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Hannes Võrno uues 
rubriigis “Mina olen 
viimsilane“  Loe lk 5

Fotokonkurss “Suvepäevad Viimsis” >> lk 2

Lähenemas on 
raamatukogu-
päevad 
20.–30. oktoobrini toimuvad raamatu-
kogupäevad, mille seekordseks peal-
kirjaks on “Kohtume raamatukogus“. 

Viimsi Raamatukogus on nende päevade raa-
mes kavas järgmised üritused:

• laupäeval, 20. oktoobril kell 11 muinas-
jutuhommikute avaüritus “Hunt ja viis põrsa-
kest”;

• kolmapäeval, 24. oktoobril kell 17 “Man-
dalast” ja muust – kohtumine Tõnu Õnnepalu-
ga;

• neljapäeval, 25. oktoobril “Tutvu raama-
tukogu köögipoolega” ehk ekskursioon raama-
tukogus, kus soovijatel on võimalik tutvuda 
sellega, mida tehakse raamatuga enne, kui see 
laenutusse jõuab jms. Üritus on eelregistreeri-
misega. Osalemissoovist palume teatada e-pos-
ti aadressile jane@viimsivald.ee või helistada 
tel 606 6934.

Raamatukogupäevade ajal on raamatuko-
gus väljas järgmised raamatunäitused:

• “Kirjanduslikud perekonnad”,
• “Lemmikraamatud läbi aegade”,
• 25.10 – 3.11 “Minni Nurme – 95 aastat 

sünnist”,
• 29.10 – 5.11 “Olev Remsu 65”.
PS! Selleks, et lemmikraamatute näitus 

kajastaks suurema hulga inimeste (sh Teie) 
lemmikraamatuid, palume vastata lühiküsi-
mustikule veebiaadressil www.connect.ee/uu-
ring/272426496/.

Õpetajate päeva puhul 
korraldas Viimsi Vallavalitsus 
valla koolide ja lasteaedade 
pedagoogidele piduliku 
vastuvõtu Tallinna Laulu-
väljaku peosaalis.  

Värske vallakodanikuna oli konfe-
ransjee rollis tuntud spordiajakir-
janik Lembitu Kuuse, kes soovis 
õpetajatele, et neid ka aastaküm-
nete pärast oleks põhjust meenuta-
da kui legendaarseid õpetajaid. 

Vallavanem Haldo Oravas juh-
tis oma kõnes tähelepanu asjaolu-
le, et valla 1796 õpilase kohta (kui 
huvikoolide õpilased juurde lisa-
da, on õppureid kokku pea 2600) 
on meil koolides, huvikoolides 
ja valla lasteaedades kokku 304 
õpetajat, neist vaid 34 on mehed. 
Mõtlemapanev oli vallavanema 
sõnavõtus fakt, et noorte hulgas 
süveneb hariduslik kihistumine. 
15–29-aastaste noorte seas oli 
2010. aastal 19% neid, kes ei õpi 
ega tööta. “Noortel on vähene saa-
vutusvajadus,” tõdes Oravas. 

Abivallavanem Jan Trei, kelle 
haldusalasse kuuluvad valla koo-
lid ja lasteaiad, nimetas Viimsi 
kalleimaks varaks õpetajaid ning 
tähtsustas oma sõnavõtus õpetaja-
te missioonitunnet ja ühiskondlik-
ku vastutust. “Teil on tohutult suur 
roll noore inimese isiksuseks ku-
jundamisel ja väärtushinnangute 
edasiandmisel,” sõnas Trei. 

Sõnavõttude järel andsid Ora-

Sügav kummardus õpetajatele
vas ja Trei 22 õpetajale üle tänu-
kirjad. Nende seas said tänukirjad 
ka tänavuse Harjumaa aasta õpeta-
ja tiitli pälvinud Viimsi Kooli loo-
dusainete õpetaja ja õpilasteaduste 
koordinaator Peeter Sipelgas ning 
40 aastat Viimsis õpetajatööle pü-
hendanud Malle Ernesaks. 

Peol pakkus muusikalist ela-
must noortekoor Vox Populi diri-
gent Janne Fridolini taktikepi all. 
Tänavusel Viimsi JazzPopfestil 
pälvis Vox Populi A-kategoorias 
esikoha. Oma kõrget laulutaset ja 
siirast laulmisrõõmu näidati ka sel 
peol. 

Viimsi valla tänukirjad 
õpetajate päeva puhul

IRMA VIRKUNEN, Viimsi Las-
teaiad – suurepärase õpetaja töö 
eest Randvere Lasteaias.

KATRI KUUSK, Viimsi Las-
teaiad – tulemusliku töö eest Pargi 
Lasteaia õpetajana.

ANNE AATONEN, Viimsi 
Lasteaiad – suurepärase töö eest 
lasteaia õpetajana.

KAIRET GRASSMANN, Lil-
lelapsed – kohusetundliku ja loo-
va töö eest eralasteaia Lillelapsed 
juhtimisel.

JELENA OSSIPOVA, Viimsi 
Muusikakool – õpilasi motiveeriva 
tulemusliku töö eest Viimsi Muusi-
kakoolis aastatel 2003–2012.

KAISA LAASIK, Viimsi Muu-
sikakool – toetava ja innustava 
koostöö eest õpilastega Viimsi 

Muusikakooli kontsertmeistrina 
aastatel 2003–2012.

OTT KASK, Viimsi Muusi-
kakool – suure ja eduka töö eest 
Viimsi Muusikakooli orkestriga 
aastatel 2002–2012.

ILANA VELTBACH, Püünsi 
Kool – tulemusliku töö eest õpi-
laste juhendamisel olümpiaadidel 
ja õpilasvõistlustel.

ÜLLE PINNONEN, Viimsi 
Kool – tulemusliku töö eest aine-
õpetaja ja klassijuhatajana Viimsi 
Koolis ning osalemise eest rahvus-
vahelistes Nordplus ja Comenius 
projektides.

JANA SAKSING, Viimsi Kool 
– tulemusliku töö eest aineõpetaja 
ja klassijuhatajana Viimsi Koolis 
ning osalemise eest Nordplus ja 
Comenius projektides. 

EVA LINK, Viimsi Kool – tu-
lemusliku töö eest Viimsi Koolis 
aineõpetajana ning 5. klasside lõi-
mumisprojekti eestvedamise eest.

MAARJA VAHER, Viimsi 
Kool – tulemusliku töö eest Viimsi 
Koolis aineõpetaja ja klassijuhata-
jana ning 1.–4. klasside õueõppe-
päeva eestvedamise eest. 

ANDRUS KALVET, Viimsi 
Kool – pikaajalise töö eest kooli 
noortekoori dirigendina ja Bratis-
lava IV Rahvusvahelisel Noorte 
Muusikafestivalil Hõbediplomi 
saavutamise eest.

MERIKE ENNOMÄE, Viimsi 
Kool – tulemusliku töö eest Viimsi 
Koolis eripedagoogina ning õpeta-

jate nõustamise ja oma kogemuse 
jagamise eest noorte kolleegidega.

KATRIN KALJULA, Viimsi 
Kool – Viimsi Koolis professio-
naalse psühholoogi töö eest, era-
pooletuse ja emotsionaalse toe 
eest. 

INGRID RÕIGAS, Viimsi 
Kool – Viimsi Koolis füüsika õpi-
koja eestvedamise ja laboritundide 
läbiviimise eest algkooli lastele.

MERLE SEPP, Viimsi Kool – 
tulemusliku töö eest Viimsi Koolis 
klassiõpetaja ja klassijuhatajana 
ning lastevanemate õpikogukonna 
läbiviimise eest.

MERIKE SEPP, Viimsi Kool – 
tulemusliku töö eest Viimsi Koolis 
klassiõpetaja ja klassijuhatajana 
ning lastevanemate õpikogukonna 
läbiviimise eest.

JAANIKA PÄRNAMÄGI, 
Viimsi Kool – tulemusliku töö eest 
Viimsi Koolis klassiõpetaja ja klas-
sijuhatajana ning lastevanemate 
õpikogukonna läbiviimise eest.

MALLE ERNESAKS, Viimsi 
Kool – Viimsi Koolile pühendatud 
40 aasta ning tulemusliku töö eest.

MERIKE HINDREUS, Viimsi 
Kool – tulemusliku töö eest Viim-
si Koolis ja  kooli ning kogukonna 
ühisürituste eestvedamise eest.

PEETER SIPELGAS, Viim-
si Kool – Harjumaa aasta õpetaja 
tiitli saamise eest.

VT
Vaata fotoreportaaži õptajate päe-
va tähistamisest lk 8!

Viimsi Kooli õpetajad, Liisi Okas, Kristi Kallus, Kristiina Leppik, Eliis Ait, Alexandra Guseva, Anna Maria Ülviste. Foto Aime Estna

1A ja V3 liinide 
ajutised ümbersõidud
Seoses vee- ja kanalisatsioonitrassi 
kaevetöödega suleti 10. oktoobril val-
lamajaesine teelõik Astri tee ristmikust 
kuni 1A peatuseni. Kaevetööd kestavad 
29. oktoobrini. Ajutised ümbersõidud 
vallamajja toimuvad läbi parkla.

Linnaliin 1A ei sõida kaevetööde ajal 
vahemikus 11. oktoobrist kuni 29. oktoob-
rini peatusesse Viimsi vallamaja, kuna 
buss ei saa parkla kaudu ümber pöörata. 
Samuti ei sõida koolibuss Viimsi vallamaja 
peatusesse samal ajavahemikul.

Kaevetöid teostab OÜ Profimaa, kon-
taktisik Kristjan Kilter, tel 52 67 595. 

Vabandame ebamugavuste pärast!

Vallavalitsus
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Kolmandat aastat alustab vallavalit-
sus kampaaniat “Jõuluks koju Viim-
sisse“, millega soovime vallaelanike-
le meelde tuletada, et oma elukoht 
Viimsis tuleb registreerida ka rah-
vastikuregistris. Kampaania kestab 
12. oktoobrist 12. detsembrini ning 
kõigi registreerunute vahel loositak-
se välja mitmeid auhindu kohalike 
ettevõtete poolt. Peaauhinnaks on 
suur televiisor.  

Miks on elaniku sissekirjutus vallale tähtis? 
Eelkõige seepärast, et valla eelarve suurus 
sõltub ka meie elanikest. Maksuameti poolt 
kogutavast füüsilise isiku tulumaksust lae-
kub 11,4% vallale. Tulumaks ongi valla eel-
arve peamine sissetulekuallikas. 

Viimsi on läbi aastate olnud üks arene-
numaid valdasid Eestis. Meie rahvaarv on 
aastaga jällegi veidi kasvanud. Viimsis on 
elanikke vaid 1200 inimese võrra vähem 
kui Viljandis, elanike arvult kuuendas Eesti 
linnas. Meie elanikkonnast moodustavad üle 
poole pered, kus kasvavad väikesed lapsed. 
Me peame ikka ja jälle leidma vahendeid, et 
ehitada uusi koole ja lasteaedu, rajada kerg-
liiklusteid ja korrastada külakeskusi. 

Oleme alustanud läbirääkimisi staadioni 
ja suusanõlva rajamise alustamiseks ning 
pikendust ootab ka Karulaugu tervise-suusa-
rada. Kevadeks valmib skateparki esimene 
järk. Loomulikult on veel palju teisi vald-
kondi, mida tuleb igapäevaselt arendada ja 
korrastada.

Teiseks on riik kehtestanud uuest aastast 
kodualuse maamaksu vabastuse. Kodualust 
maamaksu ei pea alates saabuvast aastast 
maksma vaid see, kes on ennast oma koju 
sisse registreerinud. Niisiis – jällegi selge 
põhjus registreerida oma elukoht Viimsis.

Kas Sina oled juba viimsilane?

Ning kolmandaks, valla jaoks on oluli-
ne teada, kui palju elanikke tegelikult vallas 
elab. Tulevikku planeerida on kindlam, kui 
on teada täpsed andmed praegusest seisust. 
Peame küll tulevikus rajama uusi koole ja 
lasteaedu, kuid siinkohal tulebki arvestada, 
kui palju kooli- ja lasteaiakohti me tegelikult 
vajame, milline võib olla demograafiline 
areng ning kui mahukaid hooneid tuleks ehi-
tada ja millisesse piirkonda, kuhu planeerida 
noorte vabaajakeskusi ja kuhu meie seenio-
ritele päevakeskusi.

Kampaania kestab 12. detsembrini. 
Kampaania ajal registreerunute vahel loosi-
takse auhinnad välja Viimsi valla aastapäeva 
pidulikul üritusel 20. detsembril.

Kaunist sügist teile, rannarahvas!

Haldo Oravas
vallavanem

VALLAVANEMA VEERG Lõppes fotokonkurss 
“Suvepäevad Viimsis”

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: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 26. oktoobril

Lubja küla üldkoosolek toimub 25. oktoob-
ril kell 18 Viimsi vallamajas II korruse saalis 
(Nelgi tee 1)
Üldkoosoleku päevakord:
1. Klindiastangu arengusuunad (suusanõlv, ter-
viserajad). Kohal vallavalitsuse esindaja. 
2. Küla kommunaalprobleemid. Kohal vallava-
litsuse esindaja.
3. Arutelu küla ühistest sündmustest.
4. Küla arengukava kinnitamine.
5. Külavanema aasta tegevusaruanne.
6. Jooksvad küsimused.

Lisainformatsioon Lubja küla kodulehel www.
lubjakylaselts.ee. Küsimused ja ettepanekud 
arengukava kohta palume saata e-posti aadres-
sile raimo@paenurme.ee või tel 51 72 941. 

Viimsi valla külade üldkoosolekuteated
Tammneeme külaelanike üldkoosolek toi-
mub 27. oktoobril kell 12 Haugi tee mängu-
väljakul.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Tammneeme–Randvere kergliiklustee raja-
mise võimalikkusest seoses Randvere Kooli val-
mimisega 2013. aastal. Ehituse 2013. aasta 
eelarvesse lisamiseks on kiri külaelanike allkir-
jadega vallavalitsusse viidud (kohale tuleb valla-
valitsuse esindaja).
2. Küla sadevee ärajuhtimise probleemidest 
(Viimsi valla kommunaalosakonna juhataja Alar 
Mik).
2. Tammneeme külavanema eelneva aasta te-
gevusaruanne.
3. Jooksvad küsimused.

