erinevaid kogemusi ja nä-
gime ära oma valupunktid, mil-
le parandamise nimel kohe töö-
le hakkame,” ütles Strazdas.

“Loomulikult tahaks kõik 
kohe võita, aga oleme valinud 
teadlikult pikema tee – etteval-
mistusega mitte forsseerides, et 
edu saabuks n-ö õigel ajal. Usu-
me, et nii püsivad mängijad 

Spordis 
tulekul
T ja N kell 18.30–20
Kepikõnd – Trepp & Kepp
Korraldaja: Viimsi Sport
Kogunemine Viimsi Kooli 
spordikompleksi juures
Haabneeme terviserajal 
ja Põhjakonna trepil

19. oktoober kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – 
RSK Tarvas
Karulaugu spordikeskuses

21. oktoober kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – 
Tõrva Jalgpalliklubi
Viimsi staadionil

26. oktoober kell 19
Viimsi unetus – paaris-
mängu ajatennis
Osavõtutasu: 25 €/
mängija
Registreerimine: kuni 
25.10 kell 12 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

28. oktoober kell 12
Viimsi Jalgpalliklubi – 
Pärnu Jalgpalliklubi 
Poseidon
Viimsi staadionil

2. november kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi – Paide Viking 
Window
Karulaugu spordikeskuses

KK Viimsi/Kesklinna KK/TSK Kaunas Cup turniiri võidukarikaga. Foto Viimsi KK

Korvpalliklubi Viimsi/Kesklinna KK/TSK tõi 
Leedust kaasa Kaunas Cup võidukarika

kauem spordis ja n-ö lapstäh-
tede asemel soovime kasvatada 
sportlasi, kes vanemates vanu-
seklassides ilma teevad. Loode-
tavasti jõuavad nad tippsporti 
või saavutavad vähemalt oma 
võimete maksimumi ning jät-
kavad harrastusspordiga. See 
nõuab kõikidelt kannatust ja 
rahulikku meelt,” pidas lapse-
vanematele vajalikuks meenu-
tada klubi tegevjuht Tanel Ei-
naste.

Korvpalliklubi Viimsi

Laidoneri jooksu uus rada tõi rekordarv osavõtjaid
nad, gümnaasiumiealiste tüd-
rukute võistkonnad ja sõprus-
konnad/korporatsioonid/spor-
diklubid. Kaheksaliikmelised 
võistkonnad pidid läbima kok-
ku 3 km ehk iga vahetuse jooks-
ja läbis 650–750 meetrit. Sel-
leaastane rada oli eelnevaga 
võrreldes muutunud. Pikenda-
sime rada nii, et ühel ringil toi-
muks neli vahetust ja tavapära-
se nelja ringi asemel tuli läbida 
kaks ringi. 

Kaitseväe ja Kaitseliidu ar-
vestuses tuli võitjaks küberju-
hatuse võistkond ajaga 17,13. 

Teise koha saavutas SP Vahi-
pataljoni võistkond ajaga 17,18 
ja kolmandaks tuli 2. jalaväe-
brigaadi võistkond ajaga 17,37.
 Lisaks toimusid ka kaitseväe 
ja Kaitseliidu segavõistkonda-
de võistlus muudetud rajal, sest 
antud võistlusklassis pidi võist-
konda kuuluma 6 liiget. Võit-
jaks tuli 2. jalaväebrigaadi võist-
kond, kes võitis teiseks tulnud 
mereväe võistkonda vaid 0,6 
sekundiga.

Sõpruskondade/korporat-
sioonide/spordiklubide arvestu-
ses tuli võitjaks võistkond Jook-

Laidoneri jooksu start. Fotod Eesti kaitsevägi Võistlusrajal käis tihe rebimine.
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SPORT

Eesti võrkpallikoondise viimaste 
aastate edu lainel on ala populaarsus 
järjest kasvanud. Sellest hooajast 
alustab Selver Tallinn Võrkpalliklubi 
treeninguid Viimsis, Haabneeme Koolis. 
Alaga on oodatud tutvust tegema 
ja uusi sõpru leidma kõik poisid ja 
tüdrukud sünniaastaga vahemikus 
2007–2010.

