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Intervjuu Viimsi Kooli uue direktrissiga >> Lk 7

Tutvu garaažimüügi 
kohtadega kaardil lk 8–9

n Päästeala infotelefon 1524
n Politsei- ja Piirivalveameti 
   infotelefon 612 3000
n Maanteeinfokeskuse telefon 1510
n Merevalvekeskus 619 1224 (Tallinn)
n Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
n Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 127 (vene k)
n Mürgistusteabeliin 16662 
n Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599
n Lasteabitelefon 116 111

Randvere küla 
üldkoosolek 
29. septembril
Randvere küla üldkoosolek toimub 
29. septembril kell 11 Randvere koolis, 
aadressil G. H. Schüdlöffeli tee 4, Rand-
vere.

Üldkoosoleku päevakorras on külavane-
ma tööaruanne, kommunaalprobleemid ja 
jooksvad küsimused.

Priit Robas
Randvere külavanem

Viimsi turvalisuse päeval 
ja huvitegevuse infolaadal 
leidus põnevat küllaga 

8. septembril Viimsi Koolis 
ja selle õuealal toimunud 
Viimsi turvalisuse päev ja 
huvitegevuse infolaat 
toimus juba 12. korda. 

Viimsi Keskkooli poolt 2008. aas-
tal algatatud, algselt Viimsi Kooli 
Infopäeva nimega üritus ning Viim-
si vallavalitsuse poolt aasta varem, 
aastal 2007 algatatud Viimsi Tur-
valisuspäev on juba mitme aasta 
jooksul ühise ettevõtmisena toimu-
nud iga sügise algul, septembri-
kuus Viimsi Kooli hoones ja õue-
alal. Sel aastal kandis üritus nime 
Viimsi Turvalisusepäev ja huvite-
gevuse infolaat, mis ilmselt kõige 
täpsemalt kirjeldab kogu ürituse sisu.

Taas olid kooli õuealal huvilis-
tele avatud erinevad turvalisuse-
ga seotud riigiasutuste-ametite ja 
teiste valdkonna organisatsioonide 
ja ettevõtete esindused. Koolimaja 
siseruumides toimus infolaat, kus 

oma tegemisi ja osalemisvõimalu-
si tutvustasid kokku enam kui 50 
erineva huvialakooli, huvitegevust 
korraldava organisatsiooni ja spor-
diklubi esindust, kes on täna tegut-
semas Viimsi vallas, pakkudes siin 
väga erinevaid huvialaseid võima-
lusi nii lastele-noortele kui ka täis-
kasvanutele. 

Tore oli näha, et suurenenud oli 
spordiklubide hulk, kes soovisid end 
kooli õuealal tutvustada. Ka turva-
lisuse valdkonna traditsiooniliste 
esinduste – kiirabi-, politsei-, pääs-
teameti-, maanteeameti pöörleva 
auto juures jätkus arvukalt huvilisi 
terveks päevaks. Tallinna Sadam kor-
raldas huvilistele tasuta bussieks-
kursioone Muuga sadamasse.

Siinkohal veelkord suurimad tä-
nud kõigile sündmuse korraldaja-
tele! 

Turvalisusepäeva valdkonna 
esindused olid: Politsei- ja Piirival-
veameti Põhja Politseiprefektuuri

Ida-Harju politseiosakond, Polit-
sei- ja Piirivalveameti identiteedi 
ja staatuse büroo arendusosakond, 
Päästeameti Põhja-Eesti Päästekes-
kuse Muuga päästekomando ja 
Muuga Päästeselts, Tallinna Vang-
la vanglateenistus, Tallinna Kiirabi, 
MTÜ Eesti Naabrivalve, AS G4S, 
Securitas Eesti AS, Kaitseliidu Rä-
vala malevkond, Viimsi Naiskodu-
kaitse ja Kodutütred, OÜ Autosõit, 
Tallinna Sadam AS, Eesti NATO 
Ühing ja Kodanikukaitse MTÜ, 
Prangli Vabatahtlik Merepääste, 
Eesti Naisjuristide Liit, Viimsi Nais-
te Tugikeskus HooliMine, Lions 
Club Viimsi Ranna, Estonian Wo-
men Programmers, Hansabuss AS 
ning Viimsi Vallavalitsus.

Huvitegevuse valdkonna esin-
dused olid: Kunstisõprade ring, 
Haabneeme Kool, Spordiklubi MEI-
HUA, näitetrupp EKSPERIMENT, 
Viimsi Huvikeskus, huvikool Col-
leegium Eruditionis, Viimsi Keel-

tekool, Viimsi Sulgpalliklubi, Viim-
si kitarriõpe, Kaie Kõrbi Balleti-
stuudio, Spordiklubi Lindon, Pro-
Dance Tantsustuudio, Black & Whi-
te Dance, Korvpalliklubi Viimsi, 
Elujõusaal, Spordikool Impact, Tea-
dusesõber MTÜ, Fredi Vöörma-
ni Tenniseakadeemia, Viimsi Kuns-
tikool, Viimsi Noortekeskus, Võim-
lemis- ja Tantsuklubi Keeris, Viim-
si Lauatenniseklubi, Püünsi Kool, 
Active Studio, Robokaru robooti-
kakool, Stassi tantsustuudio, Põn-
nipesa Huvikool, Põnnipesa Beebi-
kool ja Noortepesa, Maire Eliste 
Muusikakool, 2minutit youtuberite 
ring, Tallinn Viimsi SPA spordiklu-
bi, Nordswim Viimsi Swim Club,
Rulluisuklubi RULLEST, Viimsi 
Põgenemistuba, MTÜ Spordiklubi 
Viimsi HC, akrobaatikakool OMA-
tsirkus, Arrakis Tantsustuudio, Gol-
den Dance Club ja huvikool mini-
LABOR. 

Ott Kask

Möödunud laupäeval toimunud Viimsi turvalisuse päeval said nii lapsed kui täiskasvanud tunnetada kui turvaline nende elu on. Turvalisuse päeva fotode 
autor Kristjan Rosin

Kutsutakse kokku 
NAISSAARE ESIMENE 
ÜLDKOGU
11. septembril otsustas Viimsi vallavoli-
kogu kutsuda kokku püsiasustusega väi-
kesaare Naissaare esimese üldkogu koos-
oleku saarevanema valimiseks. 

Üldkogu koguneb saarevanema valimi-
seks 19. oktoobril kell 14 Naissaare klubi-
depoohoones aadressil Männiku tee 20, 
Lõunaküla / Storbyn.

Taavi Kotka
Viimsi vallavolikogu esimees

Eesti Rahvuskultuuri 
Fondi stipendiumid ja 
toetused
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 
võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi  
stipendiumideks ja kultuuriprojektide 
finantseerimiseks 2019. aastal. 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toe-
tab: üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja 
teadustööks ning loominguliseks ja spordi-
tegevuseks; organisatsioone toetustega eesti 
rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja 
edasikandmise seisukohalt oluliste projek-
tide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Stipendiumide jagamise info, allfondide 
nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Siht-
asutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodule-
heküljel www.erkf.ee.

Lillepaviljonis taas 
Eesti Mee Päevad
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 13. 
ja 14. oktoobril kell 10–17 Tallinnas Lille-
paviljonis (Pirita tee 26) kogupereürituse 
EESTI MEE PÄEVAD. Kõik on teretulnud!
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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 28. septembril.

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

Volikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 11.09.2018 vastu võetud otsused:
nr 63 Laenu võtmine (otsusega anti nõusolek Viimsi vallava-
litsusele laenu võtmiseks summas kuni 4 000 000 eurot. Lae-
nu võtmise eesmärk on finantseerida Viimsi valla 2018. aasta 
eelarves kavandatud investeeringuid, laenuga on arvesta-
tud Viimsi valla arengukavas ja eelarvestrateegias aastateks 
2018–2022 ning Viimsi valla 2018. aasta eelarves).
nr 64 Nõusoleku andmine riigihanke “Haabneeme ranna tee-
nindushoone ehitustööde kontsessioon“ korraldamiseks ja kont-
sessioonilepingu sõlmimiseks.
nr 65 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks teede riigi-
hangete läbiviimiseks.  
nr 66 Randvere külas, kinnistu Tülli tee 22 detailplaneeringu 
kehtestamine.
nr 67 Randvere külas, kinnistu Tammelaane detailplaneerin-
gu vastuvõtmiseks esitamise tähtaja pikendamine.
nr 68 Naissaare esimese üldkogu kokkukutsumine (otsustati 
kutsuda kokku püsiasustusega väikesaare Naissaare esimene 
üldkogu koosolek saarevanema valimiseks 19. oktoobril 2018 
kell 14 Naissaare klubi-depoohoones Männiku tee 20, Lõuna-
küla / Storbyn).
nr 69 Viimsi vallavolikogu aseesimehe valimine (volikogu 
aseesimeheks valiti Urve Palo).
nr 70 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja 
aseesimehe valimine (komisjoni esimeheks valiti Urve Palo, 
aseesimeheks valiti Oliver Liidemann).
nr 71 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kin-
nitamine (komisjoni liikmeteks kinnitati: Pille Petersoo, Ain 
Pinnonen, Aarne Saluveer, Peeter Vään, Tanel Einaste).
nr 72 Viimsi vallavolikogu fraktsiooni “Meie Viimsi“ koosseisu 
muutmine (fraktsiooni liikmeks kinnitati Urve Palo).

Viimsi Vallavolikogu 11.09.2018 otsusega nr 66 kehtestati 
Randvere külas, Tülli tee 22 detailplaneering (Viimsi Haldus 
OÜ, projekt nr 07-17, põhijoonise väljatrükk 10.01.2018). De-
tailplaneeringuga on hõlmatud 1709 m2 suurune üldmaa siht-
otstarbega krunt, mis moodustati Viimsi Vallavolikogu 12.03.2002 
otsusega nr 54 kehtestatud “Aadu I maaüksuse osalise detail-
planeeringuga“ (krunt pos nr 76). Tülli tee 22 DP-ga tehakse 
ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla ül-
diste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ 
kohase kaksikelamukrundi miinimumsuuruse vähendamiseks 
1800 m2-lt 1709 m2-le, krundi kasutamise sihtotstarbe määra-
miseks kaksikelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks ühe 
kahekorruselise kaksikelamu ehitamiseks, kõrgusega kuni 8,5 
meetrit. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 256 m2, 
abihooneid ei ole krundile lubatud püstitada.

Viimsi Vallavolikogu 11.09.2018 otsusega nr 67 pikendati 
Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 otsusega nr 75 algatatud ja 
Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsusega nr 29 muudetud “Tamm-
neeme külas, kinnistu Tammelaane ning osaliselt reformima-
ta riigimaa detailplaneeringu“ vallavolikogule vastuvõtmiseks 
esitamise tähtaega kuni 9.05.2020.

Viimsi Vallavolikogu poolt 11.09.2018 vastu võetud määrused:
nr 16 Viimsi Vallavolikogu 14.08.2013 määruse nr 14 “Munit-
sipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimäärus“ muutmine.
nr 17 Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 24 “Munitsi-
paalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine.
nr 18 Maareformi seaduse § 21 ja § 221 ning maakorraldus-
seaduse § 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud üles-
annete delegeerimine Viimsi vallavalitsusele.

NB! volikogu 11.09.2018 otsuste terviktekstidega on võima-
lik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel http://www.
viimsivald.ee/12044/, määrustega http://www.viimsivald.ee/
12043/ ning täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Laiaküla ettevõtlikud 
koolinoored korraldavad 
juba kümnendat aastat 
magusalaata, et omale 
ise taskuraha teenida. 
Samaaegselt toimus ka 
Laiaküla küla üldkoosolek, 
millel valiti esimeseks 
ametlikuks külavanemaks 
Kristiina Kägu.

Magusalaada traditsioon sai al-
guse ühel külaüritusel, mil oli 
käsil järjekordne ühistöö või ise-
tegemine ning noored tulid va-
nematelt raha küsima. Keegi ol-
la aga hõiganud, et teenige ise 
omale raha, mille peale ettevõt-
likud noored asusidki nuputa-
ma ja meisterdama. Nii tekkis 
traditsioon, mis on püsinud siia-

Andaluuslased Viimsis külas
9.–12. septembril külastasid Viimsi valda Puente Genili linna 
esindajad. 

Kolmeliikmelise delegatsiooni koosseisus olid Puente Genili lin-
napea Esteban Morales Sanchez, linnavolikogu liige Jesus Lopez 
Serranto ja linna noortepoliitika valdkonna juht Fransisco Javier 
Avila Casasola. Noorsooalane koostöö Puente Genili linnaga on 
Erasmus+ programmi raames toimunud juba üle 5 aasta. Visiidi ees-
märk oli tutvuda Viimsi valla eluga laiemalt. Arutlusel oli ka kahe-
poolne koostöö omavalitsuse vahel. Võimalike koostöövaldkon-
dadena nähti noorsoo- ja haridusvaldkonda, sporti, IT-valdkonda, 
omavalitsuse ja ettevõtete vahelist koostööd jt teemasid.

Viimsis tutvuti valla üldküsimustega, kohtuti vallavanem Siim 

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri 
seaduse muudatus, mille tulemusena 
jäävad rahvastikuregistris tühjaks nen-
de inimeste elukoha andmed, kes pärast 
kolimist pole oma elukoha andmeid uuen-
danud ja kelle puhul eelmise korteri või 
maja omanik on palunud nad enda juu-
rest välja registreerida. 

“Soovitame kõigil, keda muudatus puu-
dutab, esitada esimesel võimalusel oma 
täpsed elukohaandmed omavalitsusele. And-
mete muutmist ei tasu jätta viimasele het-
kele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb 
üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga 
seotud avalikest teenustest nagu lasteaia-
koht, juhiloa pikendamine vms,“ on sisemi-
nisteeriumi rahvastiku toimingute osakon-
na juhataja Enel Pungase sõnum Eesti ela-
nikele.

Elukoha registreerimine on lihtne – seda 
saab teha paari minutiga eesti.ee veebi-
lehel, samuti võib selleks pöörduda koha-
likku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui 
ka e-posti teel. Täna kehtiva seaduse ko-
haselt on inimesel kohustus oma elukoha 
andmeid uuendada 30 päeva jooksul, ala-
tes uude elukohta elama asumisest, uuest 
aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Kui Tallinn välja jätta, siis Harju maa-
konnas puudutab muudatus enam kui 2800 
inimest. Üle Eesti aga praeguse seisuga enam 

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

kui 38 000 inimest, kellest ligi 40 protsenti 
on välisriikide kodanikud. 