Parim loodusfoto: “Meri peab pidu Rohuneeme rannas“, autor Laidi Koppel. Loe lk 5

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärg-
nevad detailplaneeringute algatamise kor-
raldused:
1. Püünsi külas Uus-Järve maaüksusel (planee-
ritava ala suurus on ca 0,45 ha ja piirneb Aasa, 
Kooli ja Niidu teedega ning Kooli tee 33 kin-
nistuga, planeeringu eesmärk on kahe ühepe-
reelamukrundi planeerimine koos ehitusõiguse 
määramisega);
2. Tammneeme külas Kalevi tee 7, 9, 10 ning 
Kalevi tee maaüksustel (planeeritava ala suu-
rus on ca 0,41 ha ja piirneb Kalevi tee 1, 2, 3, 
5, 6, 8 ning Suur-Lutika kinnistutega, planeerin-
gu eesmärk on kolme elamukrundi ühendami-
ne üheks elamukrundiks, teemaast osa liitmine 
elamukrundiga ja ehitusõiguse määramine tek-
kivale terviklikule elamukrundile);
3. Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Tammeõue tee 1 
ja Tammeõue tee 2 (planeeritava ala suurus on 
ca 3 ha ja piirneb Aiandi ja Nelgi teedega ning 
Aiandi tee 2A, 4, Roosi tee 8, 10, Nelgi tee 3, 
Tammeõue tee 4, 5, 7 kinnistutega, planeeringu 
eesmärk on olemasolevale pargile eraldiseisva 
maaüksuse moodustamine, olemasolevale hoo-
nele juurdeehituse võimaldamine ja Nelgi tee 1 
hoone ümber avalikus kasutuses tee rajamine);
4. Äigrumäe küla, Männikusalu, Kadaka, Ees-
Oiusöödi, Oiusöödi ja Roosimäe maaüksustel 
(planeeritava ala suurus on ca 25 ha ja piirneb 
Allikmäe 1, Käära, Aadu, Reinu, Muuga tee 21, 
23, 25, 27, Rajasauna ning Vesiniidu 2 kinnis-
tutega, planeeringu eesmärk on käsitletavatele 
kinnistutele üldplaneeringu järgsete sihtotstar-
vete määramine, avalikus kasutuses teede ja 
trasside planeerimine ja elamu reservaladele 
tervikliku elamurajooni kavandamine koos sot-
siaalsete objektidega).
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärg-
nevad detailplaneeringute kehtestamise kor-
raldused: 
1. Viimsi alevik, Nelgi tee 33 (endise nimega 
Tuulekivi V; detailplaneeringuga määratakse 
kahe moodustatava krundi sihtotstarbed ja ehi-
tusõigus ühe üksikelamu ja abihoone püstita-
miseks, ehitusaluse pindalaga kokku 300 m2 ja 

elamu suurima lubatud kõrgusega 8,5 meetrit, 
abihoonel 5,0 meetrit);
2. Laiaküla küla, Viieaia tee 16 (detailplanee-
ringuga määratakse krundi ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suu-
rima lubatud ehitusaluse pindalaga kokku 275 
m2 ja suurima lubatud kõrgusega 8,5 meetrit);
3. Pringi küla, kinnistud Mere tee 7 ja Mere (de-
tailplaneeringuga moodustatakse Mere teele 
transpordimaa sihtotstarbega krunt ja jagatak-
se elamukrunt Mere tee 7 kaheks ning liidetak-
se need elamukruntidega Mere tee 9 ja Mere 
tee 11 ning määratakse ehitusõigus kummale-
gi krundile ühe abihoone ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitusaluse pindalaga 150 m2 ja kõrgu-
sega 5,0 meetrit);
4. Randvere küla, Kibuvitsa tee 13 ja Saare 
maaüksus (detailplaneeringuga moodustatakse 
kuus maaüksust – viis elamukrunti suurustega 
vahemikus 1298–2971 m2 ja üks transpordi-
maa sihtotstarbega maatükk suurusega 296 m2, 
määratakse kruntide ehitusõigus igale krundile 
ühe üksikelamu ja olenevalt krundist kuni kolme 
abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitus-
aluse pindalaga 660 m2 ja suurima lubatud kõr-
gusega 12,5 meetrit);
5. Prangli saar, Kelnase küla, osaliselt maaük-
sus Aali (detailplaneeringuga moodustatakse 
kuus elamukrunti, üks transpordimaa krunt, ne-
li kaitsehaljastuse maa ja üks kaitsealuse maa 
sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse 
elamukruntide ehitusõigus suvemajade ja abi-
hoonete ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga 
kuni 180 m2, suvemajade kõrgus on kuni 7,0 
meetrit ja abihoonetel 3,5 meetrit);
6. Rohuneeme küla, kinnistud Annuse tee 5, An-
nuse III, Annuse tee 7, 9, 11, 13, 15 ja Madikse 
(detailplaneeringuga moodustatakse kaheksa 
elamukrunti, kolm transpordimaa krunti ja üks 
loodusliku haljasmaa krunt ning määratakse 
kruntide ehitusõigus kahekorruseliste üksike-
lamute ja ühekorruseliste abihoonete ehitami-
seks, krundi ehitusaluse pindalaga kuni 300 m2, 
elamu kõrgus olemasolevast maapinnast on 8,5 
meetrit, abihoonel 4,0 meetrit).

Esmaspäeval esitleti regionaalministri tel-
limusel valminud omavalitsuste 2011. aas-
ta võimekuse tabelit. Mullu sügisel esitatud 
andmetega võrreldes on tabelis kohad vahe-
tanud Rae ja Viimsi vald – Rae vald on tõus-
nud esikohale. 

Võimekate omavalitsuste esikümnes on viis 
valda – Rae, Viimsi, Saku, Harku ja Jõelähtme 
vald – ning neli linna – Tallinn, Saue, Kuressaare 

ja Tartu. Oma kohta on pingereas parandanud 
enim 5000–10 000 elanikuga omavalitsused. 
Regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri sõnul on 
oma ülesannete edukaks täitmiseks vaja oma-
valitsustel piisavat inimeste arvu ning uurin-
gu tulemuste järgi hakkab võimekus langema 
omavalitsustes, kus elanikke on alla 5000. 

Uuring toimus tänavu neljandat korda. 
VT

Viimsi vald on võimekuselt 2. kohal
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Rahvarohkel Viimsi turva-
lisuse päeval osales teiste 
asutuste ja organisat-
sioonide seas ka Tallinna 
Sadam. Viimsilastele tut-
vustati keskkonnanõuete 
ja -ohutusealaseid tege-
vusi Muuga sadamas ning 
ühtlasi uuriti lühiküsimu-
se vormis seda, kuidas 
kohalikud elanikud oma 
kodukohaga rahul on ja 
kuidas nad tunnetavad 
sadama tegevuse mõju 
oma igapäevaelule.

Ühena Tallinna Sadama esin-
dajatest turvalisuse päeval 
osalenud keskkonnajuhtimise 
osakonna juhataja Ellen Kaasik 
märkis, et lühiküsitluse tule-
mused peegeldavad viimsilaste 
üldist rahulolu oma kodukoha-
ga. “Meie küsitluses osalenud 
78 inimese vastused näitavad, 
et viimsilased on oma koduga 
rahul. Väga heaks pidas oma 
kodukoha elutingimusi 37% ja 
heaks 55% vastanutest,” osutas 
Kaasik. Halvaks või väga hal-
vaks ei pidanud oma kodukoh-
ta mitte keegi, 7% vastanute 
puhul oli seisukoht neutraalne.

Kuna Tallinna Sadam soo-
vis turvalisuse päeval lisaks 
üldisele hinnangule koduko-
ha elamistingimuste kohta ka 
tagasisidet sadama tegevuse 
mõjust, uuriti viimsilastelt, kas 
Muuga sadama tegevus on ini-

meste igapäevaelu mõjutanud. 
“Vastustest nähtub, et 77% ini-
meste arvates Muuga sadama 
tegevus pole nende igapäeva-
elu mõjutanud,” kirjeldas Kaa-
sik tulemusi. “23% vastanutest 
tõdes, et nad on tunnetanud 

AS Tallinna Sadam sõlmis 
AS-iga EcoPro lepingu 
Muuga sadamasse kol-
manda välisõhu seire-
jaama ehitamiseks, mis 
peaks valmima 2013. 
aasta esimesel poolel. 

Ligi 150 000 eurot maksva uue 
jaama abil on võimalik õhus-
aastet mõõta ka Randvere küla 
suunal. 

“Uue jaama rajamine on 
loogiline jätk kahe esimese 
seirejaama käivitamisele 1998. 
ja 2004. aastal,” kommenteeris 
Tallinna Sadama kvaliteedi- ja 
keskkonnajuhtimise osakonna 
juhataja Ellen Kaasik. Viimsi 
valda Randvere külla paigalda-
tava kolmanda seirejaama val-

Keskkonnainspektsiooni algatusel viiakse käesoleva aasta lõ-
pus Muuga sadama ümbruskonna elanike seas läbi küsitlus, et 
teada saada nende arvamusi välisõhu kvaliteedi ja lõhnahäi-
ringute kohta.

Muuga ja selle ümbruse välisõhu kvaliteet on piirkonna eripära 
tõttu olnud jätkuvalt probleemiks. Teatavasti paiknevad elamu-
piirkonna vahetus läheduses mitmed naftasaaduste käitlemise ja 
transiidiga tegelevad ettevõtted, mille tegevusega võivad kaas-
neda ja sageli kaasnevadki ebameeldivad lõhnahäiringud.

Viimase aasta jooksul on kaebuste arv taas kasvanud. Käesole-
va aasta algusest kuni septembri keskpaigani sai keskkonnains-
pektsioon Muuga ümbrusest 164 lõhnakaebust.

Selle aasta novembris-detsembris läbiviidava küsitluse käigus 

Kas Muuga sadama ja sealsete ettevõtete tegevus on 
mõjutanud teie igapäevaelu?

Hinnang kodukoha elutingimustele

Jah, müra
7%

Ei mõjuta
77%

Jah, halb lõhn
16%

Väga hea
37%

hea
55%

ei vastanud
1%väga halb

0%

halb
0% neutraalne

7%

Küsitlus Viimsi elanike seas 
näitas rahulolu kodukohaga

sadama tegevuse mõju ning 
enamasti toodi välja halb lõhn 
ja ka müra.” 

Kaasiku sõnul on Tallinna 
Sadam viimastel aastatel suuna-
nud märkimisväärseid ressurs-
se selleks, et sadama tegevuse 

mõju naaberkülade elanikele 
võimalikult minimaalseks teha. 
“Näiteks oleme koostöös Kesk-
konnauuringute Keskusega väl-
ja töötanud seiresüsteemi, mis 
uurib pidevalt õhusaastet ja nn 
mädamuna lõhna põhjustavate 
ainete kontsentratsiooni. Müra 
vähendamiseks oleme püstita-
nud Muuga sadamasse kaks mü-
ratõkkeseina,” kirjeldas Kaasik.

Tallinna Sadam uuris viim-
silastelt ka seda, milliseid 
samme inimesed ise sadamalt 
ootaks valla elanike eluolu pa-
remaks muutmisel. “Mitmed 
soovisid, et sadama tegevusest 
saaks rohkem infot nii infopäe-
vade kui ka külastuste läbi,” 
vahendas Kaasik küsitlusest ja 
ka Tallinna Sadama stendi juu-
res vestelnud inimeste suust 
kõlama jäänud ootusi. Samu-
ti peeti väga oluliseks üldist 
ohutusalast tegevust ja sadama 
sellealaste ettevõtmiste teavi-
tamist. “Omalt poolt kinnitan, 
et peame koostööd kogukon-
naga väga oluliseks ning tä-
name viimsilasi nii tagasiside 
kui ka ettepanekute eest. See 
on meile suureks abiks oma 
ohutusalase tegevuse paremal 
planeerimisel,” lisas Kaasik. 

Viimsi turvalisuse päeva 
raames täitis Tallinna Sadama 
lühiküsimustiku 78 inimest, kel-
lest 90% ehk 70 olid ka Viimsi 
valla elanikud.

Jan Jõgis-Laats

mides on koos seniste Muuga 
1 ja Muuga 2 seirejaamadega 
Kaasiku sõnul efektiivselt kae-
tud Muuga sadamast lõunasse, 
läände ja edelasse jäävad ini-
meste elukohad. 

Seirejaamade eesmärk on 
pidevalt monitoorida Muuga 
sadama operaatorite tegevuse 
mõju õhukvaliteedile ja olla va-
jadusel valmis operatiivselt rea-
geerima. Kogu seirejaamadest 
saadud info saasteainete tase-
mest laekub ühtsesse IT-raken-
dusse, mis võrdleb neid kehtes-
tatud piirnormidega. “Muuga ja 
nüüd ka Randvere küla suunas 
paigaldatud seirejaamade abil 
soovime kinnitada ka kohalike-
le kogukondadele, et keskkon-
nakaitse ja puhta õhu tagamine 

on sadama tegevuses olulise 
tähtsusega,” sõnas Kaasik.

Juhul, kui seirejaamad näi-
tavad mõne keemilise ühendi 
piirväärtuse ületamist Muuga 
sadamas, teavitatakse sellest 
koheselt kõiki operaatoreid, 
keskkonnainspektsiooni ja kesk-
konnaametit. Samuti läheb info 
kriitiliste piirnormide ületami-
sest Tallinna Sadama vastu-
tavatele töötajatele, Viimsi ja 
Jõelähtme vallavalitsustesse 
ning Maardu linnavalitsusele. 

Kaasiku sõnul teavitatakse 
Tallinna Sadama vastutavaid 
inimesi ja operaatoreid ka siis, 
kui seirejaam näitab kriitilisele 
piirile lähenemist, kuid õigus-
aktides määratletud piirnorme 
pole veel ületatud. 