Täna treenib Selveri klubis 700 noort. Selveri 
võrkpalliklubi juhatuse liikme Lauri Kasperi 
sõnul on tore, kui Selverist leiavad noored tee 
tippvõrkpalli juurde. “Meie peaeesmärk on 
kasvatada sportlike ja terveid inimesi,” ütles 
Lauri Kasper klubist rääkides. “Võrkpall on 
ka üks viis, kuidas tulevikus sport ja haridus 
ühendada. Tänapäeval on näiteks väga levi-
nud minek tugevatesse ülikoolidesse võrkpal-
luri stipendiumiga. Klubil on koostöö Suur-
britannia ja USA ülikoolidega ning täna män-
gib mitu Selveri kasvandikku tugevas välis-
ülikoolis,” sõnas Kasper.

“Klubi toetab ka vähekindlustatud pere-

dele treeningvõimaluste loomist. Samuti ei 
tasu lapsevanematel karta, et võrkpall on ai-
nult pikkade inimeste sport. Juba üksnes Eesti 
koondise pikaaegne põhimees Rait Rikberg 
kummutab selle müüdi,” lisas Käsper.

Treeningud toimuvad teisipäeviti ja reede-
ti algusega kell 14.00 ja laupäeval kell 14.30. 
Esimene treening Haabneeme Koolis on 9. ok-
toobril kell 14.00. 

Lisainfo: noored@volleyball.ee, tel 5663 
4408, www.volleyball.ee.

Selver Tallinn Võrkpalliklubi

Selveri võrkpalliklubi alustab 
treeninguid Haabneeme Koolis

Võrkpall on võrratu. Foto Gertrud Alatare

Selver Tallinn Võrkpalliklubi. Foto Joosep Martinson

Laidoneri jooksu uus rada tõi rekordarv osavõtjaid
susõbrad ajaga 17,08, teise koha 
saavutasid Sisekaitseakadee-
mia võistlejad ajaga 18.32 ning 
kolmandaks tulid CFC Jaak Mae 
Suusakooli I võistkond ajaga 
20,28.

Gümnaasiumiealiste poiste 
arvestuses esimesele kohale ning 
üldarvestuses seitsmendaks tu-
lid Jakob Westholmi Gümnaa-
siumi noormehed ajaga 17,57. 
Teisele kohale tulid ajaga 19,29 
Loksa ja Kuusalu kooli ühend-
meeskond ning kolmandaks jäi 
sel korral Eesti Merekool aja-
ga 20,34.

Gümnaasiumiealiste tüdru-
kute arvestuses võttis võidu 
Loksa ja Kiili kooli ühendvõist-
kond ajaga 23,52. Põhikoolide 
arvestuses võttis väga napi või-
du Loksa Põhikool ajaga 20,32, 
edastades teiseks tulnud Haab-
neeme Kooli I võistkonda 0,04 
sekundiga (aeg 20,36). Kolman-
da koha saavutas Haabneeme 
Kooli II võistkond ajaga 23,49.

Eraldi arvestus käis lisaks 
veel kahes arvestuses, milleks 
olid kiireim ring ja üldvõit. Sel 
korral tegi parima ringiaja SP/
Vahipataljon, kes suutis teisel 

ringil joosta nelja vahetusega 
välja aja 8,24. 

Kindral Johan Laidoneri 
olümpiateatejooksu selleaasta-
seks üldvõitjaks tuli Jooksusõp-
rade võistkond, kes viis koju ka 
rändkarika. Antud ürituse aja-
loos ei ole kunagi võitnud ränd-
karikat sõpruskondade/korpo-
ratsioonide/spordiklubide aves-
tuse võistkond. 