Elukoha registreerimisega omandab ini-
mene õiguse valida kodukoha omavalitsu-
se juhte ning saada sealt teenuseid ja toe-
tusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näi-
teks vähi sõeluuringule, just rahvastiku-
registrisse registreeritud aadressil. Ja mis 
samuti tähtis: kui inimese elukoht on re-

gistreeritud õigele aadressile, laekuvad te-
ma makstavad maksud tegelikku elukohta 
ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest 
pakkuda paremaid teenuseid, korras teid 
ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaia-
kohti lastele.

Merje Klopets
Siseministeerium

Kallasega ja valla arendusameti juhataja Mailis Altiga. Haridus- ja 
noorsootööst andis ülevaate Janek Murakas. Külastati MTÜ Viim-
si Huvikeskust, Rannarahva muuseumi, Viimsi ja Randvere kooli. 
Kohtuti volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehega, noorte-
volikogu esimehega ja noorsootöötajatega. Viimsi ärikeskuses toi-
musid ka kohtumised ettevõtjatega. Detsembris oodatakse Viimsi 
valla delegatsiooni Puente Genili, kus loodame leida ühised koos-
töökohad, võimalused ja huvid.

30 tuhande elanikuga Hispaania linn Puente Genil asub Cordo-
bast 70 kilomeetri kaugusel Andaluusias.

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Puente Genili esindus kohtumisel valla esindajatega. Foto Ülo Siivelt

Laiakülas peeti magusalaata ja valiti 
esimene ametlik külavanem

ni, ehkki algatajad noored on 
jõudnud juba kooli lõpuklas-
sidesse ja hõivatud isikliku elu 
või töödega. Selleaastase laada 
peakorraldajateks olid Kristo Pae 

ja Henri Valentin ning osaleja-
te arv lineaarselt kasvav. 

Üritusega samaaegselt toi-
mus ka Laiaküla küla üldkoos-
olek, millel valiti esimene amet-

lik külavanem Kristiina Kägu. 
Kristiina on elupõline viimsila-
ne ja Laiakülas elanud üle 12 
aasta. Tema unistuseks on küla 
ringil heisata Eesti lipp ja näha 
avalikel aladel Viimsi valla pa-
nust ja sümboolikat. Samuti peab 
Kristiina tähtsaks (spordi)tradit-
sioonide jätkumist ning isete-
gemist.

Koosolekul tänati senisele 
arengule hoo andnud perekon-
di. Erilise tänu osaliseks said 
perekond Raie, Steinert, Mus-
tonen ja Villigid. Klaasist au-
tahvli said ka Taxify asutajad, 
sest just nemad viisid Laiaküla 
maailmakaardile, rajades mil-
jardiäri siinse maja pööningul.

Viimsi Teataja

Värske Laiaküla külavanem Kristiina Kägu. Foto Tiit Villig
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“Viimsi vald on turvaline 
elupaik! Kuid ei tohiks 
unustada, et ka meil 
endil on väga palju selle 
heaks ära teha,“ ütles 
Viimsi vallavanem 
Siim Kallas turvalisuse 
päevale kogunenutele 
peetud sõnavõtus. 
“Turvalisuse eest vastu-
tavad ametkonnad 
teevad väga hästi oma 
igapäevast tööd, kuid 
õnnetusele reageerimine 
ja kiire abi kutsumine 
sõltub kodanikest endist, 
nagu ka võimelisus 
õnnetusi ära hoida,“ 
sõnas vallavanem.

Paljudele lastele pakkus huvi 
politseipunkt, kus oli võimalik 
lahendada ristsõnu ja teste, lä-
hemalt uudistada politseiautot 
ning politsei erivahendeid. Ko-
hal oli ka Lõvi Leo ise. 

Traditsiooniliselt oli kohal 
Päästeameti Muuga päästeko-
mando koos Muuga Päästeselt-
siga. Tuttav tuli ette ka kiirabi-
auto Tallinna Kiirabist. Siiski 
köitis paljude laste tähelepanu 
veel üks süngevõitu buss. Ni-
melt oli huvilistel võimalik tut-
tavamaks saada Eesti vanglatee-
nistuse tööga. Kohal olid vang-
laametnikud ja relvastatud ük-
suse liikmed, kes tutvustasid hu-
vilistele relvi ja bussi, millega 

Viimsi on huvitav ja turvaline elupaik
igapäevaselt transporditakse 
kinnipeetavaid. 

Süngest vanglabussist pal-
ju värvikamaid busse tutvustas 
koeratüdruk Lotte, kes näitas  
koguni kolme Hansabussi bus-
si, milleks olid väikebuss, tu-
rismibuss ja kahekordne City 
Tour Hop-on Hop-off buss. Sa-
muti sai koos Lottega arutada 
bussiga reisimise ohutusest.

Politsei- ja Piirivalveameti 
identiteedi ja staatuse büroo 
töötajad tutvustasid noortele eri-
nevaid dokumente. Kahelt ek-
raanilt näidati õppefilme, tut-
vustati, kuidas teha õiget do-
kumendifotot ning kuidas taot-
leda mugavalt dokumenti ilma 

järjekorras seismata.
Ka Eesti NATO Ühing oli 

tulnud tutvustama oma tegevust, 
et kõik ikka teaksid, et nende 
eesmärgiks on tugevdada ko-
danike sidet oma riigiga ja ai-
data kaasa nende kaitsetahte 
kasvatamisele.

Riikliku turvalisuse kõrval 
said huvilised teada Eesti Naab-
rivalve tegevusest, mis tegut-
seb täna võrgustikupõhiselt ja 
kuhu on kaasatud lisaks naab-
ritele veel naabrivalve ühing, 
kohalik omavalitsus ja politsei.

Tallinna Sadama laua juu-
res sai vaadata Muuga sadama 
kaupade näitust. Kohal oli Tal-
linna Sadama maskott hüljes 

Ülo, kes jagas lastele kommi. 
Samuti korraldas Tallinna Sa-
dam huvilistele bussiga ekskur-
sioone Muuga sadamasse.

Nagu Eesti Naisjuristide Lii-
du, Viimsi Naiste Tugikeskuse 
HooliMine ning Estonian Wo-
men Programmersi esindajate 
tagasisidest selgus, olid nende 
läbiviidud töötoad väga asjali-
kud ja sisukad. Suur oli huvi 
pereteraapia ja õigusnõustami-
se järele. 

Poistele, aga ka nende isa-
dele pakkusid huvi Kaitseliidu 
poolt demonstreeritud relvad. 
Nendega koos olid esindatud ka 
naiskodukaitsjad ja kodutütred, 
kes kõik agaralt huvilistele oma 

organisatsioonide tegevust tut-
vustasid.

Juba eelmisest aastast tutta-
vas OÜ Autosõit pöörlevas au-
tos istudes said julgemad aimu, 
mida tunneb siis, kui auto peaks 
ümber paiskuma (vt esilehe fotot). 

Esindatud oli ka Prangli Va-
batahtlik Merepääste, kes de-
monstreeris päästevarustust. 

Huvitegevusi tutvustasid vä-
ga erinevad ja põnevad organi-
satsioonid, kes said üles loetle-
tud kaaneloos. Püüame tulevi-
kus Viimsi Teatajas kõigi nen-
de tegevustest ülevaadet anda. 
Olge aktiivsed ja võtke ühendust 
Viimsi Teataja toimetusega!

Ülo Siivelt
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TEATED

Septembri alguses all-
kirjastati Haabneeme 
aleviku tänavavalgustuse 
renoveerimistööde leping. 
Riigihankega valiti välja 
lepingupartner, kelleks 
on AS Connecto Eesti. 
Lepingu lõpptähtaeg on 
30.06.2019, kuid põhi-
tööd (mastide ja valgus-
tite vahetus) peaksid 
tehtud saama 2019. aasta 
jaanuari lõpuks. Teede ja 
haljasalade taastustööd 
jäävad seega kevadpe-
rioodi. Töödega on kavas 
alustada juba paari näda-
la jooksul.

Tööpiirkonnad
Et mitte korraga kogu Haab-
neeme alevikku üles kaevata, 
on tööd jaotatud nelja piirkon-
na vahel. Töödega alustatakse 
Kaluri tee ja Mereranna tee va-
hele jääva alaga. Kõrvaloleval 
joonisel on näidatud nii projek-
tiala tervikuna kui ka tööpiir-
konnad. Piirkonna number tä-
histab ühtlasi Haabneemes toi-
muvate tööde järjekorda.

Kokku läheb üle aleviku 
uuendamisele 402 valgustus-
punkti. Projektiala kaablite ko-
gupikkus on hetkel ligi 10 km, 
millest maakaablid moodusta-
vad ligi 7 km ja õhukaablid ligi 
3 km. Projektiga on kavas kõik 
kaablid maa alla viia. Selleks 
paigaldatakse 7,7 km uusi maa-
kaableid. Valgustid paigaldatak-
se 10, 8, 6 ja 5 meetri kõrguste-
le mastidele. Alljärgnevalt on 
toodud tänavate kaupa ülevaa-
de, millise kõrgusega mastid 
piirkondadesse paigaldatakse.

10-meetrised mastid 
paigaldatakse: 
1. Rohuneeme teele (vaheta-
takse valgustid).

8-meetrised mastid paigalda-
takse:
1. Heldri teele (Idapõllu tee 27 
ja Tammepõllu tee 25 vastu),
2. Sõpruse teele,
3. Ravi teele,
4. Männi teele,
5. Kase põik teele,
6. Mereranna teele (Rohuneeme 
ja Kolhoosi tn vahel),
7. Kesk teele (Kesk tee 18 ja 
Rohuneeme tee vahel).

6-meetrised mastid paigalda-
takse:
1. Kõikidele tänavatele, mis al-
gavad Rohuneeme teelt (v.a Ka-
luri tee ja Kesk tee),
2. Kase teele,
3. Kuuse teele,
4. Sõstra teele,
5. Väljaku teele,
6. Haava teele,
7. Kolhoosi teele,
8. Randvere tee 13 ja Mereran-
na tee 2a majade ette.

5-meetrised mastid pargi-
valgustitega paigaldatakse:
1. Mereranna teele (lõigul Rand-

vere tee kuni Kaluri tee 10 kin-
nistu) mõlemal pool,
2. Kaluri tee ja Kesk tee vahe-
lisele alale (Heldi tee jalgratta 
ja jalgtee),
3. Mereranna 2, 4, 6 hoovidesse 
ja neid läbivatele teedele (Kuu-
nari tee, Murdlaine tee, Mere-
laine tee),
4. Heki teele (Mereranna ma-
jade poolele),
5. Kesk tee 1 jalgteedele,
6. Kaluri tee 2, 4, 6 ja 8 hoove 
läbivatel teedele,
7. Randvere tee 13 ja 15 hoove 
läbivatele teedele.

Uued ja energia-
tõhusad valgustid
Uued LED-valgustid vahetavad 
välja senised elavhõbeda- ja 

naatriumlambid. Peamisteks eri-
nevusteks on oluliselt madalam 
energiakulu, soojema tooniga 
valgus, võimalus valgustust juh-
tida ja väiksem valgusreostus. 
Plaanis on paigaldada Philipsi 
valgustid UniStreet (tavaval-
gustid) ja TownGuide (pargi-
valgustid).

Kui praeguste Haabneeme 
aleviku valgustite energiakulu 
on keskmiselt 168 W, siis LED-
valgustite puhul saab see ole-
ma umbes 46 W. Seega on eri-
nevus enam kui kolmekordne. 
Selle tulemusena peaks olema 
eeldatav kokkuhoid tänavaval-
gustuse elektrienergia ja võrgu-
teenuse osas aastas ca 17 000 
eurot. Samuti tähendab see kaud-
selt vähem kasvuhoonegaaside 

atmosfääri paiskamist.
LED-valgustid suunavad 

valgusvoo otse sellesse kohta, 
mida soovitakse valgustada. Võr-
reldes olemasoleva olukorraga 
tähendab see valgusreostuse vä-
hendamist, sest elavhõbeda- ja 
naatriumlambid kiirgavad val-
gust märksa laiemalt.

Praegu on võimalik valgus-
tust sisse-välja lülitada. Uue süs-
teemiga kaasneb nutikas juhti-
mine, mis muuhulgas võimal-
dab ka valgustust hämardada, 
saada operatiivselt veateateid 
jpm. Teadaolevalt ei ole Eestis 
veel ühtegi tehasepoolset juhti-
missüsteemi paigaldatud. Viim-
sis on aga just nimelt kavas 
paigaldada tehasepoolne süs-
teem (Philips CityTouch). See 
tähendab, et juhtimissüsteem, 
sh tarkvara tuleb juba koos val-
gustitega, mitte ei hangita eral-
di. Philips on rahvusvaheline 
ettevõte, mis tähendab, et kind-
lustunne tehnilise toe osas on 
suurem. Samuti ei teki vaja-
dust omale eraldi serverit soe-
tada.

Alahinnata ei saa ka uute val-
gustite esteetilist väärtust. Uued 
mastid ja valgustid näevad va-
nade asemel märksa kenamad 
välja.

Vallavalitsus palub 
elanikelt mõistvat 
suhtumist
On selge, et nii ulatuslikud tööd 
põhjustavad mõnevõrra eba-
mugavusi. Näiteks kaevatakse 
üles teid ja haljasalasid, samuti 
võib juhtuda, et mõni piirkond 
on valgustite vahetamise ajal 
pimedam. Tegemist on aga aju-
tise olukorraga, seetõttu palub 
vallavalitsus elanikel töödesse

Randvere tee suletud 11. sep-
tembrist kuni 21. novembrini

Seoses Randvere tee ja Lubja 
tee kergliiklusteid ühendava 
jalakäijate tunneli ehitami-
sega ning Randvere tee lõigu 
ümberehitamisega on vahe-
mikus 11.09.2018 kell 00.00 
kuni 21.11.2018 kell 00.00 su-
letud Randvere tee Lubja tee 
ja Hundi tee vaheline lõik.

Liiklus suunatakse ümber Lubja tee pikenduse kaudu Jänese 
teele ja sealt Hundi teele ning tagasi Randvere teele. Krilli-
mäe bussipeatus on ümber tõstetud Jänese teele. Piirkonnas 
on kehtestatud ajutine liikluskorraldus, palume kõigil liikleja-
tel jälgida liiklusmärke!