Muuga sadamas jälgitak-
se õhusaaste taset alates 1998. 
aastast, mil käivitus Muuga 1 
seirejaam. 2004. aastal lisan-
dus Muuga 2 seirejaam. Alates 
2007. aastast alustati seirejaa-
mades ka saastetasemete mõõt-
misega vesiniksulfiidi osas. Te-
gemist on madala lõhnalävega 
keemilise ühendiga, mis levitab 
ebameeldivat (mädamuna) hai-
su juba ka madalate kontsent-
ratsioonide juures. 

Lisanduva kolmanda seire-
jaama orienteeruv valmimis-
aeg on 2013. aasta esimene 
pool. Kokku 143 500 eurot 
maksev seirejaam paigaldatak-
se Viimsi valda Randvere külla 
Kaevuaia tee 29 maaüksusele.

Sirle Arro 

Randvere külla tuleb välisõhu seirejaam 

uuritaksegi elanikelt nii lõhnaainete esinemise sagedust, iseloo-
mu kui ka mõju. Kokku intervjueeritakse rohkem kui sadat Muuga 
ümbruse elanikku. Muuga lõhnahäiringute põhjuste selgitamine 
on kavandatud 2012. aasta lõpuks.

Küsitluse tulemuste põhjal saab otsustada elanikkonnale soovi-
matu lõhnataju esinemise üle ning planeerida koostöös keskkon-
naministeeriumi ja Keskkonnaametiga tegevusi ning meetmeid 
piirkonna saastatuse vähendamiseks.

Küsitluse korraldamist toetab rahaliselt Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus.

Paralleelselt elanike küsitlemisega viiakse eelseisval talvel 
Muugal õhukvaliteedi hindamiseks läbi ka välisõhu mõõtmised.

Keskkonnainspektsioon

Elanikud saavad välisõhu kohta oma arvamuse öelda

Vallamajas on 
nüüd kohvik
Viimsi vallamajas avati sel nädalal uus kohvik 
Nana.

“Nana on merineitsi nimi,” ütles OÜ Rachelle juhataja 
Signe Kapsi, kes uut kohvikut juhib. “Merineitsid on väga 
pikaealised ja mereteema meilegi siin Viimsis lähedane,” 
selgitas ta nimevalikut. 

Kohvik asub vallamaja apteegipoolses tiivas samades 
ruumides, kus varemgi on olnud söögikoht. Vahepeal su-
letud ruumides on tehtud uuendusi, õdusust lisavad kar-
dinad ja pehmed istmed, sümpaatsed on toekad lauad ja 
toolid. Kapsi sõnul täiendatakse sisekujundust veel teo-
karpide ja liivaga. 

Nanas pakutakse niihästi päevapraade kui ka elaval 
tulel valminud liharoogi, saab kohvi ja kooke ning hom-
mikuputru. Traditsioonilisele Euroopa köögile lisandu-
vad aserbaidžaani päritolu road ning kindlasti ei puudu 
lastemenüü. Milliseks pakutav valik kujuneb, see peaks 
selguma ka klientide küsitluslehtedelt, lubas Kapsi. Koh-
vikuruumi saab ka rentida. 

VT

Ilves Randvere 
metsas
Kuna jalutan pidevalt meie imeilusal Randvere 
metsarajal, siis otsustasin seda teha ka sep-
tembrikuu viimase päeva õhtul. Kell hakkas 
saama kuus.

Jalutamas käin koos oma taksikoera Poppyga. Kuna taks 
on jahikoer, siis meeldib Poppyle metsas jälgi taga ajada. 
Olin sellise käitumisega juba harjunud ning kõndisin sihi-
kindlalt mööda metsarada edasi. Tihtipeale meeldib meile 
koos rajalt välja kalduda ja ringi uidata. Seekordki käisi-
megi mööda tundmatuid radasid.

Jõudes tagasi jalutusrajale, otsustasime minna võidu-
ka finišini. 

Poppy on väga tark ja tubli koer ning kõnnib ilusti 
ilma rihmata peremehe järel. Üks hetk aga hakkas ta mee-
lehetlikult midagi nuuskima ning suundus metsa sisse. 
Otsustasin, et mis seal ikka, tundub ilus kohake – lähen 
uurin ka. Suurte vihmasadude tõttu ootas ees suur maa-
ala, mis oli läbinisti märg nagu raba. Ainus tee kuiva jala-
ga üle saada oli minna suure rändrahnu tagant – taolisi on 
täis terve Viimsi mets ja maa. 

Kõndisime siis ettevaatlikult ja niipea, kui ma pea kivi 
tagant välja pistsin, vaatas mulle otsa ilus ja suur ilves. 
Seisis minust umbes 10 meetri kaugusel.

Kuna olen ise loodushuviline, siis teadsin, et ilvese 
kohtamine metsas on väga harv juhus ning seetõttu ürita-
sin võimalikult kaua teda liikumatult vaadelda. Nõnda me 
siis vaatasimegi tõtt oma 20 sekundit, kuni otsustasin, et 
pean koera rihma otsa panema, muidu jookseb ta ilvesele 
järgi, või vastupidi. Ja kohe kui ma kummardasin, pani 
ilves jooksu. Püsti tõustes nägin vaid ilvese tagakäppasid 
välkumas. 

See polnud mul esimene kord metsas lähedalt looma 
silmitseda. Kuid esimene kord oli see näha niivõrd harul-
dast looma nagu ilvest. Kuna ilvese arvukus on Eestis li-
gikaudu 1000 isendit, siis arvan, et see kohtumine jäi mul 
ka viimaseks, kuigi loodan, et mitte. 

Metsa suundun tagasi juba homme, uutele seiklustele.
Triin Nigul

Avamispäeval uues kohvikus.
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Märkamatult on kätte jõudnud sügis ning aeg on 
hakata mõtlema  järgmise aasta 1. jaanuarist avaneva 
elektrituru peale. Viimsi piirkonna elektrivarustajana 
soovime oma tarbijatele veelkord jagada informatsioo-
ni seoses eesootavate muudatustega.

Kui tänasel päeval peavad tarbijad ostma oma elektri-
energiat oma võrguettevõtte käest (Viimsis Imatra Elekter 
AS), siis järgmisest aastast on seoses avatud elektrituruga 
peamiseks muudatuseks see, et tarbija saab endale vabalt 
valida elektrimüüjat.

Elektri võrguteenust jääb Teile pakkuma ka järgmisest 
aastast Teie praegune võrguettevõte. Viimsis siis Imatra 
Elekter AS. Seda põhjusel, et paralleelseid elektrivõrke ei 
ehitata.

Valides endale uue elektrimüüja, tuleb olla ka valmis 
selleks, et Teile hakkab laekuma iga kuu kaks arvet – üks 
elektrienergia eest ning teine võrgutasude ja riiklike mak-
sude eest. Jäädes aga elektrienergiat ka järgmisest aastast 
Imatra Elekter AS-i käest ostma, tagate endale ka edasipidi 
ühe ühtse arve. 

Kõik muud toimingud jäävad tarbijale samaks. Elektri-
näite  peate ka järgmisel aastal teatama Imatra Elekter AS-
ile, kes sisestab need Elering AS-i poolt loodud kesksesse 
andmevahetusplatvormi, kust vajadusel Teie elektrimüüja 
saab need enda andmebaasi sisestada ja siis Teile arve koos-
tada. Samuti ei pea tarbijad muretsema arvestite vahetamise 
pärast, ka need jäävad edaspidi võrguettevõtte hallata.

Kuidas kujuneb avatud elektrituru hind?
Avatud elektriturg toimib üldiselt nagu iga teinegi konku-
rentsile avatud turg, kus turuhinna ja mitmekesisuse määra-
vad pakkumine ja nõudlus. Konkreetse hinna kujunemiseks 
on energiakaubanduses loodud elektribörs – Nord Pool 
Spot –, mille vahendusel saavad pakkujad (elektritootjad) 
ja ostjad (tarbija mõistes elektrimüüjad) oma ostu-müügi 
tehinguid teostada.

Lisaks pakkumisele ja nõudlusele mõjutavad hinda veel 
mitmed teised tegurid. Peamisteks neist on Skandinaavia-

maade hüdroreservid, erinevate kütuste maailmaturuhinnad 
ning CO2 kvootide hind. Just viimane ongi peamine põhjus, 
miks järgmisel aastal ootab tarbijaid ees elektri hinnatõus. 

Hinnatõusu juures tuleb kindlasti mõista seda, et see 
mõjutab ainult elektrienergia hinda, mis moodustab  vaid 
1/3 Teie elektriarvest. Ülejäänud osa elektriarvest moo-
dustavad võrgutasud ja riiklikud maksud, mida hetkel 
turu avanemine ei mõjuta. See tähendab, et 30–50%-line 
elektrienergia hinnatõus toob endaga kaasa 10–16%-lise 
elektriarve suurenemise. Näiteks kui Teie senine elektriarve 
on kogusummas 20 eurot (187 kWh Partner 24 järgi), siis 
uuest aastast oleks sellise hinnatõusu juures Teie elektriarve 
suurus vastavalt 22 või 23,4  eurot.

Kuidas toimida?
Kõigepealt tuleks Teil analüüsida oma seniseid tarbimis-
harjumusi (kas kasutate elektrikütet, tarbite rohkem päeval 
või öösel jne).  Oma elektrienergia  tarbimisest ülevaate 
saamiseks võite abi leida meie iseteenindusest, kus on näh-
tav Teie tarbimisajalugu. Teiseks tuleks endale selgeks teha, 
kui suure osa moodustab teie pere eelarves  elektriener-
gia hind (1/3 kogu elektriarvest).  Sellest tulenevalt saate  
endale valida sobivaima hinnastamismetoodika (fikseeritud 
või muutuv hind). Pakettide võrdlemisel tasub lisaks ühiku-
hinnale pöörata tähelepanu ka teistele lepingutingimustele.

Arvestada tuleks sellega, et kui Te soovite  juba 1. 
jaanuarist olla avatud turu elektripaketi tarbija, siis tuleb 
elektrileping sõlmida hiljemalt 10.12.2012. Kui Te ei ole 
selleks ajaks  otsust langetanud või ei  soovinud seda teha, 
ei juhtu midagi. Sellisel juhul jääte automaatselt  tarbima 
Imatra Elekter AS-i poolt pakutavat üldteenust, millest 
võite igal ajahetkel üle minna mõnele muule avatud turu 
elektripaketile.  Sellisel juhul, tuleb meeles  pidada seda, et 
vastavalt elektrituruseadusele on minimaalne etteteatamise 
aeg 21 päeva ning kõik tarnijavahetused jõustuvad kalend-
rikuu vahetumisega. Näiteks kui Te soovite hakata avatud 
turu elektripaketti tarbima alles 01.03.2013, siis peate olema 
uue lepingu sõlminud hiljemalt 07.02.2013. Tehes seda 

näiteks 08.02.2013, hakkab Teie uus elektrileping kehtima 
alles 01.04.2013.

Kuidas sõlmida elektrilepingut?
Elektrilepingu sõlmimisel on kõige olulisem meeles pidada 
seda, et elektrilepingu saavad sõlmida isikud, kellel on 
lepingu sõlmimise hetkel kehtiv võrguleping. Kõige lihtsam 
viis selle kontrollimiseks on vaadata, kelle nimele on vor-
mistatud tänane elektriarve. Kui Te elate kortermajas ning 
maksate kommunaalteenustega ka elektri eest korteriühis-
tule, siis Te endale individuaalset elektrilepingut sõlmida ei 
saa.

Imatra Elekter AS-iga on elektrilepingu sõlmimiseks 
kaks võimalust. Kõige kiirem ja lihtsam viis uue elektrile-
pingu allkirjastamiseks on kasutada meie kodulehel (www.
imatraelekter.ee) asuvat iseteenindust. Iseteenindusse 
sisselogimiseks on vaja kasutada ID-kaarti või Interneti-
panka. Teine võimalus on sõlmida uus elektrileping Viimsi 
klienditeeninduses (Randvere tee 17)

Mida Imatra Elekter AS pakub?
Avatud elektriturule hakkame pakkuma kahte paketti: 
fikseeritud hinnaga  paketti PÜSIV ning Nord Pool Spot 
Eesti hinnapiirkonna hinnast sõltuvat paketti TÄPNE. 
Lisaks pakume võrgupiirkonna tarbijatele riiklikult regulee-
ritud üldteenust, mille märksõnaks on mugavus. Juuresole-
vast tabelist leiate lühikokkuvõtte meie pakutavatest avatud 
turu elektripakettidest. Täpsemat infot koos hinnakirjadega 
leiate juba oktoobrikuu lõpus meie kodulehelt.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi jaanuar läheneb jõud-
salt, ei tasuks teha kiirustatud otsuseid. Tuleks rahulikult 
mõtestada enda vajadused, võrrelda erinevaid elektripakette 
ning alles siis võtta vastu kaalutletud otsus. 

Lisainfot avatud turu kohta leiate meie koduleheküljelt 
ning samuti võite küsimuste korral kirjutada meile e-posti 
aadressil  elekter@imatraelekter.ee või helistada meie klien-
diteeninduse telefoninumbrile 606 1840.  

Sven Pitkve

Elektrist särisev sügis on kätte jõudnud

Paketi PÜSIV puhul on Teie elektrienergia hind fikseeritud teatud 
müügiperioodiks. Perioodi pikkus sõltub lepingu tüübist. Imatra 
Elekter AS pakub oma klientidele 6- ja 12-kuulisi fikseeritud 
hinnaga lepinguid. Antud paketi puhul saab tarbija valida ka 
kahetariifse hinnastamise. Paketist PÜSIV saab valida ka “rohelise 
energia” versiooni, mille puhul garanteerime, et kogu Teie elektri-
energia pärineb taastuvatest energiaallikatest.

Paketi TÄPNE puhul muutub Teie elektrienergia hind igakuiselt 
vastavalt Nord Pool Spot börsi kaalutud keskmisele hinnale. Bör-
sihinnale lisandub müüjapoolne vahendustasu. Üle 63A peakaits-
mega tarbijatel moodustub hind igaks tunniks vastavalt Nord Pool 
Spot börsi hinnale, millele lisandub müüjapoolne vahendustasu.  
Antud paketiga sõlmitud leping on tähtajatu ning seda saab lihtsa 
vaevaga ümber vormistada mõneks muuks vabaturu paketiks. 
Peakaitsmega alla 63A tarbijal on võimalik valida ka kahetariifset 
hinnastamist. Lisavõimalusena saab valida paketist “rohelise 
energia” versiooni.