Henri Riska
Spordiürituste korraldamise juht

Eesti Spordiselts Kalev

Trivimi Velliste auhinda üle andmas. Võidukarikad.
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KUULUTUSED & REKLAAM

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Rendile anda erineva suurusega (2–20 m2) lao- 
ja hoiuruumid Haabneemes. Nii lühemaks kui ka 
pikemaks perioodiks. Tel 505 4413.

n Hispaania keel – kutsume Teid hispaania keele 
kursustele kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

n Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja 
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutse-
tunnistus. Tel 5690 3327.

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.

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

n Teostan väliterrasside, katusealuste ja 
siseviimistlustöid: Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, 
e-post terrassviimsi@gmail.com.

n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava-, äärekivide ja aiakivide 
paigaldus. Tel 5656 7690, Enno.

n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 
150 €. Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu.

n Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohu-
neemes. Väikseim kogus umbes 30 kg õunu. 
Tel 5593 5863.

n Antiik- ja vanamööbel Belgiast. 
www.altermoobel.ee. Kauplus-ladu Tallinnas, 
Peterburi tee 65. Info 5563 2859.

n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195. Tiiu.

n Terrasside, saunade ning fassaadi tööd. 
Uste, akende, liistude ja parketi paigaldus. Muud 
remonditööd. Tel 5360 5083.

n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: 
plekk, torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, 
pesumasinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
tööriistad, mootorid, akud jne. Õuest, garaažist 
tasuta. Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 
10 €. Tel 5550 5017.

n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija 
akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com.

n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, 
kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. 
Tänava- ja unikivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.

n Keevitustööd (must metall, alumiinium, rooste-
vaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.

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

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

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.

n Hoonete soojustamine puistevillaga. 
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.

n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud tee-
nuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse 
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, 
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, 
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Tel 509 2936.

n Koduteenus eakale või puudega inimesele: 
poes ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude 
tuppa toomine või ladumine, toiduvalmistamise 
abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. 
Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilo-
meetri hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. 
Tel  5380 5133.

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee.

n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, 
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.

MÜÜK
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniit-
killustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea 
manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 
6 tonni. Tel 525 2632. 

n Müüa kuivad kaminapuud võrkkotis. Pakkuda on 
halli leppa, sangleppa, metsakuiva mändi ja saare 
puud võrkkotis. Veel on jääke 5–25 cm klotsid 
võrkkotis. Hinnad soodsad ja kokkuleppel vasta-
valt kogusele ja asukohale. Helistage ja küsige 
julgelt. Tel 5457 5571.

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

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahen-
dused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvä-
rava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvä-
rava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

TÖÖ
n Pakun tööd matemaatika eraõpetajale 6. klassi 
lapsele Viimsis, Haabneemes. Sobib ka tudengile. 
Info tel 505 1755, Pille.

n Vajan vähese töökoormusega abilist peamiselt 
aiatöödele Viimsi vallamaja lähedal. Tasu kokku-
leppel. Tel 506 1781.

n Pirita Pesumaja otsib pesumaja töötajat! 
Palk alates 700 eurost. info@piritapesumaja.ee, 
tel 5837 8330, www.piritapesumaja.ee.

OST JA MUU
n Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085.

n Ostan Teie seisva  või mitte töötava auto või 
muu mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatu-
seta! kasutult.seisevauto@mail.ee. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5459 5118, Magnus.

n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! Pak-
kuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda võib 
kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055.

n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
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“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 



14       

REKLAAM
12. oktoober 2018   VIIMSI TEATAJA   

Alates maikuu algusest
pakub Lavendel Spa Ilukeskus 
kõikidele oma külalistele näo- ja 
kehahooldusi, mida teostatakse 
Mary Cohr kõrgekvaliteediliste ja 
professionaalsete toodetega. 
Mary Cohr on prantsuse profes-
sionaalne nahahooldussari, mis 
on lummanud naisi üle kogu 
maailma juba 40 aastat.