Kommunaalteenistus

Peatselt algavad Haabneemes mahukad 
tänavavalgustuse taristu uuendustööd

n Tööde tellija:
Viimsi Vallavalitsus
Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide 
spetsialist
tel: 5623 2830
e-post: taavi.valgmae@
viimsivv.ee 
n Projektijuht:
OÜ Cumulus Consulting
Jaan Urb
projektijuht
tel: 5565 2383
e-post: jaan.urb@
cumulus.ee
n Ehitaja:
AS Connecto Eesti
Tiit Post
projektijuht
tel: 5564 7576
e-post: tiit.post@
connecto.ee 
n Omanikujärelevalve:
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
Urmas Koks
omanikujärelevalve 
tel: 5623 0727
e-post: urmas@ppe.ee

mõistvalt suhtuda. Kindlasti te-
kib tööde käigus mitmeid küsi-
musi, mida tuleb koostöös la-
hendada. Suuremate problee-
mide korral on alati võimalik 
pöörduda kas projektijuhi või 
omanikujärelevalve poole, kel-
le kontaktid avalikustatakse töö-
de teostamise kohtadesse pai-
galdatud infotahvlitel.

Projekti kaasrahastatakse 
“Ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava 2014–2020” prio-
riteetse suuna “Energiatõhusus” 
meetme “Energiasäästu ja taas-
tuvenergia osakaalu suurenda-
mine” tegevuse “Tänavavalgus-
tuse taristu renoveerimine” va-
henditest.

Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting

tänavavalgustuse projektijuht

Pargivalgusti, mis tuleb tööpiirkonda 1.

Led-valgusti, mis paigaladataks sõiduteele.

Lubja tee

Viimsi Randvere

H
un

di
 t

ee

Jänese tee
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NOORED

Kooliaasta on alanud ja 
avalikus meediaruumis 
räägitakse rohkelt noor-
tega seotud teemadel, 
seda nii hariduse, noor-
sootöö kui ka probleemide 
ennetamise vaatest. Eriti 
tugevalt on avalikkuse 
huvi viimastel nädalatel 
köitnud noortekambad, 
kelle seas levinud agres-
siivse käitumise vähen-
damiseks otsivad võima-
lusi nii poliitikud, koolid, 
politseiametnikud kui ka 
lapsevanemad. 

Vastutus ei lasu aga kellelgi 
eraldi ning noortele paremate 
ajaveetmise võimaluste pakku-
misel ning nendeni suunamisel 
aitavad ennekõike ennetus ja 
koostöö. Noored vajavad julgus-
tamist ja positiivseid eeskuju-
sid. Samuti turvalisi ja mitme-
kesisemaid keskkondi, kus end 
arendada, tegeleda huvipakku-
vate tegevustega, saada tuge ja 
oskusi hirmudest üle olla. Prob-
leeme tuleb märgata varakult, 
sekkuda toetavalt.

Üha enam levib ka arusaam, 
et formaalne ja mitteformaalne 
haridus on üks tervik ja parema 
tulemuse saavutamiseks peavad 
need kaks käima käsikäes. Koo-
liseinte vahel omandatut tuleb 
kinnistada ka väljaspool kooli, 
et õpitu ei jääks pelgaks teo-
reetiliseks teadmiseks, mida on 
kerge esimese segaja ajendil 
unustada. Üha enam loeb noor-
te puhul igapäevaelu virvarris 
hakkamasaamisel ning arengut 
toetavate valikute tegemisel fak-
tiliste teadmiste kõrval sotsiaal-
sete ja enesejuhtimise oskuste 
tase. 

SPIN-programm seob endas 
kaks kirjeldatud tegutsemise põ-
himõtet: kooli toetamise läbi 
mitteformaalse hariduse ning 
paljude osapoolte koostöö prob-
leeme ennetava turvavõrgu kin-
nistamiseks noorte ümber. Ka-
su SPIN-i mudelist oleme juba 
näinud sadade programmis osa-
lejate näitel mitmes Eesti piir-
konnas, alates oktoobrist alus-
tab programm tegutsemist ka 
Viimsis.

Mis on SPIN?
SPIN on spordil põhinev aren-
guprogramm 10–18-aastastele 
noortele, mis koosneb jalgpal-
litreeningutest ja sotsiaalseid os-
kusi arendavatest töötubadest. 
Need kaks on omavahel tihe-
dalt seotud.

Eestis alustas programm aas-
tal 2015 ning tegutseb hetkel Tal-
linnas, Tartus, Rakveres, Koht-
la-Järvel ja Narvas. Viies oma-
valitsuses toimetab iganädala-
selt kokku 17 noortegruppi, kust 
on kolme aasta jooksul läbi käi-
nud enam kui 700 noort – neist 
umbes 300 osaleb praegugi pro-
jektis regulaarselt. Iga grupp ko-
guneb nädalas kolmeks poole-
teisetunniseks sessiooniks, mi-
da lisaks jalgpallile ja töötuba-
dele täidetakse mitmete noorte 
poolt valitud arendavate tege-

vuste, erinevate paikade külas-
tuste ning muu harivaga.

Iga grupi eest vastutavad 
SPIN-is Eesti tippklubide abi-
ga valitud jalgpallitreener ning 
tugeva noorsootöö kogemuse-
ga abitreener, kelle ülesanne on 
üheskoos toetada igakülgselt 
noorte arengut nii sportlikus 
mõttes kui ka erinevate oskus-
te omandamisel.

SPIN on Eestis ainulaadne 
nii uuendusliku mudeli kui ka 
laia koostöövõrgustiku tõttu – 
programmi panustavad teiste 
seas siseministeerium, politsei, 
kohalikud omavalitsused, koo-
lid ja mitmed ärisektori part-
nerid. Seetõttu on SPIN-i tööd 
tunnustatud lühikese tegutse-
misaja jooksul mitmete auhin-
dadega: Vabaühenduste Liit va-
lis SPIN-programmi 2015. aas-
ta vabaühenduseks, 2017. aasta 
Tallinna noorsootöö tunnustus-
auhindade konkursi “Suured 
teod” raames tunnistati prog-
ramm parimaks kategoorias 

“Suured teod Tallinna noortele”. 
SPIN-i on märgatud ka piiri 

taga. 2017. aastal nimetas Euroo-
pa Komisjon programmi üheks 
silmapaistvamaks noortealgatu-
seks Euroopas. Sama on rahvus-
vaheline jalgpalliorganisatsioon 
UEFA teinud nii 2017. kui ka 
2018. aastal, kusjuures võrrel-
davat tunnustust pole varem päl-
vinud ükski algatus Eestis.

Tähelepanu eluoskuste 
arengul
SPIN-programmi peamine ees-
märk on noorte sotsiaalsete ja 
enesekohaste oskuste arenda-
mine, selguse huvides nimeta-
me neid lihtsalt eluoskusteks. 
Erilise tähelepanu all on osku-
sed nagu võistkonnatöö, konf-
liktide lahendamine, eesmärki-
de seadmine ja suhtlemisoskus, 
ent erinevate partnerite abiga 
katavad SPIN-programmi töö-
toad rohkelt erinevaid teema-
sid (vaata loetelu juuresolevast 
kastist).

Programmi sessioonide ellu-
viimisel lähtutakse noorsootöö, 
mitteformaalse õppe, kogemus-
õppe ja interaktiivsete õppe-
meetodite põhimõtetest. SPIN 
toetab noorte initsiatiivi ja on 
õppijakeskne, programm kasu-
tab teadmiste edasiandmiseks 
mänge ja aktiivseid, kaasavaid 
tegevusi.

Jalgpall kui võistkondlik ja 
võistluslik mäng on seejuures 
ühendavaks ja aktiivseks tege-
vuseks, mille näitel erinevaid 
oskusi kinnistada. Trenn ega 
sport üksinda ei pruugi midagi 
õpetada, seega toimub õppimi-
ne SPIN-programmis kogemus-
te mõtestamise ning analüüsi 
käigus. Samamoodi ei kandu 
SPIN-is saadud kogemused ja 
arendatud oskused iseenesest 
üle muudele eluvaldkondadele, 
vaid neid seoseid tuleb teadli-
kult luua. Seega arutatakse ja 
mõtiskletakse SPIN-is kogetu 
üle ning tuuakse välja jalgpal-
li ja igapäevase elu sarnasusi 
ning seoseid. 

Noortele on programm 
kasulik
SPIN-is pannakse rohkelt rõh-
ku hindamisele, kuidas prog-
ramm osalevaid noori mõjutab 

ja mida neile kaasa annab. 2017/
2018 hooaja lõpus vastas 91% 
osalejatest, et programm kas 
meeldib või väga meeldib neile. 
Tagasisides on noored prog-
rammis osalemise peamiste mo-
tiveerivate teguritena välja too-
nud ennekõike kolm aspekti:
arendavad jalgpallitrennid, ins-
pireerivad ja toetavad treene-
rid ning võimalus saada uusi 
teadmisi ja oskusi. Omandatud 
oskustena toovad noored kõi-
ge sagedamini välja võistkon-
natööd, positiivset suhtlemist, 
eesmärkide nimel pingutamist, 
eneseusku ja igapäevaselt tur-
valisemalt käitumist.

Samuti on programmi mõju 
hindamiseks kogutud iga hoo-
aja järel kokku põhjalik and-
mestik noorte enda, koolide ja 
treenerite hinnangutest osale-
jate käitumisele ja õppeeduku-
sele. Neid andmeid on analüü-

situd koostöös Tartu Ülikooli 
teadlastega ning jõutud järel-
dusele, et SPIN-programmis osa-
lemine aitab arvestataval mää-
ral parandada noorte õppeedu-
kust, koolikäitumist, enesekont-
rolli ja laiemalt prosotsiaalseid 
hoiakuid. Samal ajal vähendab 
programmis osalemine osale-
jate impulsiivsust ja riskival-
midust. 

Nende SPIN-programmis 
osalejate seas, kes võtavad prog-
rammist osa kahel järjestikusel 
hooajal, paraneb enesekontroll 
uuringu kohaselt 12%, riskival-
midus väheneb 18% ja impul-
siivsus väheneb 16%. Samal ajal 
paraneb juba ühe hooaja jook-
sul aktiivselt osalenute kooli-
käitumine keskmiselt 6% ning 
õppeedukus 8% võrra. Seega 
töötab SPIN lisaks noorte in-
dividuaalsele arendamisele ka 
koolide toetussüsteemina. 

Edulugusid on täna ette näi-
data tosinaid: noortest, kes on 
saanud programmist julgust 
tõusta klassis positiivseks ees-
kujuks, kes on omandanud ava-
liku esinemise oskuse, kes on 
õppinud seadma pikemaajalisi 
eesmärke ning parandanud hin-
deid, kes on leidnud endale roh-
kelt uusi sõpru, õppinud saama 

hakkama oma tunnete ning ea-
kaaslastega tekkivate konflik-
tidega ning omandanud erine-
vaid juhtimisoskusi.

SPIN Viimsis
SPIN-programmi viib edasi usk, 
et igaühes on potentsiaal olla 
hooliv kodanik. Seetõttu on 
SPIN-i eesmärgiks jõuda või-
malikult paljude Eesti noorte-
ni ja tuua neis välja parimad 
omadused. Juba mõnda aega 
käivad ettevalmistused selleks, 
et avada SPIN-programmi gru-
pid ka Viimsi vallas. Seda soo-
viga rikastada kogukonnas koo-
livälise huvitegevuse võimalusi, 
mis keskenduks just erinevate 
eluks vajalike oskuste arengu-
le. 

Kui kõik sujub plaanipära-
selt, ootame Viimsi noori prog-
rammiga liituma juba oktoobri 
alguses. Täpsema info avatava-
te gruppide, toimumiskohtade, 
vanuserühmade ja muu vajali-
ku info kohta leiab septembri 
lõpus programmi veebilehelt 
www.spinprogramm.ee.

Keit Fomotškin 
Andrei Liimets

SPIN-programmi eestvedajad

Arenguprogramm SPIN laieneb Viimsisse
TASUB TEADA
n SPIN-programm on osalejatele tasuta.
n Eelnev jalgpallimänguoskus pole oluline.
n SPIN-programmi elluviimist rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, 
Siseministeerium, Briti Nõukogu, UEFA Foundation for Children, 
Tartu linn, Rakvere linn, Kohtla-Järve linn, Narva linn ja AS Tal-
linna Vesi. Elluviimist toetavad mitmed erasektori ja kolmanda 
sektori organisatsioonid.
n Loe lisa: www.spinprogramm.ee.

SPIN-PROGRAMMIS 
KäSITLETAVAD TEEMAD:
n eesmärkide seadmine
n suhtlemisoskus
n kuulamisoskus
n emotsioonide juhtimine
n konfliktide ennetamine 
ja lahendamine
n eneseväljendamine
n võistkonnatöö
n aja planeerimine
n enesekindlus
n prioriteetide seadmine
n stressiga toimetulek
n eelarvamused ja stereo-
tüübid
n otsustamisoskus ja prob-
leemide lahendamine
n tugi ja abi palumine
n tervislik eluviis ja toitu-
mine
n väärtused ja nendega 
kooskõlas tegutsemine
n stressiga toimetulek
n (kooli)kiusamine ja vägi-
vald
n karjääri planeerimine
n eelarvestamine ja raha 
kasutamine
n sõltuvused ja nende 
ennetamine
n seksuaaltervis
n internetiohutus
n positiivsed suhted

Aasta tagasi toimunud SPIN-programmi suveturniiri avas president Kersti Kaljulaid. Foto Maria Laanjärv

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avalikud konkursid

HANKESPETSIALISTI 
leidmiseks

Hankespetsialisti ülesanne on Viimsi vallavalitsuses hankemenetluste korraldamine, hankemenetlusega seotud 
dokumentatsiooni koostamine, nõustamine hangete läbiviimisel ning nõustamine Viimsi vallavalitsuse hanke-
korra ja riigihangete seaduse rakendamisel. Hankespetsialist osaleb ka riigihangetega seotud vaidluste lahen-
damisel. 

EHITUSTEENUSTE VANEMSPETSIALISTI
leidmiseks

Ehitusteenistuse vanemspetsialistil on võimalus kaasa aidata Viimsi valla ehitusteenuste arengule ning osaleda 
läbi ehitusvaldkonna ühe kiiremini areneva omavalitsuse kujunemisloos. Vanemspetsialisti peamised ameti-
ülesanded on ehitusprojektide läbivaatamine ja ehitusloa taotluste menetlemine, ehitisregistriga seotud toimin-
gute läbiviimine ja klientide konsulteerimine ehitusalastes küsimustes.