Väiketarbijal on õigus osta mõistliku, põhjendatud ja võrdse 
kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga elektrienergiat oma võrgu-
ettevõttelt. Tarbija, kes ei oska või ei taha endale mõnd vabaturu 
paketti valida,  jääb automaatselt üldteenuse tarbijaks. Üldteenuse 
hind kujuneb üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõ-
histe koguste ja Nord Pool Spot börsi tunnipõhiste elektrihindade 
kaalutud keskmisest, millele võrguettevõttel on õigus lisada juur-
dehindlus. Üldteenust saavad tarbida kliendid, kelle peakaitse on 
alla 63A.

PAKETI PÜSIV PLUSSID: PAKETI TÄPNE PLUSSID: ÜLDTEENUSE PLUSSID:
+ Te ei pea muretsema elektrienergia hinna kõikumiste pärast – 
elektrienergia hind on kogu  müügiperioodi jooksul muutumatu

+ Sobib tarbijatele, kelle elektritarbimine on aastaringselt ühtlane, 
ja neile, kes saavad oma tarbimist juhtida

+ Läbipaistev ja õiglane hinnastatus  

+ Võimaldab koostada täpset eelarvet,  kuna elektrienergia hind 
on ette teada                               

+ Paketi vahetamine on ülilihtne – puuduvad lepingu ennetähtaeg-
se lõpetamise tasud

+ Lihtsus – ei teki vajadust tegeleda pakettide võrdlemise ja 
valimisega

+ Teid ei mõjuta Nord Pool Spot börsi hinnatipud. Eriti oluline 
on see elektrikütet kasutavatele tarbijatele, sest talvisel perioodil 
võib börsi hind tunduvalt kallim olla

+ Hinnastamine võimaldab tarbijal saada börsi hinna langusest 
maksimaalset kasu

+ Üks arve nii elektrienergia kui ka võrguteenuse eest 

+ Sobib väiketarbijatele
+ Üleminek vabaturu paketile on lihtne
+ Võimalik ka kahetariifse tarbimise korral

PAKETI PÜSIV MIINUSED: PAKETI TÄPNE MIINUSED: ÜLDTEENUSE MIINUSED:
– Te ei saa kasu börsihinna langustest – Elektrienergia hind muutub igakuiselt (raskendab kulutuste 

prognoosimist)
– Elektrienergia hind muutub igakuiselt (raskendab kulutuste 
prognoosimist)

– Leping on müügiperioodiks siduv – Eelmise kalendrikuu elektrienergia hinna  saab teada alles järg-
mise kalendrikuu alguses 

– Eelmise kalendrikuu elektrienergia hinna saab teada alles järgmi-
se  kalendrikuu alguses     

– Elektrienergia hind oleneb lepingu sõlmimise ajast
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Alustame uut rubriiki “Mina olen 
viimsilane“, kus tutvustame oma valla 
inimesi, kes on tuntud kaugelt üle 
koduvalla piiride. Hannes Võrno oli 
lahkesti nõus vastama meie küsimus-
tele, kuidas tema igapäevaelu kodu-
vallas kulgeb.

 
Kaua olete oma perega Viimsis elanud?

Alustasin Haabneemes suvitamisega aastal 
1996. Viimsisse kolisin elama 1998. aastal.

Kuidas leidsite tee Viimsisse ja millises 
külas elate?

Elan Viimsis ning täpselt seal, kus elami-
sest tükk aega olin unistanud. Õnneks oli meil 
ühise kodu suhtes terves peres täpselt samad 
ootused ning oleme seepärast tänini rahul.

Kuidas siin oma vaba aega veedate, nii-
hästi üksi kui ka koos perega?

Siin vallas elab mitu mu sõpra ja tuttavat, 
samuti peresõpru. Aeg-ajalt, ja seda kahjuks 
liiga harva, käime üksteisel külas, aga armas-
tan vabal ajal olla oma kodus.

Mis on Viimsis hästi ja mida võiks pare-
maks muuta?

Viimsis on peatänavad ja teed väga heas 
korras ning ma ei kahtlegi, et tasapisi teeb vald 
järjest korda ka väiksemaid teid-tänavaid. 

Mis häirib? Mind häirib väga kusagilt kos-
tev ja läbi aju lõikav undamine, mida ilmselt 
tekitab mingi pump kusagil terminaalis. Aeg-
ajalt, oleneb tuule suunast, vindub ka vastikut 
tööstuslikku lehka. Samuti on silmale häirivad 
need kunagi ehitama hakatud ja poolelijäänud 
tondikolossid, mille tõenäolised omanikud 
näivad ise ka hädas olevat.

Kas olete midagi huvitavat Viimsis enda 
jaoks leidnud – mõnd huvitavat kohta loo-
duses, restorani, sündmust, kontserti või 
muud vaba aja veetmise võimalust?

Siin on võimalusi üsna laiale maitsele. 
Olen silmanud väga kauneid kodusid ja hoolit-
setud koduaedu – näib, et see on väga paljude 
viimsilaste kirglik huviala. Väljaspool kodu 
ma eriti sageli ei einesta, aga hiljaaegu avas-
tatud Roots on priima köögi ja teenindusega. 
Samuti Jussi Õlletuba, kus tundub käivat üks 
Eesti vilkamaid kontserttegevusi ning elab hea 
pubiõhustik.

Missugune on teie suhe merega – millised 
tegevused on seotud merega või mida tulevi-
kus tahaks teha?

Minu suhe merega on kogum aukartusest, 
austusest, romantikast ja lõõgastusest. Suhtlen 
temaga iga päev –  mida seal Pirita tee tipptun-
ni ummikutes ikka muud teha.

Kas olete veetnud aega ka Viimsi suure-
matel saartel, nagu Prangli, Naissaar, Keri, 
Aksi? Mida huvitavat olete seal avastanud?

Pean ütlema, et olen neist ainult Naissaarel 
käinud. Ma ei ole see tüüp, kes kogub enda 
jaoks geograafilisi punkte, kus ta käinud on. 

Ma olen Kopenhaageni või Arlanda lennujaa-
mades käinud paarkümmend korda vähemalt, 
aga ma ei ütle, et ma olen kõva Skandinaavia- 
rändur. Minu jaoks on olulisemad kohad, kus 
ma olnud olen. Olnud, see tähendab natukene-
gi aega elanud, inimestega tuttavaks saanud, 
loodust tundma õppinud, kultuurist osa saanud 
jne. Loodan, et need päevad kõigil väikesaar-
tel ja mujal maailmas on mul veel ees. 

Ent miks pole veel neile koduvalla saar-
tele jõudnud ja kas tulevikus on plaanis 
neid külastada?

Et ma saartel käinud pole, on puhtalt oma-
enese laiskus, ei muud. Muidugi on plaanis 
külastada, nagu juba eelmisele küsimusele 
vastates ütlesin.

Kaitseväe teenistuses olles peab kind-
lasti tihti sporti tegema. Kas ka kodus olles, 
vabal ajal tegelete tervisespordiga? Millise 
alaga ja kus?

Teen rõõmuga ning peamiselt kepikõn-
di või sörkjooksu ja selleks on Viimsis lausa 
suurepärased tingimused. Tunnistan, et oo-
tan ka suusamäe plaanide realiseerumist, sest 
kujutan ette, kui kirevaks see lööks talviste 
sportimisvõimaluste ja meelelahutuse valiku. 
Kui ükskord ometi taibatakse, et leiged pigi-
loigud ja lahtine killustik ei ole kusagilt otsast 
tõsiseltvõetav teeremont, siis saab Viimsis ka 
mootorrattasõidust rõõmu tunda.

Kuidas tutvustate Viimsit oma sõprade-
le? Mida näitate, kuhu neid viite?

Ma polegi oma sõpradele Viimsit tutvusta-
nud. Hea mõte. 

VT

MINA OLEN VIIMSILANE

Hannes Võrno: Siin on võimalusi laiale maitsele

Hannes Võrno saates “XX aastat hiljem“ intervjueerib Laidoneri mõisa pargis Indrek Tarandit.

Vaatasin konkursile lae-
kunud fotosid, naeratus 
näol. Mitmed fotod mee-
nutasid, mida toredat  
suvi Viimsis kaasa tõi. 

Suvel, olles Viimsi sündmuste 
keerises, võtan seda endast-
mõistetavalt, et meil on tore-
daid festivale, teatrietendusi, 
laadapäevi, mida külastada ja 
kus tuttavate-sõpradega koh-
tuda.

Kõik konkursile laekunud 
pildid näitavad meie koduko-
ha omapära, andes kokku ilu-
sa terviku. Tegelikult ju meie 
suvi siin Viimsis käibki nii, 
et hommikul läheb kalamees 
merele, lapsed jooksevad ran-
da, et seal õhtuni hullata, ning 
rebasepoisid mängivad heinte 
sees. Kui päike loojub, on kõik 
jälle rahulik, kuigi päeval ter-
ve Viimsi tormas ringi.

Tore, et on inimesi, kes os-
kavad seda kõike ka läbi foto-
silma jäädvustada. Kõnekaid 
pilte oli nii mitmeid, et vallava-
litsus otsustas piltidest koosta-
da järgmise aasta kalendri.

Kuna konkursile laekus 
mitmeid vapustavaid pilte, oli 
žüriil (koosseisus vallavoli-
kogu liige Mari-Ann Kelam, 
valla rahandusameti juhataja 
ja vabal ajal ka harrastusfoto-
graaf Randar Lohu, vallava-
litsuse töötajad Marje Plaan 
ja Marianne Leppmets ning 
allakirjutanu) väga raske pari-
matest parimat välja selgitada. 

Vaidluste tulemusel otsus-

Fotokonkursi “Suvepäevad Viimsis” võitjad
OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

TEOSTAB 
ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Detailplaneeringud

Dendroloogilised uuringud

Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mängu-
väljakute projektid

Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA 
KORRALIK, 

HINNAD 
SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.144

tel 60 66 863, 56 502 487

info@viimsiarendus.ee

tas žürii võidutööd järgnevalt:
Parim sündmusfoto – Val-

la-Aluste esinemine Viimsi Va-
baõhumuuseumis, autor Peep 
Kirbits. 

Parim loodusfoto – Meri 
peab pidu Rohuneeme rannas, 
autor Laidi Koppel.

Parim viimsilase foto – Viim-
si on super, autor Haldo Ora-
vas, kes annab oma auhinna 
fotol olevale modellile. 

Vallavalitsus jätab endale õi-
guse neid fotosid kasutada valla 
trükistel ja kodulehe portaalides. 

Mailis Alt
Kommunikatsiooni- ja

arendusjuhtParim viimsilase foto: Viimsi on super!. Autor Haldo Oravas. 

Parim sündmusfoto: Valla-Aluste esinemine Viimsi vabaõhumuuseumis. Autor Peep Kibrits.
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Kalapaatide võidupurjetamised 2.
(Algus VT 28. sept 2012)

Täiesti tänapäevase võist-
lusreportaaži trükib ära 

ajaleht Valgus 1900 aasta 
rahvaregatist Tallinnas: “20.
augustil pani Eestimaa paadi-
sõidu selts Tallinna reidil rahva 
võidupaadisõidu toime, milleks 
umbes 9 meripenikoorma pik-
kune veetee (Batarei, Karlose 
boje, Viimsi) kindlaks oli mää-
ratud. Paras lõunatuul vihma-
hoogudega paisutas purjusi. 12 
paati, mis kahte klassi jaotatult 
korraga välja läksivad, võtsivad 
võidupurjetamisest osa.

Esimeses klassis (üle 20 
jala pikkused) sai esimese 
auhinna, 20 rubla Vast Haap-
salust, aeg 1 tund 52 minutit 30 
sekunti. Teise, 10 rubla, Peeter 
Archipov Viimsist, aeg 2 tundi 
5 sekunti. Teises klassis (paa-
did alla 20 jalga) võitis esimese 
auhinna, 20 rubla, Peeter Viik 
Viimsist, aeg 2 tundi 6 sekunti, 
teise, 10 rubla, Valdemar Holm 
Tallinnast, aeg 2 tundi 7 sekun-
ti, kolmanda auhinna, 5 rubla, 
sai Hans Eslon Tallinnast, aeg 2 
tundi 33 minutit”.

Kuni sajandivahetuseni oli 
Eestimaa Merejahtklubi orga-
niseerinud kokku 29 rahvare-
gatti, pärast 1909. aastat kat-
kes regattide organiseerimine 
tüli tõttu jahtklubi ja purjetaja-
te vahel.

Rahvaregattide korralda-
mine Tallinnas sellega siiski 
ei lõppenud. Tallinna Jaht-
klubi soovis lihtrahva hulgas 
populaarsust võita ning võt-
tis 1920-ndate aastate keskel 
võistluse korraldamise uuesti 

päevakorda. 1926 aasta võist-
luste kohta kirjutab Laevandus 
ja Kalaasjandus nr 5 järgmist:

“Tallinna Jahtklubi korral-
dusel oli 22. augustil Tallinna 
reidil võidusõit (purjetamine) 
kalapaatidele, kaheksa paadi 
osavõttel. Distants 10,6 miili, 
sadama tagant, Paljassaare S 
toodri ja Pirita boi joonele ning 
tagasi. Tuul oli SW 4–6 palli.

Paadid purjetasid selle tee 
läbi väga hea ajaga, mis näi-
tab, et meie kalapaatide konst-
ruktsioon õige hea on, samuti 
ka purjed. Ainult vändamisel 
oli mõnel raskusi, mis näitas, 
et purjede paigutus küllalt õige 
ei olnud. 

Esimesena tuli paat nr 239, 
omanik ja juht P. Silberfeldt 
Miido rannast, ajaga 2 tundi 

14 minutit. Teisena paat nr 516 
omanik ja juht A. Säinas Viim-
sist, ajaga 2 tundi 15 minutit. 
ja kolmas paat nr 268, omanik 
ja juht A. Piilberg Paljassaa-
relt, aeg 2 tundi 17 minutit. Ka 
järgmised paadid olid varsti 
kohal, nii et kõik poole tunni 
kestusel finišist läbi jooksid.