Bränd on pidevas arenemises 
ning pakub oma klientidele vaid 
parimat – tõeliselt efektiivseid 
toimeaineid ühendatuna manu- 
aalsete eksperttehnikate ja uusi-
ma, patenteeritud aparatuuriga. 

Nii nagu on uuendusmeelne ajaga 
kaasas käiv firma, nõnda kasvab 
ka klientide teadlikkus.

Hooldused teevad eriti nautimis-
väärseteks hõrgud ja delikaatsed 
aroomid, mis pakuvad nii meele- 
list naudingut kui ka lõõgastust 
kogu kehale.

Mary Cohr on üks bränd paljude 
erinevate võimalustega, mis ei 
sea piiranguid ning pakub nii 
manuaalseid kui ka aparaadi-
hoolitsusi kõikidele klientidele 
east ja soost olenemata. Kõiki 
näo- ja kehahoolitsusi teostavad 
Mary Cohr´i spetsialistid, kes on 
läbinud väga põhjalikud kooli-
tused ning kes pidevalt täienda-
vad end uute tooteliinide osas. 

Klientidele antakse hoolitsuse 
järgselt kaasa nn. retseptileht 
soovitustega, mis on toetavaks 
infoks kliendile, kel on soov sama 
tootesarjaga oma naha hoolit-
semise eest edaspidigi jätkata.

Kliendid, kes tulevad
esmakordselt Mary Cohr’i hool-
dusele, on meeldivalt üllatunud 
ja tulemusega väga rahul. 

Protseduurid, mis omal nahal 
kogetud, annavad reaalseid 
nähtavaid tulemusi juba peale 
esimest hooldust. Ja nõnda saa-
vad meie maja esmakülastajatest 
lojaalsed püsikliendid.

Saab julgelt väita, et Mary 
Cohri toodetega teostatud 
iluprotseduurid on alternatiiviks  
iluoperatsioonidele. Toodete 
tõhusust kinnitab ka fakt, et 
intensiivkuuridena teostatavaid 
protseduure soovitatakse teha 3-4 
korda ning sellest juba piisab, et 
saavutada püsivamad tulemused.

Lavendel Spa Ilukeskuses 
pakutavate Mary Cohr´i hooldus-
toodete valik täieneb samas 
tempos kui uuenevad brändi 
tooted. Hooajalistel eripakkumis-
tel tasub pilk peal hoida, sest enda 
eest hoolitsemisel ja iluprotse- 
duuridega hellitamisel ei ole limiiti, 
seda pole kunagi liiga palju.

MARY COHR – kosmeetika, 
mis suudab enamat kui
oled harjunud!

esindussalong 
LAVENDEL SPA 
HOTELLIS

Lavendel Spa Ilukeskus on avatud E - L 10:00 - 20:00 / P 10:00 - 17:00
Lisainfoks ja broneerimiseks helista tel +372 58 801 398 
või kirjuta spa@spahotellavendel.ee 
Ootame sind Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

Lavendel Spa Ilukeskuses
kõikidele Mary Cohr näo- ja 

kehahooldustele 
SOODUSTUS – 20%

 
Broneeri hoolitsuse aeg tel +372 58 801 398 või 

spa@spahotellavendel.ee
Ühekordne pakkumine kehtib

sooduskupongi esitamisel kuni 31.01.2019
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Viimsi Keskus on ikka ja 
jälle pisut muutumises, 
et klientidele üha meele-
pärasemaid tooteid ja 
teenuseid pakkuda. Ok-
toobrikuu alguses avanes 
keskuse I korrusel põnev 
koht, millel nimeks 
Eugenio’s. Uurisime selle 
esindajalt Reelika Kaselt, 
millega on täpsemalt 
tegemist.