PLANEERINGUTE SPETSIALISTI
leidmiseks

Planeeringute spetsialisti peamised tööülesanded on detailplaneeringu lähteülesande koostamine, detailplanee-
ringute elluviimise üle järelevalve teostamine ning vallavalitsuse planeerimiskomisjoni seisukohtade protokol-
limine.

Lisateave: Iga konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda Viimsi 
vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.

Kandideerimise dokumendid saata aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa vastava märgu-
sõnaga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Konkursiteemaline lisateave: personalijuht Nele Kilk, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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Alles see oli, kui endised Viimsi kooli õpilased ja 
õpetajad Pringi punases koolimajas kokku said! 
Külalisteraamatusse pandi kirja 130 nime (osa-
lejaid oli tegelikult rohkem) ja ilusaid mõtteid, 
nagu nt “Oli ütlemata rõõmus taaskohtumine 
oma vana kooli ning klassi- ja koolikaaslastega“. 

Kokkutulek oli nii tore, et paljud endised õpilased taha-
vad sel sügisel taas koolimajas kokku saada. Oodatud on 
absoluutselt kõik vana Viimsi kooli õpilased ja õpetajad, 
kindlasti ka need, kes õppisid 1960. aastatel ja varem. Uue 
koolikokkutuleku aeg on kindlaks määratud: koguneme 
laupäeval, 29. septembril kell 17.

Aasta eest oli paljudel kaasas fotosid ja kooliga seotud 
esemeid. Nüüdseks on need pildid digiteeritud ja ootavad 
tagastamist. Muuseumil oli plaan suurem koolinäitus kok-
ku panna, kuid näituseaeg nihkub seekord edasi. Ehk ongi 
hea, sest nüüd on võimalik veel mõni kooliga seotud ese 
või pilt üles otsida, nali või markantne juhtum meelde tu-
letada. Korralduskomisjonil on palve: võtke palun endiste 
klassikaaslastega ühendust ja tuletage meelde mõni juh-
tum või lugu, et sellest  kokkutulekul kõigile rääkida!

Kulud tahaksime katta ühiste jõududega ja ootame sel-
leks vähemalt 10 euro suurust annetust. Tasuda saab koha-
peal või ülekandega SA Viimsi Keskkooli Fondi arvele 
EE122200221042571680 (selgitus: Viimsi koolikokkutule-
ku osalustasu, nimi, lõpetamise aasta). Kontaktisik: Hille 
Eek, tel 5567 0355, hille.eek@gmail.com.

Kohtumiseni punases koolimajas!
Korralduskomisjon

27. augustil toimus 
kuuendat korda Viimsi 
valla haridusasutuste 
arenduspäev. Seekordse 
arenduspäeva teema 
oli “Lapse sada keelt“, 
mille märksõnadeks on 
loovus, lapse kuulamine 
ja tema huvidega arves-
tamine. Loovas õpikesk-
konnas on  õpetaja  
innustaja, teenäitaja, 
looja ja mängija. 

Arenduspäeva toimumiskohaks 
valiti Tallinna Kultuurikatel – 
kus siis veel paremini loovast 
mõtteviisist ja maailmavaatest 
rääkida? Veel mõned aastad ta-
gasi ei uskunud paljud, et Tal-
linna vanast elektrijaamast saab 
loome- ja kultuurikeskus. Seal-
ne  inspireeriv keskkond on val-
minud just avara maailmavaa-
te tulemusel. 

Lapse saatjad ja suunajad ha-
ridusteel on õpetajad lasteaiast 
gümnaasiumini. Sestap olid aren-
duspäeval osalema kutsutud kõi-
gi Viimsi valla munitsipaalha-
ridusasutuste töötajad:  Prangli 
Kooli, Haabneeme Kooli, Püün-
si Kooli, Viimsi Gümnaasiumi, 
Viimsi Kooli, Randvere Kooli, 
Viimsi Muusikakooli, Viimsi 
Kunstikooli ja MLA Viimsi Las-
teaiad õpetajad. 

Päeva juhatas sisse Viimsi 
vallavanem Siim Kallas, kes 
kinnitas, et haridus on valla aren-
gus väga oluline valdkond. Val-
lavanem tunnustas haridusasu-
tuste omanäolisust ja koostööd 
ning kinnitas, et jätkuvalt väär-
tustatakse valla pedagoogide 
tööd. 

Päeva esinejateks olid eri 
valdkondades tegutsevad inime-
sed: Nordica kapten Jaanus 
Orusalu, Tartu Kunstikooli di-
rektor Kadi Kreis, Kaari Silla-
maa Kaunite Kunstide Kooli 
muusikaõpetaja Katre Jaani, Eesti 
Draamateatri näitleja Martin 
Veinmann ja Püünsi Kooli lap-
sevanem Erkki Ääremaa.  

Jaanus Orusalu ettekanne 

Kool pool sajandit tagasi. Foto Rannarahva muuseumi kogu 

Koolikokkutulek 
Pringi punases 
koolimajas 
29. septembril

Viimsi valla haridustöötajate 
arenduspäeva teemaks oli 
“Lapse sada keelt”

keskendus enda kujunemis- ja 
kasvamisloole ning hariduse 
osale selles. Ta kutsus üles õpe-
tajaid märkama iga lapse eri-
pära, neid toetama ja tunnus-
tama. 

Tartu Kunstikooli direktori 
Kadi Kreisi sõnavõtust jäi kõ-
lama mõte, et vaid usalduslik 
keskkond toetab loovust. Ta tõi 
välja, et loovuse ja vabaduse 
tapjad on küünilisus ja hinnan-
gud. Esineja soovitas õpetaja-
tel aega-ajalt rutiini murdmi-
seks teha tavapärasest teistsu-
guseid tegevusi nagu koosole-

mine, ühisloomine, ideede len-
nutamine ja vastastikune kuu-
lamine. 

Loovusest hariduses läbi 
muusika rääkis Katre Jaani, pan-
nes publiku oma taktikepi järgi 
“tantsima”. 

Millal saab sõna loovaks ja 
kuulajal tekivad kujutluspildid 
– sellest kõneles oskuslikult  
Martin Veinmann. Esineja tule-
tas õpetajatele meelde, et just 
väikesed mõnusad hetked (nae-
ratused, huumor, tunnustus) mõ-
jutavad kuulajat. Oluline on 
õpetaja võime selgitada  õppe-

tegevuse eesmärke ning vältida 
seejuures närvilisust ja üleole-
kut. “Näidake, et olete  õppija 
poolt. Vaimustuge ja nakatage 
teisi!” kõlasid ettekandja soo-
vitused õpetajaskonnale.

Püünsi Kooli lapsevanem 
Erkki Ääremaa avas pere vaa-
tenurka loovusele hariduses.

Päeva juhtis ja sidus tervi-
kuks Annely Adermann, kes oli 
ettevalmistanud meeleolukad va-
heklipid esinejate sissejuhata-
miseks. Aitäh nutikatele Püün-
si lasteaia lastele! 

Meelelahutust ettekannete 
vahele pakkusid Henrik Nor-
mann presidendina ning Mon-
toni poolt toetatud moeshow, 
kus said lavalaudadele astuda 
mannekeenid õpetajate hulgast. 

Suur tänu arenduspäeva 
meeskonnale hea alguse eest 
õppeaastale! 

Lõpetuseks arenduspäeval 
kõlanud mõte kõigile õppijate-
le, õpetajatele ja lapsevanema-
tele: “Kui on eesmärgiks len-
nata Kuuni ja kõik ei lähe plaa-
nipäraselt, siis tähtedeni jõuad 
ikka….”

Maie Roos
MLA Viimsi Lasteaiad direktor

Hariduse olulisust kinnitas oma sõnavõtus vallavanem Siim Kallas. 

Päevajuht Annely Adermann suhtlemas haridustöötajatest kuulajaskonnaga. Fotod Annika Haas

Grupifoto “presidendiga”. 
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Nii loodab vähemalt 
Viimsi Kooli uus direktriss 
Aime Niidas. “Ma soovin, 
et Viimsi Kooli lõpetaja 
oleks avatud mõttemaa-
ilmaga, enesekindel, 
heade õpioskuste ja tead-
mistega, ennast juhtiv 
ning mitmekülgsete hu-
videga aktiivne noor, kes 
oskab seada sihte ja teha 
järgmisele tasemele jõud-
miseks õigeid valikuid,“  
kõlab uue koolijuhi suust 
hästi läbikaalutud lause.

Milline saab olema Viimsi Kool 
alanud õppeaastal, kui kesk-
kooliõpilased alustavad õpin-
guid tuliuues Viimsi riigigüm-
naasiumis?

31. augustiga lõppes Viim-
si Keskkooli eksisteerimine, mil-
le õigusjärglane kannab nüüd 
nime Viimsi Kool, mis alustas 
9-klassilise koolina oma tegevust 
1. septembril. Koolil on olemas 
haridus- ja teadusministeeriumi 
koolitusluba. Selle loaga võime 
hakata lapsi õpetama. 

Ma olen kohanud siin ma-
jas väga toredaid inimesi, kes on 
motiveeritud, kes tahavad koo-
lis tööd teha ja kes on olnud 
minule kui uuele inimesele koo-
lis väga toetavad. Ees ootab vä-
ga suur töö. Meil on vaja val-
mis saada kooli uus arenguka-
va, sest praegune arengukava lõ-
peb aastaga 2018. Tuleb ana-
lüüsida, kuidas on siiani läinud, 
millega me kindlasti tahame jät-
kata. 

Kindlasti on koolil oma vä-
ga tugevad traditsioonid, mille 
me kõik alles hoiame. Seetõttu 
ei pea kooliga seotud inimesed 
muretsema, sest me pole mitte 
ainult juriidiliselt õigusjärgla-
sed, vaid me püüame säilitada 
kõike seda head, mis meie koo-
lis on olemas. Kindlasti püüa-
me samal ajal olla innovaatili-
sed, minna kaasa erinevate to-
redate uuenduste ja mõtetega, 
aga kogu muutumine peaks see-
juures toimuma rahulikult. Ra-
hulikult nii lapse, lapsevanema 
kui ka õpetaja jaoks. 

Vahepeal on Viimsi Koolil 
olnud päris raske. Ma mõtlen 
gümnaasiumiosa lahutamist koo-
list. Aga me läheme edasi ja ka-
sutame seda kui uut võimalust. 
See pakub uusi võimalusi õpi-
lastele ja eriti 9. klassi õpilas-
tele, kes on täna kooli kõige va-
nemad ja suuremad õpilased. 
Kes peavad võtma vastutuse, et 
nüüd on nemad need, kelle jär-
gi kõik teised joonduma hak-
kavad. Eriti väiksemad lapsed.
Millised on Viimsi Kooli 
arengud paari järgneva aasta 
perspektiivis?

Kindlasti on märksõnaks 
KOOSTÖÖ. Minu jaoks on vä-
ga oluline võrgustiku koostöö. 
See on koostöö erinevatel tasan-
ditel – kas lapsest lähtuvalt, klas-
sist lähtuvalt või mingist huvi-
grupist lähtuvalt. Võrgustik peaks 

töötama erinevatel tasanditel ja 
eri kõrgustel, sest ainult siis me 
saavutame midagi. 

Mõeldes näiteks tänapäeva 
edukate tipporganisatsioonide 
peale, siis need organisatsioo-
nid ei ole rajatud mitte ühele 
inimesele, vaid nad toimivad vä-
ga suures võrgustikus. See ta-
gabki nende tõelise edukuse. 
See saabki olla edu võti, et olla 
Eesti haridusmaastikul üks vä-
ga hea põhikool. Koostöö tugi-
spetsialistide, huvihariduse ja eri-
nevate organisatsioonide vahel. 
Kui me räägime suhete võrgus-
tikust, siis võrgu keskmes on 
alati õpilane koos oma perega. 
Õpilane ei ole kunagi kooli-
keskkonnas üksi, vaid temaga 
tuleb kaasa tema kodu ehk õpi-
lase kõrval on alati lapseva-
nem. 

Esimeseks võrgu osaks õpi-
lase ümber ongi õpetaja koos 
tugispetsialistidega. Järgmine ta-
sand on kooli juhtkond. Edasi 
tuleb kohalik omavalitsus ja 
hoolekogu, kus on uuesti kaa-
satud lapsevanemad. See võr-
gustik peaks toimima nii, et eri-
nevad osapooled mitte kunagi 
ei vastanduks, vaid meil peaks 
olema ühine eesmärk, milleks 
on laps ja tema areng. Kõik me 
peaksime tegema koostööd. Me 
peaksime aru saama, et võrgus-
tikus mõjutab igaühe otsus võr-
gustiku teisi liikmeid. Me kõik 
mõjutame teineteist. Kui me 
saame lapse arengu nimel tu-
geva võrgustiku tööle rakenda-
tud ja selle läbi lapse arengut 
toetada ja abistada, siis me ole-
me väga hästi toiminud. 

Täna on koolide jaoks väl-
jakutse arvestada senisest roh-
kem huviharidusega. Laps õpib 
kõikjal. Ta ei õpi ainult koolis, 
ta ei õpi ainult kodus, ta ei õpi 

üksnes huvihariduses. Need kõik 
on praegu natukene eraldi toi-
mivad keskkonnad. Vaja oleks 
palju enam siduda lapse aren-
gusse huviharidust. Meie koo-
lis on näiteks väga edukas tead-
miskeskus, kuid ma mõtlen ka 
erinevaid huviharidusi – neid 
pakutakse Viimsi lastele ju üp-
ris palju. On väga suur välja-
kutse, et huviharidus suhestuks 
kooliga ja kool suhestuks hu-
viharidusega. 

Vaja oleks, et seda arves-
tatakse ka koolis. Näiteks kui 
laps käib muusikakoolis, män-
gib pilli ja oskab nooti lugeda, 
siis kuidas arvestada seda koo-
li muusikatunnis? Kas me ar-
vestame sellega? Kas me suu-
dame viia õppekavad eri tasan-
ditele nii, et ei oleks mitte üks 
õppekava, vaid mitmed õppe-
kavad, mis on omavahel nii-
moodi seotud, et moodustuks 

n-ö siduv osa kooliga? 
Kas me räägime siinkohal eri-
vajadustega lastest nii heas 
kui ka mitte nii heas mõttes? 
Neist, kes on keskmistest 
nõrgemad, aga ka neist, kes 
on keskmistest lastest mingis 
osas oluliselt tugevamad? Et 
pakkuda neile väärilist õpet?