Sõidu lõpul tähendas klubi 
komande hra Peet, et Tallinna 
Jahtklubi traditsiooniliselt iga 
aasta kalapaatide võidusõidu 
korraldab. Seda ei tehta nal-
ja pärast, vaid sellepärast, et 
võistlusel paadi puudused sil-
ma paistavad, mida edaspidi 
võib kõrvaldada. Võitjatele 
annetati autasuna mälestus-
märgid. Esimene võit – väike 
hõbekarikas, teine ja kolmas 
võit – hõbepeekrid”.

Järgmise aasta võistlustest 
on samas ajakirjas nr 9 (1927) 
juttu veidi analüüsivamalt:

“Tallinna jahtklubi korral-
datud kalapaatide võidusõidust 
14. augustil s.a.  omasid auhin-
du järgmised paadid: I võidu sai 
paat nr.2 Paljassaarelt. Omanik 
ja juht Joosep Mooser. Aeg 1 
tund 27 minutit ja 35 sekundit 
II-se võidu sai paat nr 1 Viim-
sist. Omanik Juhan Einstruk, juht 
August Einstruk. Aeg 1 tund 33 
minutit 0,5 sekundit III-da võidu 
sai paat Paljassaarelt, mille oma-
nikuks ja juhiks oli Aleksander 
Peilberg (Piilberg). Aeg 1 tund 
34 minutit 35 sekundit.

Sõidutee pikkus oli 6½ me-
remiili. Tuul SSW 3–4. Kogu 
sõidu aja sadas kõvat hiilivih-
ma. Seega keskmine kiirus 4½ 
miili, mis küllalt hea. Viga, 
ainuke, mis sarnanes möödu-
nud aastale, et poutimisega 
oli raskusi. Purjede keskkoht 
on liiga ees võrreldes paadi 
keskkohaga. Eelmine võte on 
iseäranis soodne kalapaatidele, 
sest võimaldab püüniste paigu-
tamist paati, kuid purjetamisel 
(võistlusel) pole sarnane taklas 
vastuvõetav (linnamehe jutt. 
See ei ole kalapaat, kuhu ei saa 
asetada püüniseid, HA). Seda 
näitas ka paat, mis omandas 
esimese auhinna, mille suur 
puri oli asetatud padi keskkoh-
ta (See oli Mooseri suur 2 mas-
ti ja purjedega reisupaat).

Peale võidusõitu korraldati 
klubi ruumes koosviibimine, 
kus annetati võitjaile auhinnad 
ja diplomid. Kalamehed soo-
visid, et tulevikus annetataks 
auhindadeks praktilisemaid 

asju, näiteks kalavõrke ja muid 
püügiabinõusid.

Klubi juhatus, seda arves-
tades, kavatseb seada tulevikus 
kalapaatide võidusõite laiali-
semale alusele. Ühtlasi kavat-
setakse korraldada ka moo-
torkalapaatidele võidusõite, et 
selguks, missugused mootorid 
meile kohasemad. Võidusõite 
ei kavatseta korraldada mitte 
üksi Tallinnas, vaid ka teistes 
keskkohtades, näiteks Loksal, 
Tsitres, Paldiskis jne. Need 
võistlused on vajalikud meie 

See selge pilguga noormees  
on 1894. aasta kalapaatide 
võidusõidu võitja Karl Aksberg 
(1865–1912). Tallinna foto-
graaf Teterini ateljees tehtud 
visiitportreel on ta umbes 23-
aastane. Karl oli vilunud purje-
taja ja ehitas juba 16-aastaselt 
teki ja pärakajutiga kaubajahi 
ning käis sellega Soomes kauba-
reisidel. Soomest toodi sel ajal 
tõrva, vasest paadinaelu, purje
riiet, kohvi, tubakat, tuletikke 
ja muud eluks vajalikku.

Võidusõidul  teise koha saavutanud Naissaare mees Viktor Bergi 
(1871–1953) on fotol paarkümmend aastat vanem kui võistluse 
ajal. Viktor ja ta neli venda said kõik hea merehariduse ning kapte-
nipaberid. Viktor Berg töötas Vene jäälõhkujatel ja oli 1917. aastal  
ka praeguse Suure Tõllu kapten. 1927. aastast töötas ta Gdynia 
merekooli vanemlootsi ja sadamaülemana. Viktor Berg oli tunnus-
tatud mees ja kõige väärikamaks autasuks võib pidada Kroonlinna 
pommitanud Briti eskaadri eduka lootsimise eest omistatud medalit, 
mille Briti admiral talle isiklikult üle andis.

kalapaaditüüpide ja -mootorite 
standardiseerimiseks“.

Kaluriregattide korralda-
misega tegi Tallinna Jahtklubi 
mõne aasta jooksul tänuväär-
set tööd. Klubi juhatus arvestas 
kalameeste soovi – auhinnaks 
anti tõepoolest kalapüüniseid. 
Juhatuse kavatsused võistlusi 
tulevikus laialdasemalt korral-
dada jäid siiski ainult kavat-
susteks...

Ülalnimetatud Eesti me-
reäärsetes keskustes peetud 
võistluste kõrval olid taoli-
sed üritused populaarsed ning 
osavõturohked ka sisevetel. 
Võrtsjärvel võistluspaiga jär-
gi endale nime saanud Valme 
regatt on nendest üks pikema 
traditsiooniga üritusi.

Starti ilmus alati hulk 
võimsaid kalurite purjekaid 
järve kõigilt kaldailt. Võistlus 
meelitas pealtvaatajaina järve 
kaldale kokku tuhandeid ini-
mesi. Nii kirjutas Heino Kuiv-
jõgi.

1923. aastal olin vaatamas 
Leesi Kalameeste ühingu kor-
raldatud kalapaatide võidupur-
jetamist, kus oli paarkümmend 
ühe ja kahe masti ja purjega 
toredat suurt avamere kalapaa-
ti võistlemas. 

1900. aasta paiku toimus 
Käsmu lahel võidupurjetami-
ne purjealustega, milleks olid 
väiksemad ühemastilised te-
kiga kaubaveo jahid, kus tuli 
purjetamises esikohale Aksi 
Aleksander Aksberg, Madise 
poeg Aksist, Prangli vallast, 
oma jahiga.

Harald Aksberg 
Aleksandri poeg

Sel ubinapäeval püstitasi-
me tõelise mahlarekordi – 
pressisime kahe päevaga 
umbes 4500 liitrit õuna-
mahla! 

Täname kõiki talgulisi, kes 
võtsid vaevaks õunad kohale 
tassida, aitasid neid mahlap-
ressi kallata, õunajääkide käru 
liigutada, õunajääke konteine-
risse kühveldada ja muid tal-
gutöid teha.

Ubinapäeva õnneloosi võit-
jad: metalse turukorvi firmalt 
HansaNova võitis Elisa Rihma, 
õunakoorija firmalt õunakoorija.
ee võitis Johanna-Maria Kaalma.

Täname ka kõiki õunakoogi-
võistlusest osavõtjaid. Võistluse 
võitis sel aastal konkurentsitult 
proua Anne Mik Leppneeme 
külast koguni kahes kategoo-
rias: kõige ilusam kook (pär-
mitaigna plaadikook Õunake) 
ja kõige maitsvam kook (Küp-
sise õunakook). Auhinna pani 
parimatele välja Meira.

Ubinapäeva korraldamise-
le aitasid kaasa paljud toredad 
koostööpartnerid ja abilised – 
suur aitäh Teile kõigile! Rahali-
selt toetas ka sel aastal põlluma-
jandusministeeriumi programm 
Eesti Toit. Väliköögi kokandus-

koolituse ning tervisliku toitu-
mise loengu tegevust rahastati 
Euroopa Sotsiaalfondi program-
mist “Tervislikke valikuid toeta-
vad meetmed 2012”. Väliköögis 
õpetatud toitude retseptid ja 
juhised ning abiliste nimekir-
ja leiate muuseumi kodulehelt 
www.rannarahvamuuseum.ee.

Tulge ikka turule! Kodu-
maised juur- ja puuviljad, ka-
lad jm tervislik toidukraam 
ootab igal laupäeval – sööme 
need ära!

Eha-Kai Mesipuu
Viimsi Taluturu eestvedaja

Rannarahva 
Muuseum sala-
piiritusega Riias
28. oktoobril oli Läti akadeemilise raamatukogu 
saali kogunenud hulk rahvast. Esitleti Raimo ja 
Risto Pullati raamatu “Viinameri“ lätikeelset 
versiooni ning Rannarahva Muuseumi näitust 
“Spirdivedajad ja smugeldajad“.  

Viimastena said sõna muu-
seumi teadustöötajad. Kes 
ootasid nendelt pikka ja aka-
deemilist sõnavõttu, pidid see-
kord pettuma, sest korraga 
võlusid muuseumiinimesed 
justkui nõiaväel oma riiete 
alt välja plekist salapiiritu-
seplaskud ja demonstreeri-
sid neid rahvale. Publik pika 
jutu puudumise üle ei kurt-
nud ning nõnda palju kiidu-

ja tänusõnu oma esitluse eest polnud esinejad juba ammu 
kuulnud. Näitus, mida esitlemas käidi, jääb aga kuuks 
ajaks läti rahvale imetlemiseks, et ka sealmaal meie sala-
piirituseveo ajalugu veidi tuntumaks saaks.  

Salapiiritust käis Lätti vedamas Rannarahva Muuseu-
mi dünaamiline teadusduo koosseisus näituse kuraator Mai-
vi Kärginen ja teadur Külvi Kuusk. Näitus “Spirdivedajad ja 
smugeldajad“ valmis algselt Rannarahva Muuseumis 2011. 
aastal ning selle koostasid Alar Mik ja Maivi Kärginen.

Maivi Kärginen
Rannarahva Muuseumi teadusjuht

Läti karikatuur, millel 
kujutatu näituse avamisel 
reaalsuseks muutus.

Ubinatest sündis rekord!

Sordivalik oli lai. Tutvustati koduseid mahlapresse. 

Kahe päevaga pressiti kohapeal 4500 liitrit õunamahla.



12. oktoober 2012  7

Viimsi Keskkooli Fond ko-
gub oma tegevusega raha
koolis toimuvate haridus- 
ja kultuuriprojektide ellu-
viimiseks ning toetab 
õpilaste rahvusvahelisi 
õppekäike. 

1. septembril valiti fondi juh-
tima uus 3-liikmeline juhatus, 
kuhu kuuluvad Viimsi Kooli 
töötajad ja õpetajad Margit 
Võsu, Merike Hindreus ja Pee-
ter Sipelgas. 

2001. aastal asutatud siht-
asutus Viimsi Keskkooli Fondi 
eesmärk on rahaliste ja mitte-
rahaliste vahendite kogumine 
Viimsi Kooli õppe- ja kasva-
tustöö paremaks korraldami-
seks. Raha laekub fondi pea-
miselt Viimsi Kooli ruumide 
rentimisest. Samuti on võima-
lik koolist laenutada heliteh-
nikat (koos pädeva helitehni-
kuga), kostüüme ning lisaks 
aulale ja klassiruumidele üüri-
da näiteks ka laborit. 

Fondi kogunenud raha-
listest vahenditest toetatak-
se õpilasesinduse ja -ürituste 
korraldamist, sotsiaalprojekte, 
kirjastatakse haridusteemali-
si trükiseid, koolis toimuvaid 
spordi- ja kultuuriüritusi ning 
õpilaste huvitegevust.

Olulisemad tegevused 
eelmisel õppeaastal
Tänu Viimsi Keskkooli Fondile 

ja lapsevanemate toetusele on 
2011/2012 õppeaastal saanud 
toimuda näiteks erinevad tea-
dusringid (Taibud, robootika, 
matemaatikaring Nupula); 1. 
klassi õpilaste rahvatantsuring, 
mitmed kunstiringid (Kunsti-
sõbrad, 1. ja 2.–3. klassi õpi-
laste kunstiring), näiteringid, 
matkaring, laulustuudiod (ka 
Bändiruum), väikeste filosoo-
fide ring, 4. klasside jalgratta-
koolitus ning eelkooliring kooli 
tulevatele õpilastele.

Fond abistab õpilaste 
kogemuste saamist
Eelnevatel aastatel on õpilased 
fondi kaudu saanud osaleda 
näiteks Corki koorifestivalil Ii-
rimaal (mudilaskoor), Rakvere 
punklaulupeol ning rahvusva-
helisel koorifestivalil Prahas 
(noortekoor), rahvusvahelisel 
teatrifestivalil Birminghamis 
(põhikooli näitering) ning 
Soome-Eesti tantsupeol Tam-
peres (kooli tantsurühmad).

Samuti on fondi laekunud 

Väikelapse esmaabi-
koolitus
Esmaabikoolitus kõigile, kelle jaoks on 
laps ja tema tervis kalleim vara.

Lastevanemate teadmi-
sed lastehaigustest aga 
samuti last ähvardava-
test ohtudest on esma-
tähtsad. Koolitusel saa-
te te informatsiooni sage-
damini esinevatest las-
tehaigustest ning trau-

madest ja nõuandeid, kuidas olukorraga toi-
me tulla.

Koolitus toimub 20. oktoobril kell 10–
16 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, koo-
lituse hind on 20 €, koolitaja Margit Pärn,
lisainfo www.rkelu.ee, registreerimine e-
mailil: viimsi@huvikeskus.ee 

Sünnipäev on väga tähtis päev. Muuseumi 
mereteemaline mängutuba on saanud aas-
taseks ja kutsub kõiki oma suuri ja väike-
seid sõpru peole!

Mängutuba ja paat Volli on aastaga saanud 
endale hulga vahvaid sõpru, kes sünnipäeva-

peol lastega lustakaid mänge mängivad. Piraa-
tidega saab koos merd seilata ja aaret jahtida, 
Pipiga jõudu katsuda ja krutskeid teha, mere-
mehega meretarkust ja meisterdamist õppida 
ning koos Vigri-Migriga tantsu vihtuda.