Reelika, mis on Eugenio’s?
Eugenio’s gastronoomia-

pood on vaade Itaalia kööki – 
lõhnad, maitsed ja kõik muu, 
mis Itaalia toiduga seostub. Eu-
genio Galbiatti on Itaaliast pä-
rit kokk ja ettevõtja, kes on 
andnud oma nime meie gastro-
noomiale ja lööb ka firma tege-
vustes kaasa. Tal on mitmeid 
restorane Milano lähistel asu-
vas Monza linnas, mis on tun-
tud Vormel 1 Itaalia GP etapi 
toimumiskohana. 

Oleme oma kaubad valinud
tähelepanu ja põhjalikkusega ja 
toome need otse Itaaliast. Teh-
tud valik on justkui rännak läbi 
terve Itaalia, mille aluseks on 
võetud Itaalia parimad köögi-
traditsioonid. Ostja leiab meie 
juurest kõik vajaliku – kas siis 
itaaliapärase õhtusöögi valmis-
tamiseks või hoopis midagi so-
bivat külakostiks. 

Kuidas Eugenio’s alguse sai?
Itaalia gastronoomia on al-

guse saanud Eesti ja Itaalia ette-
võtjate koostööst eesmärgiga tut-
vustada eestlastele Itaalia köö-
gikultuuri. Meie Itaalia partne-
riks on ettevõte Ristogest, mis on 
edukas toitlustusettevõte Põh-
ja-Itaalias.

Meie missiooniks on tut-
vustada Itaalia köögi parimaid 
maitseid, kasutades selleks au-
tentseid Itaalia produkte, aga ka 
sealt pärit kokkasid ja müüjaid, 
kes vajadusel oskavad ostjatel 
aidata leida oma tee Itaalia gast-
ronoomia põnevatel radadel. 

Idee pood luua tekkis siis, 
kui me olime perega mõne aas-
ta eest Itaalias pisut pikemalt. 
Sealne toidukultuur jättis meis-
se väga sügava jälje. Paari aasta 
jooksul tekkis meil mõningane 
teadmine ja taju Itaalia eluvii-
sist ja kommetest, mille Eestis-

se toomine tundus aitavat mit-
mekesistada siinset toidukau-
bandust. Siin on küll Itaalia toi-
tu pakkuvaid poode, kuid me 
tahtsime teha seda “päris“ Itaa-
lia poodi, kus on müügil vali-
tud toiduained valitud tootja-
telt – need on väikesed pereärid
ja traditsioonidega kvaliteeti hin-
davad tootjad. Tänagi on meie 
meeskonnas pooled töötajad 
Itaalia päritolu. Pean seda väga 
oluliseks, et kaubad ja müüjad 
oleksid autentsed. Kasutame või-

malikult lihtsaid ja loomingu-
lisi viise oma kaupade väljapa-
nemiseks – puuviljakaste, jalg-
rattaid ja Vespa motorollerit. 
Kõik need detailid sümbolisee-
rivad Itaaliat ning loovad mul-
je kodusest ja lihtsast poest, kus 
oluline on eelkõige toit ise.

Milline on teie peamine 
tootevalik?

Meie valikus on tooteid ko-
gu Itaaliast. Puu- ja köögiviljad 
muidugi lõuna poolt, lihatoo-
ted põhjast. Itaalia traditsiooni-
lised juustud – mozzarella, bur-
rata, scamorza, riccotta ning 
värske hooaja parmesani tüüpi 
juust valmivad meie väikeses 
juustulaboris Pugliast pärit juus-
tumeistri Antonio käe all. Ikka 
selleks, et tagada ostjatele või-
malikult värske toodang. 

Viimsi Keskuse poest leiab 
toidu kõrvale ka sobiva joogi, 
seda valikut tahame kindlasti 
lähiajal veelgi täiendada. 

Tingimata soovitan proovi-
da meie enda tehtud jäätiseid 
ja juba legendiks saanud tira-
misut.

Mis on teie kõige suuremad 
müügihitid?