Aga mitte ainult neile, vaid 
ka ikka nn keskmisse jäävaid 
lapsi. Igal lapsel on mingi tuge-
vus. Just selle tugevuse üles-
leidmine ongi võrgustiku kõi-
ge raskem ülesanne. 
Et kui laps on hea sportlane, 
andekas muusikas, kunstis, 
matemaatikas või veel milleski?

Kool peaks kõiki neid eri-
nevaid asju toetama. See on väl-
jakutse tervele Eestile ja meie 
haridusele, mitte ainult Viimsi 
Koolile. Nagu Viimsi Kooli mo-
togi ütleb: VIIMSI KOOL –  
KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL, 
saavad siin õpilased kõik või-
malused arenemiseks. Näiteks 
areneda tublideks sportlasteks 
ja osaleda erinevatel spordi-
võistlustel. Hästi laulvad lapsed 
saavad võimaluse minna laulu-
peole, hästi tantsivad lapsed 
tantsupeole ja teatrihuvilised lap-
sed teha teatrit. See kõik – võr-
gustiku töö – ongi üks kõige 
olulisem märksõna minu jaoks.
Tulevikus valmib Viimsisse 
Talentide kool. Seegi toetab 
laste arengut.

Muidugi. Me peame aru saa-
ma, et laps õpib kõikjal. Mitte 
ainult koolis 45 minutit tunnis.
Kuidas on Viimsi Koolis lood 
õpetajaskonnaga? On kõik 
õpetajad alanud õppeaastaks 
leitud?

Eks mõnes aines on koor-
must päris palju, aga Viimsi 
Kool on täna komplekteeritud. 
Meil on kõik vajalikud õpeta-
jad olemas ja me läheme kooli-
aastale vastu positiivselt. Kõik 
inimesed on leitud. Viimasena 
saime endile ka vene keele õpe-
taja. Nii, et õppetöö on kenasti 
alanud. Usun, et selles mõttes 
kõik sujub.

Tahaksin öelda lapsevane-
matele, et hoidke õpetajaid. Õpe-
taja on nagu kunstnik, kes lä-
heb tundi ja segab värve ja lisab 
sinna igale lapsele just temale 
vastavaid toone. Me teame, et 
kunstniku hing on tihti väga 
õrn. Kui keegi talle haiget 
teeb, siis kunstniku värvid 
muutuvad. Millise värvigam-
ma õpetaja oma töö tegemi-
seks valib, ei saa ette kirjutada 
ei kool ega kooli direktor. See 
tuleb õpetaja seest. Kui õpetaja 
teeb oma tööd hea emotsiooni-
ga, läheb ta tundi rõõmuga. Tal 
on toetus ja lapsevanem mõt-
leb temaga kaasa ning kui te-
kivad lapsega probleemid, siis 
lapsevanem aitab teda. Värvid, 
mis õpetaja oma töösse paneb, 
on aga hoopis teistsugused, kui 
ta on mures, stressis ja pinges. 
Õpetaja-õpilase vahelist väga 
hästi toimivat õppekeskkonda 
ei saa kehtestada sisekorraees-
kirjaga ega palganumbritega, 
seda saab luua ainult õige õhk-
konnaga, kuhu panustavad mõ-
lemad osapooled.
Kas kool peaks olema raske 
vaimse töö tegemise koht või 
hoopis tore meelelahutuslik 
ajaveetmise koht?

Kooliõpilaste vanemate seas 
on levinud arvamus, et koolis 
õppimine ei tohiks enam lap-
sele olla pingutus. Ühed vane-
mad tahavad, et lapsed kodus 
õpivad, teised tahavad, et mida 
vähem laps peaks kodus vaeva 
nägema, seda parem. Parem, kui 
kodus ei peaks üldse õppima.

Kõik mõistavad, et kui ini-
mene tahab füüsiliselt ilus väl-
ja näha, et siis ta peab oma ke-
ha treenima. Tihti ei mõtle ini-
mesed aga selle peale, et ka aju 
vajab oma arenguks treenimist. 
Aju areneb aga siis, kui ta saab 
pingutust. Nagu muskel vajab 
harjutusi ja treeningut, nii va-
jab aju koormust ja pingutust, 
muidu ta ei arene. Kui me koo-
lis ainult lõbutseme ja pakume 
ainult toredat fun olekut, siis 
me välistame pingutuse. Vahest 

on vaja midagi pähe õppida. 
Kooli ülesanne on last arenda-
da ja areng toimub ainult läbi 
pingutuse. 
Kas Viimsi Koolis saavad väga 
edukad lapsed piisavalt kiita? 
Püütakse neid motiveerida?

Loomulikult me püüame sel-
liseid lapsi motiveerida ja neid 
toetada. Seejuures on oluline, et 
kõik, mida õpetaja lapse jaoks 
teeb, peab olema mõtestatud. 
Õpetaja ei pea kindlasti lapsi 
lõbustama. Kõik tegevused, ka 
lõbusad tegevused, peaksid ole-
ma eesmärgistatud ja põhjenda-
tud. Näiteks kui minna lastega 
kinno filmi vaatama, tuleks las-
tele enne selgitada, mis filmi-
ga on tegemist ja millele filmi 
vaatamisel tähelepanu pöörata. 
Pärast filmi vaatamist tuleks 
analüüsida, mida me nägime ja 
kas sellest oli midagi õppida. 
Selle läbi õpivad lapsed nähtut 
analüüsima, paremini mõistma 
keerulisi inimsuhteid ja palju 
muud eluks vajalikku.
Kuidas peaks koolis olema 
distsipliini ja korraga?

Selleks, et õpetaja saaks õpe-
tada, peab laps suutma kesken-
dada oma tähelepanu õpetajale. 
Kui distsipliin puudub ja kee-
gi õpetajat ei kuula, siis selles 
klassiruumis ei ole võimalik 
õppida. 
Mida teha õpilasega, kes ei 
allu korrale?

Meil on koolis olemas väga 
tugev tugisüsteem ja piisavalt 
palju tugispetsialiste. Selle eest 
tahaks kiita Viimsi vallavalit-
sust. Viimsis on kõigis kooli-
des tugispetsialiste päris palju. 
See on valla teene, et lapsed, 
kes tuge vajavad, selle ka saa-
vad. Selles osas on minu mee-
lest väga hästi. 
Kuidas on Viimsi Koolis arvuti-
õppega?

Viimsi Kool sai uued arvu-
tid. Oktoobris lisandub veel 78 
sülearvutit. Meil on koolis neli 
arvutiklassi, kuhu on suur tung 
ja järjekord. Meie õpetajad ka-
sutavad hoolega võimalusi las-
tele arvutitega ümberkäimist 
õpetada. Paljud õpetajad viivad 
oma tunde läbi arvutiklassides, 
mitte ainult haridustehnoloog.

Väga suur töö on enne mind 
koolis ära tehtud. Kool on sel 
aastal saanud suure remondi. 
Kooli katus peaks nüüd korras 
olema. Koridorid on väga kor-
ralikult remonditud. Kõik põ-
randad on üle käidud, samuti 
on uuendatud kehalise kasva-
tuse riietusruumid. Renoveeri-
ti veesein. Spordiväljak sai uue 
katte. Kõikidesse klassidesse 
said paigaldatud uued projek-
torid. Seepärast on mul kõigile 
lastele üleskutse hoida seda, 
mis meil on.

Lõpetuseks soovin kõigile 
tegusat uut kooliaastat, palju 
kordaminekuid ettevõtmistes ja 
hoidkem üksteist!

Küsitles 
Ülo Siivelt

Viimsi Koolist tulevad heade teadmistega 
avatud aktiivsed noored

UUS KOOLIAASTA

Viimsi Kooli uus “kapten” Viimsi jaoks sümboolsel kivisel mererannal. 

Viimsi Kooli direktor Aime Niidas kooli raamatukogus. Fotod erakogu
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HAABNEEME
12. Vahtra tee 3 müük 
Vahtra tee 3, Haabneeme
Lasteriided ja muu pudi-padi.

13. Kellegi vana on kellegi 
uus – õuemüük 
Rohuneeme tee 28, Haabneeme
Laste- ja täiskasvanute 
riided, mööbel, mänguasjad, 
raamatud, tennise tarvikud.

6. Heldri-Hundi nurga müügi-
punkt 
Heldri tee 2, Haabneeme
Lasteriided, mänguasjad, 
kodukaup.

4. Heldri kirbukas
Heldri tee 18, Haabneeme
Riided, jalanõud, raamatud, 
DVD-d, CD-d ja kõik muu.

10. Retro & Vintage 
Heldri tee 39, Haabneeme
Riided, jalatsid, klaas ja port-
selan, LP-d, CD-d, raamatud, 
kodutarbed ja koolitarbed.

18. Viimsi Vanavara 
Kaluri tee 5, Haabneeme
Mööbel, portselan, Pärsia 
käsitöövaibad, kodukaubad.

19. ... ja lisaks 101 pisiasja 
Lumemarja tee 15, Haab-
neeme
Sepised, vaibad, käsitööas-
jad serviis 70 asjast ja 101 
pisiasja.

23. Hundi tee spordihundid 
Hundi tee 18a, Haabneeme
Palju lastekaupa ja mängu-
asju.  

25. Hundi tee müügikoht 
Hundi tee 10, Haabneeme
Lastekaup (raamatud, mängu-
asjad, rattad jne).

30. Nugise garaaž 
Nugise tee 13, Haabneeme
Naisteriided, kingad ja kotid. 
Poisteriided, mänguasjad.

LEPPNEEME
2. Hea hind!
Kiviaia tee 5, Leppneeme

Lasteriided, jalatsid, mängu-
asjad, raamatud.

LUBJA
11. Ampri
Ampri põik 3, Lubja
Mööbel, naiste-meeste riided, 
jalanõud, kodutarbed.

MIIDURANNA
5. Little Kitchen’i Garaaž 
Miiduranna Tee 19A, Miidu-
ranna
Raamatud, riided, jalatsid, 
lasteasjad, ehted, plaadid, 
kodutehnika.

14. Ühiskambrike
Kalda tee 12, Miiduranna
Lasteriided, riided, kodu-
sisutus, mööbel jne.

29. Lastemaailm  
Miiduranna tee 24, Miidu-
ranna
Lasteriided, lastekaubad ja 
muu.

PRINGI
7. Väike täika 
Saare tee 4, Pringi
Riided, raamatud, jalanõud ja 
palju huvitavat.

27. Tammesalu hoovimüük 
Tammesalu tee 4, Pringi
Rõivad.

PäRNAMäE
15. Lahe klaas 
Pärnamäe tee 198, Pärna-
mäe
Tiffany tehnikas klaas, akna-
kaunistused.

17. Kuremarja hoovimüük 
Kuremarja tee 16-1, Pärna-
mäe
Tüdrukute riided (0-8 a), 
mänguasjad, naiste- ja mees-
teriided, raamatud elektroo-
nika jpm.

20. Vikerkaare 
Vikerkaare tee 20/1, Pärna-
mäe
Laste- ja naisteriided ja 
jalanõud, veidi mööblit ja 
kodumasinaid.

PÜÜNSI
26. Pilliroo butiik 
Pilliroo tee 1, Püünsi
Naisteriided, jalanõud, ehted 
jpm.

28. Kepsuka vintage 
Kepsu tee 10, Püünsi
Renoveeritud vintage mööbel, 
lambid, küünlajalad, naiste- 
ja noormeeste riided, kodu-
tekstiil.

RANDVERE
4. Mündi garaaž 
Mündi põik 4, Randvere
Poisi ja tüdruku riided ja 
jalatsid (0-4 a), laste jalg-
rattad ja kergkärud, Ikea 
beebivoodi.

ROHUNEEME
3. Rüstla kirbukas 
Rohuneeme tee 117/Rüstla 1, 
Rohuneeme
Jalgrattad, lasteriided, jala-
nõud, mööblit, mänguasjad 
ja palju muud.

21. Püramiidi kirbukas 
Annuse tee 5, Rohuneeme
Uued koolitarbed ja kodu-
kaup, raamatud, laste-, 
meeste- ja naisteriided. 

31. Rohuneeme 
Kalmistu tee 12, Rohuneeme
Mööbel erinevatest aegadest, 
soodsad hinnad, midagi ka 
tasuta.

VIIMSI
8. Daalia tee bazaar 
Daalia tee 10, Viimsi
Laste- ja naisteriided, 
mänguasjad, käsitöö (kaltsu-
vaibad ja ehted poolvääriski-
videst).

9. Aiandi tee 2 a kortermaja 
Aiandi tee 2a, Viimsi
Head riided ja jalanõud, laste-
riided, kodutarbed.

16. Aiandi tee 28/3 
Aiandi tee 28/3, Viimsi
Müüme kõike – lasteriietest 
kuni kodu sisustamiseni.

22. Jäneste garaaž 
Mõisa tee 2, Viimsi
Igasugune kila-kola.

24. PeoZaal 
Astri tee 2a, Viimsi
Reima 2019 k/s näidised, 
lasteriided sünnist kuni 128 
ja naiste riided, mänguasjad, 
helitehnika.

Hea viimsilane! 

15. septembril toimub Viimsi garaažimüük. 31 sära-
silmset seltskonda avab oma peidetud aaretelaekad 
kõigile uudistajatele. Müüki läheb kaup, alates 
ehitusmaterjalist kuni pisiasjadeni välja ja kõik see, 
mis sinna vahele mahub: antiik, nõud, vintage, 
kunst, riided, ehted, raamatud, muusikariistad jne. 
Müügikohad on lihtsalt leitavad kõrvalolevalt kaar-
dilt ning veebiaadressilt www.viimsipuhtaks.ee.

Viimsi 
garaažimüük 
2018
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Koolitussarja eesmärk on lapsevanemate teadlikkus, osku-
sed ja õpitu kasutamine. Osalema on oodatud lapseootel, ti-
tade, väikelaste ja koolieelikute ning algklassilaste vanemad. 

Koolituse aeg, kestus ja koht: enamasti neljapäeviti kell 11–13 
Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1. 

N, 20.09 – Imetamise argipäev – ABC, mured ja rõõmud, tead-
likult ja loomulikult. Efektiivse imetamise eeldused ja takistused. 
Imetamise füsioloogia. Imetamine kui loomulik toitmisviis ja mitte 
ainult. Lapse toiduvajadus, näljamärgid, tissirallid ja -streigid. Rinna 
erinevad seisundid ja võimalikud vaevused. Põhjused, lahendused, 
leevendused. 