Kogu päeva on avatud mänguasjade turg, 
kus iga laps saab õppida kauplemiskunsti. Võta 
kodust kapinurka seisma jäänud mängukannid 
kaasa, laadal leidub kindlasti mõni väike ostja, 
kellele sinu vana lelu on uus ja armas.

Sünnipäevapidu toimub 28. oktoobril kell 
12–15. Pidu on TASUTA!

Tule peole, läbi lusti ja mängu on lõbus uusi 
meretarkusi õppida!

Rannarahva Muuseum, Nurme tee 3, Viimsi
Lisainfo: lapsed@rannarahvamuuseum.ee

Rannarahva Muuseum

Püünsi Kool 
otsib oma tegusasse 

kollektiivi 

eriPedagoogi 
(ühe õpilase õpetamisele 

keskendatud õpe).

Avaldus ja CV saata 
hiljemalt 17. oktoobriks 
aadressile Püünsi Kool,

Kooli tee 33, Püünsi küla, 
Viimsi vald 74013 või 

e-posti aadressile 
birgit@pyynsi.edu.ee

Muuseumi mängutuba on saanud aastaseks

Ruumide rentimine toetab haridusprojekte

l Eneken Pärnastel ja Urmas Nigulal sündis 27. augustil poeg 
Enriko.

l Riina Until ja Andres Pukspuul sündis 27. augustil tütar 
Adeele Harriet.

l Ave Aarelal ja Markus Gröbmairil sündis 30. augustil tütar 
Elisabeth.

l Heilike Engbuskil ja Risto Mägil sündis 6. septembril tütar 
Dora Mia.

l Signe ja Priit Hynninenil sündis 16. septembril poeg 
Herman.

l Kristi Vahuril ja Hannes Kahlil sündis 17. septembril poeg 
Kristjan.

l Natalja ja Jevgeni Fenkol sündis 19. septembril tütar 
Margarita.

l Piret Vaasil ja Tormi Pajul sündis 20. septembril poeg Oskar 
Mihkel. 

l Annely ja Kaido Toril südis 22. septembril tütar Katriin.   

l Kristiina Ruvenil ja Mihkel Maasikul sündis 25. septembril 
poeg Georg.

rahaliste vahenditega toeta-
tud 10. klasside ettevalmis-
tuslaagri toimumist Käsmus, 
keskkooli 30. aastapäeva kor-
raldamist, kooliteatri etendusi 
“Lumekuninganna” ja “Grea-
se” ning mitmeid õpilasesin-
duse korraldatud üritusi koolis 
(Moeaken, Eesti Pidu jne).

Ruumide rentimise 
abil muudetakse kooli-
elu mitmekülgsemaks
Kõik firmad ja eraisikud, kes 

kooli ruume rendivad, aitavad 
seega kaasa kooli kultuuri- ja 
huvitegevuse hoogustumise-
le ning võimaldavad toimuda 
projektidel, mis muidu mitte 
kunagi toimuda ei saaks. Aitäh 
kõigile neile, kes sellesse pro-
jekti oma panuse on andnud, 
ning loodame, et huvilisi, kes 
pärast õppetööd kooliruumi-
des tegevust leiavad, tuleb aina 
juurde!

Fond ootab kõiki toetama 
kooli õpilaste mitmekülgset 
arengut läbi annetuste fondi 
või huviringide rahastamise.

Lisainformatsioon ruumide 
rentimise ning fondi tegevuse 
kohta: margit.vosu@viimsi.edu.
ee, tel 623 5143 (Margit Võsu, 
SA Viimsi Keskkooli Fondi ju-
hatuse esimees). 

Annika Remmel
Viimsi Kool

Etenduse “Grease“ trupp pärast edukat esinemist. 

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 08.10.2012

Tere tulemast!
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Õpetajate päeval pälvis 
vallavalitsuse tänukirja 
Malle Ernesaks, kes 40 
aastat oma elust on 
pühendanud koolitööle, 
olnud eesti keele ja kir-
janduse õpetaja. 

“Minu esimeseks töökohaks 
enne Viimsisse tulekut oli ta-
valine Harjumaa 8-klassiline 
maakool,” meenutab Malle Er-
nesaks. “Kuna mu eelkäija oli 
noormees, kes võeti sõjaväk-
ke, sain kogu tema töökoor-
muse, kaasa arvatud poiste ke-
halise kasvatuse tunnid. Pean 
seal töötatud 10 aastat väga 
tähtsaks. See oli tõeline õpeta-
jakoolitus. Õpetada, ise õppida 
ja teha tuli kõike, mis vaja ja 
mida nõuti, aga nii, et pakuks 
rõõmu endale ja teistele.”

Malle Ernesaksa kooliaas-
tad möödusid keerukal ja raskel 
ajal Ida-Virumaa kaevandus-
linnas, kus ta teadis, kelleks ta 
mingil juhul saada ei taha. Aga 
kindlasti oli elukutsevalikul 
mingi osa ka sellel, et vanaisa 
rääkis juba enne Malle koolitee 

algust, et tüdrukust saab “kooli-
prelna”. Selle mõttega tütarlaps 
kasvades harjuski. Lisaks veel 
mõned juhused, asjaolude kok-
kulangemised ja nii läkski.

Koolis on tore 
Malle Ernesaks pole koolist 
tüdinud, vastupidi – koolis on 
tore ja huvitav. “Nii palju või-
malusi suhtlemiseks õpilaste 
ja kolleegidega. Kogu aeg mi-
dagi toimub, muutub, areneb. 
Iga päev võib mõni õpilane 

millegagi üllatada. Peab olema 
selleks valmis ja koos rõõmus-
tama või kurvastama.”

“Arvan, et olen läinud kaasa 
nii ajaga kui oma eaga,” arut-
leb teenekas õpetaja. Nooruse 
entusiasmist jooksis ta kehalise 
kasvatuse õpetajana poistega 
staadionil võidu, riskis klassi-
juhatajana käia Leningradis ja 
Moskvas ekskursioonil eks-
kursioonibüroo korralduseta ja 
giidideta. Ja kui suurte klassi-
de puhul kirjandite, etteütluste 

ja kontrolltööde parandamine 
kaotas oma võlu ega pakkunud 
rahuldust, tuli kirumise asemel 
korrigeerida tööülesandeid. “Õn-
neks on kooli juhtkond väga 
mõistvalt minusse suhtunud ja 
pakkunud uusi väljakutseid ning 
aidanud pehmelt maanduda.”

Malle Ernesaks peab oma 
elukutses kõige tähtsamaks 
soovi olla õpetaja, see töö peab 
meeldima ja rõõmu valmistama. 
“Kõik head iseloomuomadused 
on olulised, sest lapsed, kollee-
gid ja lapsevanemad on erinevad 
ja nendega tuleb lävida. Pingeri-
da ma teha ei oska, aga mõned 
võin ju öelda: kohusetundlik, 
järjekindel, kannatlik,rahulik, 
rõõmsameelne, empaatiavõime-
line, uudishimulik jne. Ka õpe-
tajad peavad olema omanäoli-
sed ja erinevad ning kui armas-
tad oma tööd, saad ka halbadest 
omadustest jagu.”

Igaühel oma õpetaja 
Laur
Mõned staažikaid õpetajad 
kurdavad, et õpetajatöö on 
muutunud raskeks, õpilased 

iseteadvamaks, õpetaja prestiiž 
on kahanenud. Malle Ernesaks 
nõustub. “Kõik muutub ja are-
neb kiiresti, paraku mitte alati 
paremuse poole. Iga põlvkond 
kasvab üles eelmisest oluliselt 
erinevates oludes, tema tulevi-
kulootused ja -võimalused on 
hoopis teised. Nii muutub ka 
õpetajatöö. Paljugi on läinud 
kergemaks, huvitavamaks, va-
bamaks, loovamaks. Võima-
luste paljusus teebki mõnikord 
asja keerukamaks ja õpilased 
iseteadvamaks.” 

Õpetaja Lauri ei saa iga-
ühest, arvab Malle Ernesaks, 
aga igal õpilasel peaks oma 
kooliaastatest olema kaasa võt-
ta mälestus vähemalt ühest õpe-
taja Laurist.

Õpetaja Ernesaks töötab 
Viimsi Kooli raamatukogus. 
Paras peamurdmine mitme pa-
ralleelklassi puhul on kohus-
tusliku kirjanduse jätkumine 
vajajatele. “Pole mõeldav, et 
üle 150 5. klassi õpilasele oleks 
võimalik üheaegselt laenutada 
sama raamatut,” tõdeb ta. Kee-
rukaks teeb asja ka see, et uue-

neva õppekava järgi muutub 
soovitusliku kirjanduse loetelu 
kogu aeg. Nii seisavad küm-
mekond aastat tagasi väga nõu-
tud raamatud lugejaid oodates 
riiulitel ja uusi vajaminevaid 
kalleid raamatuid suudab kool 
soetada piiratud arvul. Palju ai-
tab Viimsi Raamatukogu, kuid 
üldse on see keerukas protsess 
ning vajab õpetajate, raamatu-
kogutöötajate, lastevanemate 
ja õpilaste koostööd, kannatlik-
kust ja mõistvat suhtumist.

Et lapsi rohkem lugema in-
nustada, selleks peavad Erne-
saksa arvates kõik raamatu ja lu-
gejaga tegelevad instantsid üles 
näitama suurt leidlikkust. „Ikka 
rohkem põnevust ja avastamis-
rõõmu ning natuke sundustki. 
Kindlasti mängivad rolli ka pere 
harjumused ja lapse muude har-
rastuste rohkus. Algklassides 
püüavad kõik, et lugemine oleks 
huvitav ja teadmisi, emotsioone 
ja meelelahutust pakkuv. Hiljem 
huvialade väljakujunemisel ha-
katakse lugema valikuliselt ja 
vajaduse järgi.“

VT

Iga päev võib mõni õpilane millegagi üllatada

Malle Ernesaks saab vallavanem Haldo Oravaselt tänukirja.

Õpetajate päev oli pidupäev 
1

2

3

4

5 6 7

1. Vallas on kokku üle 300 õpetaja. 
2. Vallavanem Haldo Oravas ja 
abivallavanem Jan Trei tervitavad 
saabujaid.  
3. Tänukirja võtab vastu valla 
kultuurijuht ja muusikakooli 
õpetaja Ott Kask. 
4. Tänukirja saab Viimsi Kooli noor-
tekoori dirigent Andrus Kalvet.
5. Noortekoor Vox Populi.
6. Õpetajad on rõõmsameelne 
rahvas.
7. Viimsi Kunstikooli õpetajad 
Kert Lokotar-Reiman, Eda Kommitz, 
Elle Soop, Anne Soop-Tohver.
 
Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid 
vaata www.fotograafid.ee
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Miks valisite õpetaja elukutse?
Tallinna Reaalkooli lõpetajana 

olin saanud keskmisest tugevama 
põhja reaalainetes ja asusin ülikoolis 
õppima keskkonnateadusi ilma kind-
la soovita saada õpetajaks. Saatusel 
olid omad plaanid ja pärast teist kur-
sust leidsin ennast õpilastele teadmisi 
jagamas. Kodu ja ülikooli vahele jäi 
nüüdseks reorganiseeritud Lehmja 
Põhikool, kus vajati väikese koormu-
sega loodusainete õpetajat, mis mulle 
õpingute kõrvalt hästi sobis. Väike 
koormus muutus aasta-aastalt suure-
maks ja kuna ma ennast selles ametis 
ebamugavalt ei tundnud, oli otsusta-
tud nii ülikoolis spetsialiseerumine 
kui ka tulevane elukutse. 

Olulist rolli on mänginud ja ees-
kujuks olnud minu enda õpetajad 
ning kolleegid, kellelt igaühelt õp-
pisin midagi. Kuni ma oma tegevusi 
naudin, peab olema saatusele tänulik 
selle valiku eest. 

Meesõpetaja on haruldus. Üheks 
põhjuseks nimetatakse kindlasti 
palka, aga kas on veel mõni põhjus, 
miks mehed õpetajaks ei hakka? 

Palk on oluline. Noor mees tahab 
ülikoolist tulles luua peret ja soeta-
da eluaset, aga nooremõpetaja palga 
eest on keeruline teha nii üht kui teist. 
Võib-olla on meestel suurem vajadus 
eneseteostuse järele ja nad ei näe ha-
ridussüsteemis selleks võimalusi. Ma 
küll julgustan noori mehi kooli tule-
ma, sest oma kogemusest võin öelda, 
et kõik sõltub sinust endast, haridus-
maastik pakub põnevaid väljakutseid. 

Ühiskonnas on loodud õpetajast 
kuvand kui kehva staatusega olevu-
sest, kes pidevalt räägib oma raskest 
tööst ja rahamuredest. Kui suudetaks 
riiklikult rohkem väärtustada seda 
tööd (ma ei pea silmas ainult palka) ja 
meedia osutaks enam tähelepanu õpe-
tajate õnnestumistele, siis tuleks kooli 
rohkem mehi. 

Mis Teid on selles töös köitnud, 
et olete kooli jäänud?

Areng eneseteostuse kaudu, vas-
tutus ja hirm vananemise ees (nae-
rab). Ma ei tea palju elukutseid, kus 
iga päev on eriline ning sul on võima-
lik näha ja suunata teadlikult kellegi 
arengut. Olukorrad ja õpilased vahe-
tuvad kiiresti, sageli puudub nende 
üle kontroll, aga samas on need het-
ked väga väärtuslikud, sest toovad 
päevavalgele meid piiravad veendu-
mused, hirmud ja eksiarvamused. See 
kõik on vajalik selleks, et suudaksin 
olla koos õpilastega pidevas arengus. 
Kui ma tunnen, et ma seda enam teha 
ei suuda, siis tuleb astuda kõrvale. 

Õpetajatöös tuleb igal hetkel teha 
valikuid – mida, kellele, kuidas, mil-
lal, kui palju õpetada. Sellega võtad 
vastutuse õpikeskkonna tingimuste 
loomisel. Tegemist on riskiga, et äkki 
ma ei suuda seda teha õpilase huvi-
dest ja arengust lähtuvalt, aga tõeli-
ne oht peitub hoopis riskivabas elus. 
Seni, kuni ma naudin valikuid ja vas-
tutust, võite mind näha koolis tööl. 
Kui endal silm särab ja suudad innus-
tada teisi, siis sa naudid oma tegevusi, 
olgu töö milline tahes. 