Kindlasti värsked mozza-
rella juustud, meie enda tehtud 
tiramisu, samuti oliivid ning 
puu- ja köögiviljad. Meie jää-
tised on populaarne kaup nii 
täiskasvanute kui ka laste seas. 
Need pole liialt magusad – see 
tagab selle, et puuviljade või 

Gastronoomiaparadiis otse Itaaliast
marjade maitse rohkem esile 
pääseks. 

Mida soovitaksite proovida 
inimesel, kes Itaalia köögist se-
ni eriti ei tea/pea?

Ma ei tea väga palju inime-
si, kes ei sööks pastat või pit-
sat. Need Itaalia köögi klassi-
kud peaksid kõikidele tuttavad 
olema. Kui on soov sealt edasi 
minna, siis soovitan alustada 
lihtsatest asjadest – Itaalia köök 
on üks kõige lihtsamaid maail-
mas. Oluline on aga üles leida 
õiged ja autentsed toorained – 
koopiatega head tulemust ei saa. 
Kõhu saab täis kõigega, mis 
süüa kannatab, aga toiduela-
must saab ikka ainult kvaliteet-
setest toorainetest. Maitseela-
mus areneb ka ajaga – tuleb 
hakata otsast proovima ja kat-
setada, mis inimest kõnetab. 

Soovitage mõnda ehedat 
Itaalia retsepti?

Kõige lihtsam on teha head 
pastat õigetest komponenti-
dest. Paljude lemmikut Carbo-
narat tee nii: võta 400 g spaget-
te, 150 g pancettat, 1 toatempe-
ratuuril olnud muna ja 3 muna-
kollast, 6 spl Parmigiano Re-
ggianot. Lase vesi keema, lisa 
spagetid, 5 minuti pärast lisa 
soola. Kui pasta on potis, pane
pancetta pannile ja küpseta ma-
dalal temperatuuril, kuni rasv 
on sulanud. Kui pancetta on 
praetud, võta tulelt ja hoia soo-
jas. Vahepeal pane munad suur-

de serveerimiskaussi, lisa 2 spl 
riivitud juustu, jahvatatud pi-
part ja pasta keeduvett ning 
pane pool segust kõrvale. Kui 
pasta on al dente, pane see kaus-
si (selle teise poole segu juur-
de) ja sega. Nüüd lisa ülejää-
nud munasegu, ülejäänud juust 
ning pancetta koos osa sula-
nud rasvaga ja lisa veel veidike 
pipart. Sega hästi, kuniks kaste 
on kreemjas, vajadusel lisa veel 
pasta keeduvett. Serveerimisel 
lisa igale taldrikule veel juustu 
ja pipart. Nüüd söö ja kujuta 
ette, et oled Roomas, kust see 
roog pärit on. Molto gustoso!

Milline on teie valikus kõige 
erilisem toode?

Meie enda mozzarella juust 
kindlasti. Meie juustumeister 
Antonio on kogu elu juustu val-
mistanud ning tunneb seda maa-
ilma läbi ja lõhki. Casaro, nagu 
teda Itaalias kutsutakse, elab aas-
ta algusest Tallinnas ja on pü-
hendunud ainult ühele – Itaalia 
juustude valmistamisele. Too-
me parimat piima Nopri meie-
reist ja ma arvan, et ehedamat 
Itaalia elamust mujalt ei saa. 
Meie juuste kasutavad Tallin-
na parimad pitsavalmistajad ja 
Itaalia restoranid, näiteks Kaja 
Pizza Pelgulinnas ja Amalfi res-
toran vanalinnas.

Eugenio’s gastronoomia on 
Viimsi Keskuse I korrusel ava-
tud E–L k 10–21 ja P k 10–19.

Viimsi Keskus

Eugenio Galbiatti tutvustab Eestis Itaalia köögikultuuri. Fotod erakogu

Ehe Itaalia toit.
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