T, 25.09 – Lähedus ja lapse kandmine pärast sündi – lapse 
arengu olulised eeldused. Oodatud on lapseootel ja 0–4-kuuste las-
tega emad-isad, kes soovivad lapsekandmise ja abivahendite kohta 
rohkem teada saada – mis, milleks, kuidas valida ja turvaliselt ka-
sutada. Praktiline õpe kohapeal pikkade kandelinade ja nukkudega. 
Keskkond on lapsesõbralik. Osalejate arv piiratud. Osaleb maksimaal-
selt 4–5 peret. Koju kaasa kirjalik meelespea. 

N, 27.09 Lapsest areneb inimene – kas ja kuidas? Millist last 
tahate teie? Vanema ja lapse suhe – tähtsaim side terveks eluks. 
Lapsevanema eetilised väärtused ja eetika. Laps kui meeleorgan. 
Lapse vajadused ja tervikliku arengu eeldused. Lapsepõlve eetili-
sed ja füsioloogilised mõjud. 

N, 04.10 Lapse uni ja magamine – miks ta ei maga ja kuidas 
magab? Imiku ja väikelapse uni ning magamine. Uni kui keerukalt 
reguleeritud korrapärane protsess. Unevajadus ja und mõjutavad 
tegurid. Kuidas rahulikult uinuda ja magada? 

N, 11.10 Naerunägu, nutulaul ja jonnipusa – aitäh, et mõistate! 
Mis, milleks ja millal? Lapse sotsiaalne ja emotsionaalne areng. 

Emotsioonid kui sisemised foorituled – mis toimub organismis? Agres-
sioonist ja üksildusest agressiivsuse, kiusamise ja masenduseni. 
Kuidas vanemana turvaliselt toimida? 

N, 1.11 Ainulaadne laps – armastusväärne ja andekas! Võimed, 
anded, oskused. Sotsiaalne ja emotsionaalne intelligentsus ning 
moraalne areng. Empaatiast eetilisuseni. Mida vanemana teada, 
tähele panna, teha? 

N, 15.11 Lapsega suhtlemine – kaosest koosloomiseni. Suht-
lemine on suhete ja tervise alus. Vanema roll on osata suhelda võimu 
kasutamata ja olla lastele eeskujuks, et lapsel oleks turvaline kas-
vada ja olla hinnatud sõber, mängukaaslane. Kuidas rääkida lap-
sega nii, et ta aru saaks? Kuidas end kehtestada, mitte manipu-
leerida ega kiusata? 

N, 29.11 Mina olen mina – selgroog ja lihased? Lapse enese-
usaldus, -hinnang ja -kindlus, seksuaalne areng. Seksuaalsus ja ene-
sehinnang kui inimese olemuse osad on tihedalt seotud lapsepõl-
ves kogetuga ning mõjutavad tervist. Mida teada, tähele panna, 
kuidas vanemana käituda? 

N, 13.12 Lapsed ja nutikas maailm – võta heaks või anna an-
deks? Neti ja nuti, küber ja digi – laps, telefon, arvuti ja internet. 
Needus või õnnistus? Oht või võimalus? Vajadus või vabadus? Eel-
dus või kohustus? Foobia või meelerahu? Sõltuvus või ajatäide? 

Koolitaja Kristi Arendi on andragoog (MA), täiskasvanute kooli-
taja, Dresdeni Trageschule poolt tunnustatud lapsekandmise nõus-
taja, Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu liige ning imetamisnõus-
taja, Kaisukooli ja Emade Sõsarkonna juhendaja. Lapsevanemaid 
on ta nõustanud 12 aastat, koolitajana tegutsenud 17 aastat. 

Lisainfo www.huvikeskus.ee. Osalejate arv on piiratud. Kontakt: 
kristi.arendi@gmail.com, tel 521 9097.

Algab koolitussari “Õppiv lapsevanem“

Jätkuvad 
Kirovi kalurikolhoosi 

jutuõhtud!
Neljapäeval, 20. septembril 

räägib Arvo Uukkivi 
šampoonitsehhist
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Nagu juba tavaks on 
saanud, on igal sügisel 
Viimsi huvikeskusel 
pakkuda uusi ja toredaid 
huviringe eri vanuses ini-
mestele. Lisaks huviringi-
dele pakume harivaid 
loenguid, vahvaid õpi-
tubasid, kauneid kont-
serte ja huvitavaid teatri-
etendusi.

Lastele
Meie tantsuringide valikusse on 
lisandunud uus stiil Contempo-
rary Dance ehk kaasaegne tants. 
Kaasaegses tantsus keskendu-
takse peamiselt koreograafia ja 
improvisatsiooni õppimisele. 
Tund on mõeldud lastele vanu-
ses 7–15 aastat.

Pole kahtlust, et robootikal 
ja teadusel on suur tulevik. Seda 
silmas pidades alustasime koos-
tööd robootikakooliga Robo-
karu ja huvikooliga miniLA-
BOR. Robokaru ootab roboo-
tikaringi 1.–2. klassi õpilasi. Li-
saks põnevatele tundidele saa-
vad õpilased osa võtta kahest 
suurest näitusest – Robotex ja 
jr FLL, kus lapsed tutvustavad 
oma meeskonnaga koos tehtud 
uurimustööd ja robotimudelit. 
MiniLABOR pakub põnevaid 
teadusseiklusi 5–10-aastastele 
lastele. MiniLABOR on nagu 
tõeline labor, kus teadlased tee-
vad suuri tegusid ja olulisi avas-
tusi, ainult selle erinevusega, 
et laboris toimetavad väikesed 
avastajad.

Kord kuus kutsub Isemoodi 
Loovustuba 1–2-aastaseid lapsi 
koos emmede-issidega meister-
dama! Loovustoa juhendajate-
ga koos leiavad lapsed end va-
hel võlumetsast või tunnevad 
end leiutajana. Tundides saab 
näiteks teada kuidas soodast 
lund teha või pakenditest äge-
daid autosid-lennukeid meister-
dada. Kogu tegevus on suuna-
tud loodust säästvale mõttevii-
sile, kasutades Montessori pe-

Uus ja põnev hooaeg Viimsi huvikeskuses

dagoogika põhimõtteid. 
Eelmisel hooajal osutusid 

väga populaarseks laste etike-
tikoolitused. Ka sel hooajal on 
esimesed koolitused juba välja 
müüdud, aga kohti leidub veel 
lisakoolitustele. Toimumas on 
kaks erinevat koolitust: “Viisa-
kas ja enesekindel suhtleja” ja 
“Piduliku ürituse etikett ja laua-
kommete põhialused”. Etiketi-
koolitused on põnevad ja an-
navad hea aluse elus toimetu-
lekuks.

Pisimusa kontserdid beebi-
dele ja väikelastele alustavad sel 
hooajal uute tuultega. Eelmisel 
aastal jõudsid nädala sees toi-
munud kontsertidele peamiselt 
emad lastega. Sel hooajal toi-
muvad kontserdid nädalavahe-
tustel, et ka isad saaksid lõbu-
salt perega aega veeta. Esine-
jateks on sel sügisel tuntud näit-
lejad ja lauljad, kes ise ka just 
saanud või on saamas lapseva-
nemateks ja laulavad oma lem-
mik (laste)laule erinevate inst-
rumentide saatel. Tulla on luba-
nud nii Venno Loosaar kui ka 
näiteks näitleja-laulja Mihkel 
Tikerpalu. Hooaja avab 22. sep-
tembril laulja Jakko Maltis koos 
oma väikese tütre Loorega.

Täiskasvanutele
Sel hooajal pakume mitmeid 
uusi joogaringe:  ema ja beebi, 

fitness-, klassikaline ja kunda-
lini jooga. Samuti alustame taas 
lõunaste pilatese treeningute-
ga. Tule proovima ja vali enda 
jaoks parim treening!

Meiega on liitunud kaks 
suurte kogemustega tantsukoo-
li: Arrakis ja Casa de Baile. Ar-
rakis ootab kõiki idamaiste tant-
sude huvilisi oma uue algajate 
grupiga liituma. Casa de Baile 
alustas eelmisel hooajal meie 
juures salsa tantsukursustega ja 
jätkab kursustega ka sel hoo-
ajal. Huvi tundide vastu on ol-
nud väga suur.

Augustis alustasime popu-
laarsete Kirna mõisa loengute 
tasuta videoülekannetega. Prae-
guseks on toimunud loengud 
parema une, targa ja teadliku lii-
kumise ja konstellatsioonimee-
todi tervendava mõju teemal. 
22. septembril toimuvad kaks 
viimast loengut. Esimene – “Ini-
mese terviklik tervis: viie ta-
sandi tervis” (lektor Ville Jehe) 
– ja teine – “Toitumine ja loo-
dusravi ülekaalu ja veresuhkru 
tasakaalutuse puhul” (lektor Liis 
Orav). Ootame teid osalema! 

Sel sügisel algavad taas ha-
rivad loengud lapsevanemate-
le. Tulemas on loengud imeta-
mise, lapse lähedusvajaduse, lap-
se kandmise, arengu, une ja ma-
gamise, emotsioonide, lapsega 
suhtlemise ja nutitelefoni ka-

sutamise teemal. Kui mõni tee-
ma tundub huvitav, siis tule tut-
vu asjaga lähemalt meie kodu-
lehel!

Teater
Septembri lõpus alustame uut 
teatrihooaega. Avapaugu annab 
stand-up show “OMA JOPE”. 
Trio koosseisus Jan Uuspõld, 
Mairo Marjamaa ja Rene Puu-
ra ei ole tavapärane ansambel 
lauljast, saksofonistist ja klahv-
pillimängijast. Tegu on  fantasti-
lise kolmikuga, kes päästab teid 
sügispimedusest parima huumo-
riga. Täiesti uutmoodi stand-
up show pakub üllatavaid ja vai-
mukaid eksperimente pillide ja
teada-tuntud lugudega ning mui-
dugi Jani nalju oma tuntud hea-
duses. 

Oktoobri keskel tuleb meie 
juurde Kuressaare Linnateater 
etendusega “Persona – üks kor-
ter, neli inimest ja ebatäiuslikud 
suhted”. Loos kujutatud põlv-
kond on üles kasvanud moonu-
tatud kujutluspiltide najal, jäli-
tades iga hinna eest oma unel-
maid, et jõuda tõotatud õnneni. 
Sest lõpp peab ju alati õnnelik 
olema. Neli kolmekümnenda-
te lävepakul olevat inimest on 
sattunud veidra kooselu lõksu, 
sest see on nende ainus võima-
lus pääseda tööorjusest, raha ni-
mel vihatud töö tegemisest. Nad 
on eksinud, nad ei tea enam, 
kes nad on või kuhu viib nende 
tee. Näitlejatena astuvad üles 
Rauno Kaibiainen, Merilin Kir-
bits, Kristian Põldma ja Tanel 
Ting. Etendus sobib vaatami-
seks noortele alates 14. eluaas-
tast ja täiskasvanutele.

Sama kuu lõpus jõuab meie 
lavale Rakvere Teatri lavastus 
“Ükssarvikute farm”. Vaataja-
te ette jõuab etendus,  mille au-
tor ja lavastaja on Urmas Len-
nuk. Lugu kolmest naisest, kes 
kirjanduslukku kinni jäänud: 
Raja Teelest, Tammsaare Tii-
nast ja Mäeküla Marist. Kolm 
naist, kes Lutsu, Tammsaare ja 
Vilde poolt raamatukaante va-
hele vangi pandud, otsustavad 
ühel hetkel kirjandusloost var-
vast visata.

PS! Etenduse käigus aetak-

se sassi vanaema korter ja loo-
detavasti midagi ka meie hin-
ges. Osades on Liisa Aibel, Hel-
gi Annast, Silja Miks, Anneli 
Rahkema, Peeter Rästas.

Esmakordselt toob Rakvere 
Teater meie lavale ka lasteeten-
duse! “Põrsas Desmond ja soo-
kolli lõks” on lustakas lugu Vaa-
rikametsa elanikest, üksteise ai-
tamisest ning sõprusest. Eten-
dus sobib vaatamiseks lastele 
vanuses 4+ ja kantrisõpradele. 
Osades Helgi Annast, Grete Jür-
genson, Jaune Kimmel, Tiina 
Mälberg, Peeter Rästas.

Novembris külastab meid 
taas Komöödiateater. Sel kor-
ral tuuakse meieni etendus “Ho-
tell California”. Lisainfo leiate 
lähiajal meie kodulehelt.

Kontsert
1. oktoobri hommikul, rahvus-
vahelisel muusikapäeval, oo-
tame kõiki tasuta kontserdile! 
Meile tulevad esinema Mari-
anne Leibur (vokaal) ja Karl-
Madis Pennar (kitarr).

Näitus
Viimsi huvikeskus on juba aas-
taid pakkunud näitusepinda eri-
nevatele harrastuskunstnikele. 
Sel sügisel kaunistavad meie 
seinu Naatan Hollmani  ja Viim-
si Fotoklubi fotonäitused ning 
Tiiu Viiese, Juhan Rodriku, Eha 
Luige ja Tiit Põdra maalid. 

Lõpetuseks – kas oled juba 
tutvunud meie uue kodulehega? 
Sealt leiad infot kõigi meie hu-
viringide ja sündmuste kohta. 
Silma tasub peal hoida ka meie 
Facebooki lehel ja Instagrami 
kontol. Kõige kindlam viis uu-
distega kursis olekuks on liitu-
da meie uudiskirjaga, kus on 
alati info uute huviringide ja 
eelseisvate sündmuste kohta. 

Tegusat ja kultuuriküllast 
sügist kõigile! 