Olen väga tänulik Leelo Tiisvelti-
le, kes tõelise visionäärina lõi õpeta-
jatele suurepärased tingimused enese-
teostuseks. 

Teil on ka koolidirektori koge-
mus. Miks vahetasite väikese Võsu 
kooli suure Viimsi kooli vastu ja mil-
lise kogemuse saite direktoriametist?

Olin näinud kõrvalt koolidirekto-
ri tööd ja sisimas oli kasvanud soov 
seda ametit proovida. Võsu kool 
pakkus selleks suurepärase võimalu-
se, lisaks õppisin paremini iseennast 
tundma. 

Läksin uude keskkonda tagasi-
hoidlike teadmistega koolijuhi ame-
tist. Pidin haldama lisaks koolile 
kahte lasteaeda ja spordihoonet. Töö-
päevad venisid pikaks, sest oli vaja 
ennast detailideni kurssi viia hari-
dusasutuste seadustega ning tõestada 
oma ideede vajalikkust. Võsu kooli-
pere võttis mind väga hästi vastu, ma 
ei tundnud ennast võõrana. 

Mul kulus palju väärtuslikku aega 
autoroolis ja see muutus üsna kurna-
vaks. Kui ma midagi ette võtan, siis ta-
han seda teha põhjalikult ja nüüd tuligi 
teha valik, kas arendada Võsu kooli ja 
sinna kolida või leida uus väljakutse. 
Arvestades perspektiivi ja olles aus 
enda vastu, langetasin otsuse teise va-
liku kasuks. Otsus ei tulnud lihtsalt ja 
mulle on jäänud väga armsaks need, 
kellega Võsul koos töötasin. 

Lugesin Õpetajate Lehest kuulu-
tust, et Viimsi Kool otsib loodusai-
nete õpetajat. Esitasin enda kandida-
tuuri, kutsuti vestlusele ja osutusin 
valituks. Nalja tegi tõsiasi, et olin veel 
koolijuht ja enne, kui jõudsin Viimsist 
Võsule, oli seal teada minu soov oma 
ametist loobuda. Kindlasti tekkis ko-
misjonil küsimus, miks peaks keegi 
vahetama direktorikoha õpetajaameti 
vastu – kindlasti on ta mingi jamaga 
hakkama saanud. Õnneks või kahjuks 
oli kõik parimas korras. 

Koolidirektorina sain väärt koge-
musi ja olen selle eest väga tänulik 
Vihula valla rahvale. Seal jõudis mi-
nuni teadmine, et pole vaja kõige uh-
kemat ametinimetust selleks, et teha 
tööd kõige paremini. 

Suurel koolil, kus palju õpilasi, on 
plusse ja miinuseid. Kui suur on Teie 

arvates lapse jaoks ideaalne kool?
Olen lõpetanud väga suure kesk-

kooli (meid alustas klassis üle 40 õpi-
lase) ja töötanud väikestes maakooli-
des. Viimsi Kool on kasvanud õpilaste 
arvult liiga suureks ja müts maha kol-
leegide ees, kes suudavad välja võluda 
sellised tulemused. Õpilased on meil 
klassides väga erineva arengutaseme 
ja -kiirusega ning see nõuab õpetajalt 
palju enam, kui õppetöö organiseeri-
mine valitud seltskonnale.  

Ideaalne kool peab asuma kodu 
lähedal ja olema sellise suurusega, et 
õpilane tunneks ennast turvaliselt ja 
õpetaja suudaks organiseerida õppi-
mist toetava õpikeskkonna. Õpetaja 
peab tunnis sageli tegelema distsip-
liiniga, mis on noortele kolleegidele 
tõsine väljakutse, ole sa kui tahes hea 
ainespetsialist, ilma korrata on keeru-
line luua õppimist soodustavat kesk-
konda. Arvestades Viimsi Kooli aren-
gut, oleks ilmselt mõistlik üle minna 
süsteemile: algkool, progümnaasium 
ja gümnaasium. 

Viimsi Koolis on väga palju või-
malusi – huvialaringe, kus saab tut-
vuda teadustega. Millised ringid on 
populaarseimad, mis huvitab lapsi 
kõige enam?

Lapsi huvitab kõik, mis on seotud 
teaduse või teadasaamisega. Millegi-
pärast on koolides vaekauss ringide 
kasuks, mis tegelevad laulmise, näit-
lemise, kunsti või tantsimise õpetami-
sega. Need on kahtlemata vajalikud, 
kuid muud võimalused enamasti puu-
duvad. Siit tekkis mul mullu suvel 
idee luua Viimsi Kooli juurde tead-
miskeskus (Collegium Eruditionis), 
mille eesmärk on toetada õpilase mit-
mekülgset arengut, luues võimalusi 
täiendavate teadmiste, oskuste ja an-
nete arendamiseks teadmistepõhises 
huvialaringis. 

Olles ise teadusringi Taibu juhen-
daja, nägin nooremates õpilastes sii-
rast soovi omandada reaal-, loodus- ja 
täppisteadustes uusi teadmisi, ei jää-
nudki muud üle, kui asi teoks teha. 
Läksin selle mõttega Leelo Tiisvelti 

juurde ja loova inimesena kiitis ta 
mõtte heaks. 

Sel õppeaastal alustab Collegium 
Eruditionise ringides üle 300 Viimsi 
Kooli õpilase ja huvilisi on tulnud ka 
teistest koolidest. Õpilaste hulgas on 
väga populaarsed teadusring Taibu, 
Nupula, robootikaring, rebase Ruudi 
loodusring, arhitektuuriring, multimee-
dia jne. Osadele soovijatele oleme isegi 
sunnitud ära ütlema – see näitab õpilas-
te suurt huvi ja tahet ise midagi teha. 

Collegiumis on enamasti juhen-
dajateks inimesed meie koostööpart-
nerite – kõrgkoolide – juurest. Meie 
ülesandeks on neid enda juures hoi-
da ja luua tingimused, et nad saaksid 
keskenduda õpilaste annete arenda-
misele. Meie tegevust on toetanud 
SA Eesti Teadusagentuur, Ragn-Sel-
ls AS, Vaata Maailma SA, Elion ja 
Microsoft läbi Nutilabori projekti. 
Järgmisel aastal loodame ka omava-
litsuse toetusele ja kui Viimsi vallas 
on inimesi või ettevõtteid, kes soo-
viksid toetada reaal-, loodus- ja teh-
noloogiavaldkonna huvialaringe, siis 
iga toetus on teretulnud. 

Tegelete palju võimekate õpilas-
tega, aga kõik ei ole võimekad. Kas 
olete nendega leebe või sama nõud-
lik kui andekatega?

Aja jooksul olen muutunud lee-
bemaks (naerab). Kõik ei saa olla 
andekad kõikides valdkondades (loo-
mulikult on erandeid) ja igaüks peab 
leidma tegevuse, mis talle kõige roh-
kem huvi pakub. 

Loodusteadused annavad üldised 
teadmised elu toimimisest ja kui sa sel-
lest aru ei saa, siis on keeruline märgata 
põhjuse-tagajärje seoseid. Mind ei hu-
vitanud väga ajalugu, aga see ei tähen-
danud, et ma oleks jätnud selle õppima-
ta. Õppekava on kohustuslik kõikidele 
ja seda latti ma allapoole ei lase. 

Andekamatele tuleb anda “lisatoi-
det“ ehk nende arengule ja võimete-
le vastavaid ülesandeid. Keemias on 
huvi tekitamine väga lihtne – teeme 
pauku ja tuld. Küsimus on pigem sel-
les, kuidas panna õpilast mõtlema, 

miks see pauk tekkis ja millised on 
võimalikud tagajärjed. Olen lootusri-
kas uue õppekava suhtes, sest see an-
nab senisest vabamad käed uurimus-
like ülesannete lahendamiseks, mis 
võiks tekitada huvi nende õpilaste hul-
gas, kes seni loodusteadusi pelgasid.

Juhite õpilasteadust, juhendate 
teadusringe, korraldate aineolüm-
piaade ja valmistate õpilasi nen-
deks ette, olete veel ka klassijuha-
taja. Kuidas kõike jõuate?  

Ega kõike ei jõuagi (naerab). Olu-
line on aja kasutamise efektiivsus ja 
valikute tegemine. Tuleb kaardista-
da tegevused, mis on enda heaolu ja 
arengu seisukohast kõige olulisemad. 
Õnn tuleb sisimast ja kui õpilaste ees 
on energiast pakatav teotahteline õpe-
taja, siis suudavad mõlemad osapoo-
led koostööd nautida. 

Hommikul olen ma varajane ärka-
ja – jõuan tööpostile 7.15. Tööpäevad 
võivad olla erineva pikkusega ja ega 
õpetajaametis ei suuda kõike koolis 
ära teha, enamasti jätkub töö peale õh-
tusööki kodus, sageli on nädalavahe-
tustel olümpiaadid või teaduslaagrid. 

Olen väga tänulik oma klassile, 
kes sel õppeaastal lõpetab Viimsi Koo-
lis 12. klassi. Kui tulin Viimsi Kooli, 
moodustati mujalt tulnud õpilastest 
uus klass – 6.c, kus alustas 16 õpilast. 
Olime kooli kõige väiksem klass. Tä-
naseks oleme kasvanud kõige suure-
maks klassiks (jagame esikohta).  

Milliseid omadusi peate õpetaja 
jaoks hädavajalikus? 

Täpsus, kohusetunne, motiveeri-
tus, paindlikkus, kohandumine muu-
tuvate tingimustega, näitlejameister-
likkus, karismaatilisus. Usk sellesse, 
mida teed!

Kuidas puhkate ja pingeid maan-
date?

Suurim puhkus ja pingete maan-
damine on kvaliteetaeg lähedastega. 
Minu sõpruskond on väljaspool koo-
limaja, see aitab ennast välja lülitada 
koolimuredest. Olen alati tegelenud 
spordiga, oleme Viimsi Koolis ellu 
kutsunud õpetajate võrkpallivõist-
konna. Tulge pühapäeval kell 18 
Viimsi Kooli väikese maja spordisaali 
ja te näete emotsionaalseid õpetajaid 
end välja elamas. Meie korraldada 
on üle-eestiline õpetajate võrkpalli-
turniir, mis toimub 4.–5. jaanuarini 
2013 (tulge kõik saali omadele kaasa 
elama). Kolm aastat tagasi alustasime 
3. liigast ja oleme jõudnud 1. liigasse. 

Kui Teie saaksite Eesti haridus-
süsteemis midagi muuta, siis mida 
teeksite?

Seda on viimastel aegadel väga 
palju muudetud, pigem ma laseksin 
olukorral settida. Kindlasti on teh-
tud riiklikul tasandil otsuseid, millel 
on kiirustamise märgid ja tulemus ei 
vasta ootustele. Ees on gümnaasiu-
mireform. Ma soovin, et rahalisi res-
sursse jaotataks haridussüsteemis ots-
tarbekamalt, et oleks võimalik luua 
rohkem võimalusi ka andekamatele 
õpilastele. Vähendaksin õpetajate nä-
dalakoormust, et jääks rohkem aega 
enda laadimiseks. Eestis võiks katse-
tada nn vabaagendi saatust, et on või-
malik võtta üks vaba aasta ja ennast 
teiste kolleegide juures täiendada.

Küsis
Annika Poldre

Harjumaa aasta õpetaja Peeter Sipelgas: 
Igal hetkel tuleb teha valikuid

Harjumaa aasta õpetaja tiitliga tunnustatud Peeter Sipelgat tänab abivallavanem Jan Trei. 
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27. septembri õhtupoolikul toimus Viimsi Raa-
matukogus 25. juunist 28. augustini kestnud 
suvise võistulugemise lõpetamine. Kutsutud olid 
kõik võistulugemisest osavõtjad. 

Ootasime suvelugemisest küll suuremat osavõttu, aga pal-
jud õpetajad olid lastele suveks andnud pikad kohustusli-
ku kirjanduse nimekirjad ja nende kõrvalt oli üpris raske 
leida lisaaega suvelugemise raamatute lugemiseks. Osa-
võtjaid oli vähe ka seetõttu, et üritus oli esmakordne ja 
selle idee tuli meil liiga hilja. Samuti jäi teavitus vahetult 
jaanipäevaeelsesse aega. Vähese osavõtjate hulga tõttu ei 
kujunenud tõsist lugemise võistlust. Seda suurem heameel 
on, et nii mõnigi suutis siiski kohustuslikule kirjandusele 
veel lisaks lugeda. Need tublid lugejad olid: 

1.–3. klass: 
Meribel Kuusik 
Aleksandra Maarja Maitse 
4.–6. klass: 
Eva-Lota Tihomirov
Andriin Tori 
Kaur Reidma 
Riho Org 
Katriin Agu 
Andreas Kalvet
7.–9. klass: 
Mari-Liis Lään
Melissa Maria Akkel
Oli veel teisigi lugejaid, kuid nemad ei vastanud küsi-

mustele loetud raamatute kohta ega kogunud lugemispas-
sidesse templeid.

Lõpuüritust juhtis raamatukoguhoidja Marika Matve-
re, kes ka võistulugemiseks raamatud välja valis, kõik 30 
ise läbi luges ning raamatute kohta küsimused ja ristsõnad 
koostas. Ürituse juhtimine tuli tal väga hästi välja ning ta 
oskas ka lapsed hästi vestlusesse jm kaasa tõmmata. Raa-
matukujulise tordi söömise käigus tekkis osalejate vahel 
vestlus selle üle, millised võistulugemise raamatutest roh-
kem või vähem meeldisid, milliseid raamatuid lapsed ise 
armastavad lugeda, kui lühike või pikk oli kellegi suvise 
kohustusliku kirjanduse nimekiri ning milliste raamatute 
lugemine neile üldse ei istu. 