Heidi Kirsimäe
Viimsi huvikeskuse 

kommunikatsioonijuht
Stseen Rakvere Teatri lavastusest “Ükssarvikute farm“. 
Foto Rakvere Teater



    11VIIMSI TEATAJA   14. september 2018

KULTUUR

14. september – 7. oktoober

Viimsi valla kultuurikalender

JUMALATEENISTUSED
16. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere kirikus

23. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere kirikus
kell 15
Kontsertpalvus
EELK Naissaare Püha Maarja 
kabelis

30. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

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

NäITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August Luus-
mannist
Sissepääs muuseumipiletiga
Rannarahva muuseumis

20. september kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu – 
Juku-Kalle Raid
Sissepääs tasuta!
Kohtade broneerimine: 
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

25. september kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lähedus ja lapse kandmine 
pärast sündi“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

27. september kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lapsest areneb inimene“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

2. oktoober kell 18
Vestlusõhtu – Sirje Kiin
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

4. oktoober kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lapse uni ja magamine“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

KONTSERDID, ETENDUSED
28. september kell 19
Stand-up show “OMA JOPE“
Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa, 
Rene Puura
Piletid 18/15 € Piletilevis ja 
huvikeskuses kolmapäeviti 
kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või viimsi@
huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

1. oktoober kell 10.30
Muusikapäeva kontsert 
Marianne Leibur ja Karl-Madis 
Pennar
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

SPORT
23. september kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – Jalgpalli-
klubi Tallinna Kalev III
Viimsi staadionil

27. september kell 14
XIX kindral Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks
Viimsi mõisa pargis ja 
Haabneeme terviserajal

7. oktoober kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – Jalgpalli-
klubi Tabasalu
Viimsi staadionil

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
14. september kell 21
Artjom Savitski bänd / 
VJ Lenny LaVida
15. september kell 21
VJ Sass Nixon
21 september kell 21
Payback / VJ Lenny LaVida
22 september kell 21
VJ Andrus Kuzmin
28 september kell 21
Partonus / VJ Sass Nixon
29 september kell 21
VJ Allan Peramets
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

LASTELE JA NOORTELE
September – oktoober
Leivaprogramm “Jätku leiba!“
Lasteaia ja kooligruppidele
Vajalik eelbroneerimine: hari-
dus@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

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

14. september kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele

Osalustasu 8 eurot
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

18. september kell 14.30
Kokandusõhtu 
Randvere noortekeskuses 

21. september kell 15
Matk Tädu rajal 
Info: viivika@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskus 

21. september kell 15.30
Viktoriin + filmiõhtu 
Randvere noortekeskuses 

22. september kell 10.30
Pisimusa perehommik koos Jakko 
Maltise ja tema tütre Loorega
Perepilet 15 €, lapsevanem + 
laps 10 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

23. september kell 12
Laste etiketi õpituba “Viisakas 
ja enesekindel suhtleja“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

23. september kell 14
Laste orelikontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. september kell 16
Meediaklubi
Randvere noortekeskuses 

Teisipäeviti kell 16 
Kokandusklubi “Ise tehtud, 
hästi tehtud” 
Viimsi noortekeskuses

Kolmapäeviti kell 16–18
Paberikunsti töötuba 
Randvere noortekeskuses 

Neljapäeviti kell 16 
Re-Use meisterdamine 
Viimsi noortekeskuses 

4. oktoober kell 11
Kirjandushommik algklasside 

õpilastele
Külas on Priit Põhjala
Registreerimine: 
elise@viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs! 
Viimsi raamatukogus

6. oktoober kell 12
Laste etiketi õpituba “Piduliku 
ürituse etikett ja lauakommete 
põhialused“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

EAKATELE
20. september kell 16
Sügishooaja avamine
Ringidesse registreerimine
Klassikamuusika kontsert: 
bariton Harald Weiler
Klaveril Anneli Merelaid
Õnnitleme suve sünnipäeva-
lapsi
Ootame uusi huvilisi!
Lisainfo: Aime Salmistu, 
tel 518 8125
Randvere päevakeskuses

25. september kell 14
Hooaja avamine
Huviringidesse registreerimine
Tervituskontsert
Viimsi päevakeskuses

29. september kell 16
Mihklipäeva hingemuusika
Korraldajad: Pille Lille Muusiku-
te Fond ja Viimsi Päevakeskus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

VARIA
15. september kell 11–16
Viimsi garaažimüük – 
“Kodu kooliks korda!”
Registreerimine: 
www.viimsipuhtaks.ee

22. september kell 10–14
Ubinapäev ja sügislaat 
Laadale registreerumine: 
laat@rannarahvamuuseum.ee 
(kodumaine toidukaup, istikud)
Mahlapressimise talgud, regist-
reerimine: helen.kruusvee@
gmail.com või tel 5620 1417
Viimsi vabaõhumuuseumis

September
Näitus “Karm kevad“

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

Ajutine näitus “Georgia 2008“ 
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 22. september
Loodusfotograaf Naatan 
Hollmani näitus “Loodus – 
Eesti Vabariigi raudvara“
Viimsi huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

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

23. september – 30. oktoober
Viimsi Fotoklubi sügisnäitus
Viimsi huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

ÕPI- JA JUTUTOAD
20. september kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Imetamise argipäev“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

22. september kell 11
Loeng “Inimese terviklik 
tervis: viie tasandi tervis“
Lektor Ville Jehe
kell 14
Loeng “Toitumine ja loodusravi 
ülekaalu ja veresuhkru tasa-
kaalutuse puhul“
Lektor Liis Orav
Loengud toimuvad otseüle-
kandena Kirna mõisast
Sissepääs tasuta!
Registreerumine: 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
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Augusti lõpus viibis Eestis 
Korvpalliklubi Viimsi 
kutsel treener Luka Bas-
sin Sloveeniast, et hinna-
ta ja anda soovitusi klubi 
arendamiseks. 

Bassin viibis Eestis kokku kuus 
päeva, millesse mahtusid eri-
nevad näidis- ja demotreenin-
gud ja koosolekud, nii klubi 
treenerite kui ka juhatusega. Te-
ma viibimise võib jagada ka-
heks. Kui esimeses osas jälgis 
treeninguid ja andis tagasisidet 
Luka, siis nädala teises osas 
rollid vahetusid ja treeninguid 
viis läbi Luka. Luka tähelepa-
nekud ja märkused olid ülimalt
professionaalsed. Samuti on hea 
meel meie treenerite üle, kes 
aktiivselt kaasa töötasid ning 
Luka tagasiside põhjal plaane 
korrigeerisid. Lisades siia juur-
de töised lõuna- ja õhtusöögid 
suutsime Eestisse jätta suure 
koguse korvpalli know-how’d, 
sest lisaks treeningute läbivii-
mise kohta saime soovitusi klu-
bi üldise töökorralduse osas.

Bassini Eestis viibimine oli 
esimene osa projektist. Idee tuua 
klubi juurde väliskoolitaja sai 
alguse mõttest, et tavapärasel 
koolitusel näeme tavaliselt ideaal-
olukorda, mida aga reaalsuses 

esineb harva. Nüüd aga saime 
vahetut tagasisidet meie reaal-
se tegevuse kohta.

Projekti teises osas suundu-
vad Viimsi treenerid Ljublja-

nasse. Vähem kui kahe kuu pä-
rast avaneb meil võimalus min-
na Ljubljanasse tutvuma seal-
sete klubide tööga ning kohtu-
me ka Sloveenia korvpalliliidu 
esindajatega. Kindlasti saab see 
olema väärt kogemus. Miks Slo-
veenia? Sest Sloveenia on korv-
palli Euroopa meister ja sealt 
sirgub pidevalt rahvusvahelise 
klassiga mängijaid. Samas na-
gu meie, nii ei saa ka nemad 
kiidelda suure rahvaarvu või 
muude ressurssidega, kuid ome-
ti ollakse maailma edukaim spor-
diriik, kui arvestada elanike ar-
vu.

Luka Bassin andis Viimsis 

nähtule kõrge hinnangu. “Teie 
võimalused – saalid ja muud 
väljakud – on kindlasti paremad 
kui Sloveenias. Samas on Eesti 
lapsed ehk veidi mugavamad, 
kuna kuulsin, et paljudel juhtu-
del on probleemiks sõita tree-
ningule bussiga, kuigi see võ-
taks aega pool tundi kuni tund. 
Treeningud olid üldjoontes just 
sellised nagu olema peavad, 
aga loomulikult leidsin detaile, 
mida saab alati veelgi paremini 
teha. Nädal oli kasulik ka mi-
nule, sest kogemuste vaheta-
mine rahvusvahelisel tasandil 
on vajalik kõigile treeneritele 
ja näiteks sain siit ühe täies-

Korvpalliklubi Viimsi tõi klubi treeningtööd 
hindama ja arendama treeneri Sloveeniast

ti uue drilli, mille nüüd Eesti 
drilliks nimetan,” võttis Bassin 
kokku siinviibitud ajal kogetu.

Luka Bassini külastus toimus 
“Korvpalliklubi Viimsi arengu-

hüpe” programmi raames ja se-
da rahastas Kodanikuühiskon-
na Sihtkapital.

Tanel Einaste
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi

KAS TEADSID?
n Sloveenia on valitsev 
Euroopa meister korvpallis.
n Luka Bassin töötas aas-
taid Sloveenia kuulsaima 
klubi Union Olimpija noor-
te- ja esindusmeeskonna 
treenerina. Samast klubist 
siirdus 13 aasta vanusena 
Real Madridi ka Luka 
Dončić.

Luka Bassin ja Korvpalliklubi Viimsi treenerid. 
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REAKUULUTUSED

ATH TUGIGRUPP VIIMSIS

OLETE OODATUD LIITUMA ATH TUGIGRUPIGA VIIMSIS! 

TUGIGRUPP TOIMUB KOGEMUSNÕUSTAMISE PÕHIMÕTTEL, KUS 
JAGATAKSE RÕÕME JA MURESID NING TOETATAKSE ÜKSTEIST. IGAL 

KOHTUMISEL ON OMA TEEMA, KUID ALATI LÄHTUTAKSE KA KOKKU TUL-
NUD INIMESTE HUVIDEST JA HETKEL AKTUAALSETEST PROBLEEMIDEST. 

OODATUD ON KÕIK, KES ON HUVITATUD AKTIIVSUS- JA TÄHELE-
PANUHÄIREGA LASTEST JA NENDE TOETAMISEST – LAPSEVANEMAD, 

VANAVANEMAD, ÕPETAJAD, TUGIISIKUD JNE. 

2018/2019 HOOAJA TEEMAD JA KOHTUMISED: 

18.09.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KOHANEMINE 
16.10.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – SUHTED EAKAASLASTEGA 
20.11.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – ENNETAMINE JA KOKKULEPPED 
18.12.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – VANAVANEMAD JA ÕED-VENNAD 
15.01.2019 KELL 18.00 KUNI 19.30 – AGRESSIIVSUS 
19.02.2019 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KODUSED TÖÖD 
19.03.2019 KELL 18.00 KUNI 19.30 – TRENN JA SUHTLEMINE AVALIKUS KOHAS 
16.04.2019 KELL 18.00 KUNI 19.30 – PÄEVAKAVA JA RUTIIN 
21.05.2019 KELL 18.00 KUNI 19.30 – LASTEAIA, KOOLI JNE VALIK 

KOHTUMISED TOIMUVAD VIIMSI VALLAMAJA PERETAOS. 
SISSEPÄÄS VIIMSI HUVIKESKUSE UKSEST. 

TEID OOTAB JA TEIE KÜSIMUSTELE VASTAB 
KRISTI KIRBITS, tel 58050967, kristi.kirbits@viimsilasteaiad.ee

n Anna Troianskaia ............................................................... 95
n Antonina Nosova ............................................................... 93
n Kalju Kelder ........................................................................ 93
n Valve-Elise Laanemägi ...................................................... 92
n Aino Saarvelt ...................................................................... 90
n Salme Mälk ......................................................................... 90
n Raissa Stadnikova .............................................................. 85
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n Ants Lill ................................................................................ 85
n Ludmilla Rajapu ................................................................. 80
n Veera Stepanova ................................................................ 80
n Taimi Puksmann ................................................................ 80
n Eha Kuldmaa ....................................................................... 80
n Zoya Naumchik ................................................................... 80
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n Levnora Juško ..................................................................... 80
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n Lii Allas ................................................................................ 70
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n Jaak Kängsep ...................................................................... 70
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n Sirje Asi ................................................................................ 70
n Asta Sepp ............................................................................ 70
n Mare Ilves ........................................................................... 70
n Merike Läänemets ............................................................. 70
n Yury Belyuga ...................................................................... 70
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n Toomas Likk ........................................................................ 70
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n Anne Roosimaa .................................................................. 70

TEENUS
n Kulmuhooldus, jumestusteenus, loki-
soengud, ripsmete keemiline koolutamine, 
depilatsioon. Tel 5626 2330. Asun: Veehoidla 
põik 5, Randvere. Instagram: mynt_makeup.

n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 
220 €, mulda, täitepinnast, liiva ja killustik-
ku. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.

n Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju 
ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäeva-
selt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helis-
tage tel 5865 2190. 

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

n Prantsuse keele eratunnid. Info tel 5344 
4808.

n Plaatimis- ja parketitööd. Töökogemus üle 
10 aasta. Tel 5351 1606, Heiki.

n Teostan väliterrasside, katusealuste ja 
siseviimistlustöid Viimsis ja Pirital. Tel 552 
7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.

n Mahlapressimise teenus Harjumaal Kose 
vallas. Lisainfo tel 5621 9762.

n Atesteeritud massöör koos massaaži-
lauaga tuleb teie koju. Parima mõju saavu-
tamiseks kombineerin erinevaid massaaži-
tehnikaid: klassikaline, spordi-, punkti-, 
lümfi-, kupumassaaž. Tel 509 2550, Reet.

n Vastavalt projektile teostame Teie kinnis-
tule vee ja kanalisatsioonitrasside ehitust. 
Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed 
santehnilised tööd. Reoveemahutite paigal-
dus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepump-
late väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. 
Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt tel 5656 7690, Enno.

n Võtan hoida 3–5-aastase tüdruku septemb-
rist. Tel 5381 3013.

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

n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja 
äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. 
Tel 525 5851, e-post info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.

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

n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1196, Tiiu.

n Kutsume Teid hispaania keele kursustele 
kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses. Info ja 
registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

n www.terrassikaubamaja.ee – aitame, kui 
Teil on vaja ehitada uus terrass või soovite 
selle muuta tuule- ja vihmakindlaks. Küsi 
lisa tel 5344 1811 või info@terrassikauba-
maja.ee.

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

n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: 
plekk, torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgu-
rullid, 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 litsent-
seeritud teenused Viimsis ja Meriväljal. 
Korstnapühkijaakti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. Kütte-
kollete 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 Korstnapühkija teenused. Tellimine 
telefonil 5877 1665, info@puhaskolle.ee 
või www.puhaskolle.ee.

n Keevitustööd (must metall, alumiinium, 
roostevaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, 
Marek.

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

n Katuste süvapesu, katuste värvimine, 
akende pesu, veerennide puhastus. Tel 
5638 8994. 

n Muudame Teie aia kauniks – lõikame vilja-
puud, pügame hekid, freesime kännud, 
niidame muru, lõikame võsa ning vastavalt 
Teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja 
koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. 
Rohkem infot leiate kodulehelt www.ifhal-
jastus.ee.

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 erine-
vates ametiasutustes jne. Tunnipõhine tee-
nus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 
0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/ km. Tel 5380 
5133.

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

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

n Müüa ilusaid suuri toasõnajalgu ja teisi 
toa- ning õuelilli. Veel on müügiks kõrvitsad 
ning tomatid. Tel 5349 9081 või 5349 9087.

n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatika-
lahendused parima hinnaga Eestis. Kvali-
teetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 
1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m 
avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, 
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

TÖÖ
n Otsin tööd koduabilisena. Pikaajalised 
kogemused. Tel 5837 9774.

n Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab 
tööle nobeda, kliendisõbraliku pitsameister- 
klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe koha-
peal. Täiskohaga või osalise tööajaga. Töö-
soov palume saata sirli@tehnovorm.ee.   

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

n Ostan Teie seisva  või mitte töötava 
auto või muu mootorsõiduki võib pakkuda 
ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike! ka-
sutult.seisevauto@mail.ee, tel 5459 5118, 
Magnus.

n Autode, sõidukite ja töömasinate kokku-
ost! Pakkuda võib 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 Norma märgid), vanu postkaarte ja 
fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trüki-
seid ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPäEVALAPSED

Palju õnne!

n Aljona ja Maksim Hongal sündisid 15. juulil kaksikud Oliver 
ja Martin.
n Marina Gussaroval ja Aleksei Gussarovil sündis 25. juulil 
tütar Emily. 
n Joanita Janson-Djahanshahil ja Izad Negahdar Djahanshahil 
sündis 25. juulil tütar Mitra.  
n Katrin ja Henri Veidenbaumil sündis 27. juulil tütar Simona.
n Getter Kõivul ja Siim Ojamaal sündis 30. juulil poeg Indrek.  
n Kadi Lehtpuul ja Mihkel Meltzil sündis 6. augustil tütar 
Maribel. 
n Katrin Maidel ja Marek Sakkil sündis 19. augustil poeg Ruben. 
n Liisi Närepil ja Veiko Lemberil sündis 24. augustil tütar Kristiin.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
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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! 

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee
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Toormahla 
pressimine 
rohuneemes.
Tel 5593 5863
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Pisiperega poeskäik võib 
olla paras katsumus – 
lapsed on püsimatud ja 
seni, kuni vanemad müü-
jaga vestlevad, hakkab 
neil lihtsalt igav. Aga kas 
leidub ka selliseid poode, 
kuhu lapsed ise minna 
tahavad? Jah! Viimsis just 
üks selline hiljuti avati.

Mänguhimulised ja ringirah-
meldavad kunded vajavad poes 
suuremat tähelepanu. Et lapsel 
tegevust oleks, peaks igas poes 
olema vähemalt joonistusnurk. 
Paremal juhul aga koguni roni-
misredelid, liumäed ja nutikad
peidupaigad, mis aitavad väike-
se inimese uudishimu toita ja 
ülekeevat energiat maandada. 

Just seda pidas silmas pere-
kond Toom, kui avas Viimsi Äri-
tares sisustussalongi Modern 
Kids Interior. Mööblipoe, kus 
mudilastel on käed-jalad avas-
tamisrõõmu täis ja vanemad saa-
vad rahulikult tootevalikusse sü-
veneda. Sest lastetoa sisusta-
mine pole otsus, mis peaks sün-
dima uisapäisa.

Sinu lapse unistuste tuba 
Salongi loojad Evelin ja Erik 
Toom asutasid pärast üheksa-
aastast Taanis elamist Eestis oma 
firma, mis keskendub FLEXA 
lastemööblile. FLEXA mööblit 
disainitakse Taanis, kuid too-
detakse Eestis ja Tšehhis. Aga 

miks valisid Toomid just FLE-
XA? Sest selle firma iga mööb-
litükk ja sisustuselement kõne-
leb tänapäeva lapse keeles. 

Milline siis on mööbel mood-
sa lapse moodsas toas? Nutikas
nagu ta isegi: põnev ja mängu-
line, turvaline ja arendav, õpi-

himu innustav ning tervislikest 
materjalidest tehtud.  

Voodiäärt võib 
hammustada!
Kvaliteetsest naturaalsest pui-
dust mööbel on valmistatud ter-
vislikest materjalidest, olles viim-

se kiuni lapsesõbralik. Nii pole 
tarvis muretseda lapse allergiate 
ega salakavalate kemikaalide 
ohu pärast. Lakid ja värvid on 
mürgivabad – pole hullu, kui pi-
sipõnn mänguhoos pisut voodi-
äärt näksib või põsk vastu lau-
da uinaku teeb.

Lapse tervisele ohutud võik-
sid olla ka tekid-padjad. FLE-
XA voodiriiete tootevalik on kai-
sutamiseks lausa loodud, kuid 
elab üle ka tuliseimad padjasõ-
jad. Kasutatav tekstiil on varus-
tatud Öko-Tex Standard 100 ser-
tifikaadiga. 

Tuba kasvab koos 
lapsega
Mudilase silmad löövad reeg-
lina särama, kui ta näeb näiteks 
laheda liumäega magamisaset. 
Kuid ratsionaalne lapsevanem 
soovib kindlasti endalt enne vah-
va mööblitüki soetamist küsi-
da – kas lapse silm särab sama-
moodi ka 5–6 aasta pärast, kui 
mänguline periood on möödu-
nud? 

Ka FLEXA on sellele mõel-
nud, pakkudes võimalust mööb-
lit lapse kasvuga kohandada: 
erinevaid detaile saab eemalda-
da ja kõrgusi-laiusi sättida. See 
tähendab, et lapse toa sisustus 
kasvab koos lapsega, nii et puu-
dub vajadus see iga paari aasta 
tagant välja vahetada. 

Tänu heale vastupidavusele 
saab ka noorem järelkasv oma-
korda suure õe-venna mööblit 
kasutada ja samas majavoodis 
printsessi või pilooti mängida. 
Peres aga kulub toa ümberpai-
gutamisel energia loominguli-
sele ehitustööle, mitte rahakoti 
kergendamisele.

Parimad eksperdid on 
lapsed
FLEXA mööbel püüab pilku 
pehmete sametiste värvitooni-
de ja skandinaavialikult mood-
sa disainiga, mis paitab ka tren-
diteadliku täiskasvanu silma. 

LAPSED TUPPA – TÖÖTUPPA!
Tulevaste disainerite loovust aitavad avastada salongis toi-
muvad töötoad. Septembris ootab lapsi LoreStamps. 
n Kus: Paadi tee 3, Viimsi Äritare
n Mis toimub: Kas sul on mõni lemmikrõivas, millel on plekk ja 
see ei taha välja tulla, või riie, mis on muutunud igavaks? Tule 
ja anna vahvate tekstiilitemplitega sellele uus ja moodne ilme 
või kaunista üks sussi- või poekott. 
n Millal: 22. septembril kell 11–15
n Osalustasu: 0 € oma riideesemega, 4 € sussikotiga või poe-
kotiga.
n Vaata lähemalt: www.facebook.com/modernkids.ee.

Salongi avamist tähistati koos Pipiga. Foto erakogu

Pood, kus meeldib käia ka lastel
Lähtudes sellest, et lapse tuba on 
kodu üks tähtsamaid ruume, 
peaks see toetama tema eako-
hast arengut ja loovust – une-
aega, mängimist ja õppimist. 
Toomide peres sirguvad lapsed 
– 6-aastane Elise ja pooletei-
seaastane Emilie – on aidanud 
vanemaid selles veenda. 

Salongist leiab ka teiste lap-
sesõbralikke sisustusaksessu-
aare tootvate Eesti, Taani, Poo-
la ja Austraalia firmade toodan-
gut. Toomid rõhutavad, et pea-
le üle 40 aasta maailmas ilma 
teinud tippkvaliteedi on üliolu-
line see, et teenindus sujuks sõb-
ralikult ja tõrgeteta. 

Kõik tooted tellitakse otse 
tootjatelt, mis aitab tagada õig-
lased hinnad ja optimaalse tar-
neaja. Ja muidugi – ekspertide 
valmistatud mööbli parimad kat-
setajad on lapsed, kes on kaup-
luses alati väga oodatud! 

Viimsi äritare

Poeaknas paistmas põnev 
lastemööbel. Foto Merlis Lätti
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Viimsi Keskuse II korrusel 
asuv MyFitnessi spordi-
klubi on hommikust õhtuni 
spordisõpru täis – trenni-
des käivad nii lapsed, kel-
lele on spetsiaalsed laste-
trennid, kui ka eri vanu-
ses täiskasvanud. Üha 
rohkem leiavad treening-
saalidesse tee eakamad 
inimesed, kes enda liigu-
tamist oluliseks peavad 
ning sellest uut energiat 
ammutavad. 

Uurisime Viimsi MyFitnessi ju-
hatajalt Silja Kõivult, millised 
treeningud väärikamas eas ini-
mestele sobivad.

“Kõige olulisem on julgus 
kokku võtta ja kohale tulla – 
kindlasti leiame koos igale hu-
vilisele sobivad sportimisvõi-
malused,” julgustab Silja. “Kui 
treeningutesse on pikk vahe sis-
se jäänud, siis tasub esialgu võt-
ta mõned tunnid personaaltree-
neriga, kes sobiva kava kokku 
paneb ning kõik vajaliku ka et-
te näitab.”

Lisaks sportimisplaanile saab 
MyFitnessis teha ka kehaana-
lüüsi, mis määrab kindlaks ke-
ha bioloogilise vanuse, rasva-
protsendi, rasvade jaotumise eri-
nevatel kehaosadel ja mitmeid 
muid olulisi näitajaid. Koos tree-
neriga saab paika panna, kas 
eesmärgiks on lihtsalt enda lii-
gutamine, kehakaalu alandami-

ne või hoopis tõstmine. “Pike-
maajaliste eesmärkide korral ta-
sub kindlasti nõu küsida ka 
meie toitumisnõustajatelt,” soo-
vitab juhataja. “Nendelt saab 
personaalset tagasisidet senise-

le menüüle ning nõuandeid, kui-
das läbi tervisliku toitumise ene-
setunnet parandada.”

Jõusaal on tegelikult jõuko-
hane igas eas treenijale – tuleb 
lihtsalt treeneri abiga paika pan-
na, milliseid seadmeid ning mil-
lise koormusega kasutada. “Meie 
treeningkavas on olemas spet-
siaalne trenn nimega Jõusaali 
ABC, mida algajatele soovita-
me,” lisab Silja. Jõusaalis saab 
teha ka mitmekülgset ringtree-
ningut, kus teatud aja jooksul 
sooritatakse erinevate abivahen-

ditega erinevaid harjutusi. So-
biva korduste arvu saab treeni-
ja ise valida, seega ei tasu karta, 
et trenn liigselt intensiivseks 
muutub.

Rühmatreeningutest sobivad 
väärikamas eas treenijatele veel 
rahulikumas tempos BodyBa-
lance ja Yoga. “BodyBalance on 
tõeliselt populaarne treening, 
mis arendab painduvust ja ta-
sakaalu, parandab rühti, tugev-
dab lihaseid ning vähendab li-
haspinget ja stressi – ehk kõik 
see, mida pea igal inimesel iga-

Alustada pole kunagi liiga hilja

Viimsi MyFitness 
spordiklubi asub Viimsi 
Keskuse II korrusel ning 
on avatud E–R k 6.30–23 
ning L–P k 9–21. Lisainfo 
www.myfitness.ee.

päevaselt vaja,” naerab Silja. 
“Tunni lõpetab meditatsioon 
ning hea enesetunne on garan-
teeritud.”

“Yoga treening on nii keha-
le kui ka meelele – lisaks füü-

silisele treeningule tekib tasa-
kaal keha ja meele vahel ning 
treenija saab vabaneda ka stres-
sist,” selgitab juhataja. 

Et treeningust tõeliselt nau-
dingut tunda, saab Viimsi My-
Fitnessis peale sportimist lõõ-
gastuda spaa-alal, kus ootavad 
auru- ja Soome saun ning mul-
li- ja massaaživann.

Silja sõnul on inimesed eri-
nevad ja sellepärast võib just 
endale sobiva treeningu leid-
mine aega võtta – aga kindlasti 
tasub see aeg leida ning erine-
vate võimalustega tutvust teha. 
“See tunne, millega inimesed 
meie juurest lahkuvad, on liht-
salt nii võimas!” leiab naine. 
“Paljud nakatuvad heas mõttes
trennisõltuvusse ja ei kujuta en-
da päevi enam ilma sportimata 
ettegi.” 

Viimsi Keskus

MyFitness treeningud on kindlasti  head üldfüüsiliseks treeninguks. Fotod erakogu

Näide Yoga treeningust.

Ka mehed on rühmatreeningutele väga oodatud.
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SPORTLIK. VÕIMAS. PRAKTILINE.

JAGUAR F-PACE
Alates 399€/kuu. Tasuta hooldused 3 aastaks.

Inchcape liisingu aastase fikseerimata intressimäära 2,1% + 3 kuu EURIBOR puhul on 53 200€ (netohind) maksva sõiduki finantseerimisel kuumakse alates 399 € tingimusel, et 
sissemakse 25%, lepinguperiood 60 kuud, jääkmaksumus 35%, läbisõidupiirang 20 000 km/aastas ja lepingutasu 199 €. Kasutusse võetav krediidisumma on  39 900,00€ ja 
krediidikulukuse määr on nimetatud tingimustel 1,91% aastas. Krediidi saamiseks vajalik sõlmida kindlustusleping. Krediidi kogusumma on 55 991,04€, tagasimaksete arv 60. 
Krediidi kogusumma arvutamisel on arvesse võetud krediidisummat, intressikulu, lepingutasu ning ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive, 
hindamisakti tasu ega finantseerimise eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse makse suurust. Pakkumine kestab kuni 30.09.2018. Finantsteenuse pakkuja on Luminor 
Liising AS, tegevusluba 4.1-1/98, tegevuskoht Liivalaia 45, Tallinn 10145, tel. +372 710 1300. Tutvuge liisingutingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. Inchcape Motors

TULE PROOVISÕIDULE
jaguar.ee