Kõiki lugejaid premeeriti kaustikute ja pastapliiat-
sitega, et nad saaksid kirja panna oma mõtted, ideed ja 
ettepanekud, milliseid üritusi võiks raamatukogu veel 
korraldada, osaleda edasistel jutuvõistlustel, joonistada 
vabal teemal vm. Juba kohapeal tekkis palju huvitavaid 
mõtteid, mida tasub kindlasti edasi arendada (näiteks soo-
viti koomiksijoonistamise võistlust või vabal teemal jutu-
võistlust). Lõpuks liitusid suvelugemisest osavõtjatega ka 
nende raamatukogusse tulnud klassikaaslased ja sõbrad. 
Ühel poisil oli kaasas ka tore ning hakkamist täis 4-aas-
tane noorem vend, kes samuti on meie raamatukogu sage 
külastaja, kuid käib alles lasteaias. 

Olime üllatunud, et lapsed, kes varem üksteist ei tund-
nudki, leidsid väga kiiresti ühise keele ja vestlusteemad. 
Nii mõnigi oleks veel kauemaks kohale jäänud ja edasi 
vestelnud, kuid teistel oli tarvis juba koju minna. 

Õhtu lõpuks olid kõik ühel arvamusel, et üritust tuleks 
järgmisel aastal korrata, aga siis juba natuke pikema aja 
vältel, et jääks rohkem aega raamatute võistulugemiseks 
ja ka teavitustööks.

Kokkuvõttes oli üritus ülimalt tore, lastele paistsid tort, 
morss, soolased küpsised ja pulgad väga maitsevat ning 
see tekitas tahtmise kindlasti ka järgmisel aastal sama üri-
tust ning suvelugemist korraldada. Meie arvates oli tege-
mist igati õnnestunud ettevõtmisega.

Jane Palu

28. augustist 2. oktoob-
rini viis Viimsi Raamatu-
kogu läbi jutuvõistluse 
“Minu õpetaja”. 

Jutuvõistluse kohta avaldasime 
info raamatukogu kodulehe-
küljel, Viimsi Teatajas, Viimsi 
valla ja Viimsi Raamatukogu 
Facebooki kontodel, plaka-
tid olid üleval valla koolides, 
Viimsi Huvikeskuse stendidel 
ja muudel valla infotahvlitel 
(nt poodides). Kutsusime ini-
mesi, olenemata vanusest, üles 
kirjutama meile oma õpetajast. 

Kirjutada võis nii naljaka-
test, nukratest kui ka rõõmsa-
test vahejuhtumitest oma koo-
liteel. Vormistus oli vaba. Töid 
oli võimalik raamatukokku 
isiklikult kohale tuua või saata 
elektrooniliselt. 

Töid laekus kokku 76, 
neist 35 e-posti teel ja 41 toodi 
isiklikult kohale. Mitmed ju-
tud ja luuletused olid piltidega 
illustreeritud. 

Kõige rohkem jutte edas-
tas õpetaja Kirsi Rannaste, kes 
saatis meile 7.f klassi tööd, mis 
meile kõige rohkem südames-
se läksid. Nende seas oli ka 
kaks parimat kirjutist. Kõik 
need lood olid väga südamli-
kud. Eriti hea sõnaga meenuta-
ti eelmist klassijuhatajat Kätlin 
Puhmastet. 

Palju häid sõnu said sellelt 
klassilt ka praegune klassiju-
hataja Mart Felding ja esimene 
õpetaja Marge Tammiste. Õpi-
lased ütlesid, et neil on veda-
nud, kuna pole olnud ühtegi 
kurja klassijuhatajat. 

Lisaks nimetasid 7.f klassi 
õpilased veel Külli Talmarit, 
kes on alati positiivne ja elab 
ajalootundides alati teemasse 
sisse ning räägib sündmustest, 
nagu oleks ise kohal viibinud. 
Nimetati ka Monika Turut, 
kellel on väga palju viise, kui-
das tundi huvitavaks teha. Ma-
dis Raspel oli samuti paljude 
selle klassi õpilaste lemmik. 
Nii tema kui ka Hilja Kuningas 
suutvat ka kõik rasked asjad 
kõigile selgeks teha. Häid sõnu 
jagus ka Külli Alverile – tema 
tunnis on haudvaikus ning 
kõrvaliste asjadega tegeleda 
ei tohi. Gildaras Stokase kohta 
öeldi, et ta oskab hästi selgita-
da tööülesandeid ja -võtteid. 
Ülle Pinnoneni tundidesse on 
samuti väga hea minna, sest 
kuigi vahest sooviks tunni-
kontrollide pärast popitada, on 
pärast töötegemist hea tunne ja 
õpetaja kiidab ka. 

Hea sõnaga nimetati järg-
misi õpetajaid: Karin Keert, 
Jaanika Sarv, Kirsi Rannaste, 
Kaja Koost, Merike Ennomäe.

17 tööd laekus 2.b klas-
si õpilastelt, kes kirjeldasid 
peamiselt oma klassijuhatajat 
Kairi Lehtpuud ja ka teisi õpe-
tajaid. Nad on rõõmsad, et just 
Kairi on nende klassijuhataja. 
Ta polevat eriti kuri – kurjus-

tab ainult siis, kui keegi teeb 
pahandust –, õpetab ta neile 
koolikorda. Samuti nimetasid 
õpilased Agne Pidalit, Maido 
Saart.

2.c klassilt laekus 11 tööd. 
Enamik  võrdles oma õpetajat 
mõne loomaga. 2.c klassi õpi-
lastele meeldivad abivalmid, 
sõbralikud, lohutavad, lahked, 
vastutulelikud õpetajad, kes 
vahel julgevad ka eksida. 

Kui enamik eelnevatest 
töödest olid jutustavad, siis 5.d 
klassi õpilasete tööd olid luu-
levormis ja illustreeritud. Nen-
de juttudes ja luuletustes oli 

peamiselt juttu klassijuhatajast 
Maret Laivist, kes on oma õpi-
lastele väga kallis ja tähtis.

Üks võistlustöö laekus ka 
3.a, 3.b, 3.e, 4.g ja 7.b klassi 
õpilastelt. Enamik olid jutud, 
kuid oli ka toredaid luuletusi. 
Selgus, et õpilaste jaoks on 
oluline, et õpetajatel oleks hea 
tuju, nad mõistaksid nalja teha 
ja naerataksid – see muutvat 
õpetajad meeldivaks.

Žürii koosnes Viimsi Raa-
matukogu töötajatest, kellest 
igaüks koostas oma lemmikute 
pingerea. Nimekirju võrreldes 
ja tööde üle arutledes valiti 

Minu õpetaja Kätlin

Ta oli meie klassi teine klassijuhataja. Ta oli õpetaja pärast Marget ja enne Marti. Kui ta 
esimest korda klassi ees seisis, teadsime, et ta on vaheldus, keda meie klass vajab. Teadsime 
teda juba enne, kuna ta oli meie muusikaõpetaja ning käinud kaasas ka mõningatel klassi-
reisidel. Temaga on meil olnud nii häid kui ka halbu aegu, kuid alati püsis ta mõistliku ja 
rõõmsana. Kätlin oli meie õpetaja 2 aastat ja need olid väga head aastad. Nende aastate 
jooksul suudeti käia Rootsis, rabas ja igal pool mujal. Käisime näidendeid vaatamas ning 
vaatasime isegi üht muusikali, mille vastu pole isiklikult kunagi huvi olnud, kuid siiski see 
meeldis mulle. 

Kätlin ei nunnutanud meid, ta rääkis asjadest nii, nagu need on, mitte ei ilustanud neid. 
Ta julges panna halbu hindeid ja märkusi, mis meid korrale tõid. Kui Kätlin teatas meile enne 
suvevaheaega, et ta on lapseootel, olime nii kurvad kui ka rõõmsad. Olime rõõmsad, sest 
Kätlin oli ootamas imelist last, kellel saab olema väga hea ema, kuid olime kurvad, sest tead-
sime, et kaotame ühe parimatest õpetajatest Viimsi Koolis. Kokkuvõtteks võib öelda, et minu 
mälestused Kätliniga olid ainult positiivsed ja tänu temale on ka minu õppimine paranenud. 

See ongi minu lemmikõpetaja Kätlin.
Sander Raieste 7.f

Minu õpetajad

Minu inglise keele õpetaja on kõige parem. Mõnikord on ta kuri ja ta ei lase kunagi tunnist 
varem ära. Mõnikord jätab ta palju kodust tööd. Aga ta on samas abivalmis ja lahke. Ning 
me (vähemalt osa meist) teame, et ta on karm ja jätab palju õppida ainult sellepärast, et ta 
tahab, et me saaksime keele selgeks. Pealegi, iga inimene võib olla kuri pärast halba päeva 
ja meie oleme ka üks lärmakas klass. Tänu temale oskan nüüd hästi inglise keelt ja sellepä-
rast on mul nüüd sõpru igalt poolt maailmast, saan nüüd ka lugeda raamatuid, mida enne ei 
saanud, ja vaadata filme internetist ilma subtiitriteta. Mõnikord on meie õpetaja aga imelik. 
Kuid see on loomulik, sest iga inimene on seest imelik, aga ainult julged näitavad seda välja. 
Õpetaja on jah väga julge, sest ta on käinud langevarjuga hüppamas. Mina poleks eales 
midagi sellist julgenud.

Minu teine lemmikõpetaja on käsitööõpetaja. Tema on andekas mitmes asjas. Käsitöö, 
kokkamine ja matemaatika – nagu ükskord välja tuli. Ta aitab meid alati kui vaja, kuigi tih-
tipeale ei jõua. Õpetaja naeratab alati ega ole kunagi kuri (vähemalt mina pole näinud). Ta 
laseb tunnist varem lahti,  kui töö on tehtud, ja kokkamise tunnid temaga on alati olnud kõigi 
lemmikud. Tal on alati palju häid mõtteid ja ta kiidab kõiki,  isegi kui töö ei tulnud välja nii,  
nagu pidi. Isegi kui me teeme vigu, leiab ta alati tee, kuidas neid parandada. Mitte kunagi 
pole ma kuulnud teda ütlemas „see töö on liiga suur, anna alla, see pole sinu jaoks” ja õige 
ka, sest allaandmine on üks kõige häbiväärsemaid asju üldse. Ta on kindlasti üks parimaid 
õpetajaid koolis. 

Moonika Illisson 7.f

parimateks Moonika Illisson 
jutt “Minu õpetajad”, mida 
autasustasime Harmoonikumi 
20-eurose kinkekaardiga, ja 
Sander Raieste jutt “Minu õpe-
taja Kätlin”, mis sai auhinnaks 
Viimsi SPA saunakeskuse ja 
spordiklubi 1 x külastuse kin-
kekaardi kahele. Võistlus oli 
suhteliselt tasavägine, mistõt-
tu oli raske välja valida kahte 
kõige ilusamat ja huvitavamat 
tööd. Täname Viimsi SPA-d 
ja Harmoonikumi sponsorluse 
eest peaauhindade välja pa-
nemisel. Lisaks neile anname 
lohutusauhindadena välja raa-
matud järgmistele õpilastele: 
Lumidee Ruttu, Kasper Seba-
stian Silla, Kaur Reidma, Lau-
ra Veensalu, Andreas Saarep, 
Luisa Klaar ja Melissa Maria 
Akkel. Jutuvõistlusest ei võt-
nud sel korral kahjuks osa üks-
ki täiskasvanu.

Suurt tänu peame avaldama 
ka eelmainitud Viimsi Kooli 
klasside õpetajatele, kes aktiiv-
selt reklaamisid oma klassides 
jutuvõistlust ja lubasid õpilastel 
oma tundide raames neid töid 
kirjutada. 

Täname kõiki jutuvõistlusel 
osalejaid! Töödega on võimalik 
tutvuda Viimsi Raamatukogus 
kohapeal. 

Jane Palu

Õpetajate päeva jutuvõistluse 
“Minu õpetaja” tulemused

Hea õpetaja teeb rasked asjad selgeks. Foto Fotolia

Suvelugemise 
pidulik lõpetamine

Lõpetuseks maiustati raamatukujulise tordiga.
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Neile, kes veedavad aega hea raa-
matu seltsis, on Viimsi Raamatukogul 
mõned teated ja meeldetuletused.

• Prangli Raamatukogul täitus 17. septemb-
ril 100. lugeja, kelleks osutus 2. klassis käiv 
Helina Lilleoks. Raamatukogu kinkis talle 
selle puhul raamatu “Anna-Liisa kokaraa-
mat 2”.
• Viimsi Raamatukogul on nüüdsest õigus ilma 
autoritasu maksmata laenutada välja mitteärili-
sel otstarbel osasid Tallinnfilmi ja ERR-i poolt 
välja antud või Eesti Päevalehe sarja “Eesti 
filmiklassika” hulka kuuluvaid DVD ja VHS 
kandjatel olevaid filme ja saateid, mis kuulu-
vad meie raamatukogu fondi. Nimekirjaga 
saab tutvuda raamatukogu koduleheküljel: Lu-
gejateenindus -> DVD ja VHS. 
• Viimsi Raamatukogu viib läbi internetipõ-
hist küsimustikku lemmikraamatute ja -kir-
janike teemal. Vastata saab veebiaadressil 
www.connect.ee/uuring/272426496/.
• Ootame jätkuvalt infot inimeste kohta, kes 
vajaksid tervislikel põhjustel raamatukogult 
koduteenindust. Rahvaraamatukogu seaduse 
§15 lõige 6 paneb rahvaraamatukogule järg-
mise kohustuse: “Elanikele, kes tervisliku 
seisundi tõttu ei ole võimelised raamatuko-
gu külastama, korraldab rahvaraamatukogu 
nende soovil tasuta koduteeninduse”. Kui te 
teate kedagi või olete ise inimene, kes va-
jaks seda teenust (tervislikust seisundist läh-
tuvalt raamatute raamatukogust kojutoomist 
Viimsi Raamatukogust ja tagastamist), siis 
palun andke sellest teada telefonil 606 6934 
või kirjutage e-posti aadressile jane@viim-
sivald.ee, et saaksime teada, kellele sellist 
teenust osutada.
• Viimsi Raamatukogu ootab jätkuvalt nii 

Oma tervise eest hoolit-
sejaid on meie eakate 
seas rohkesti. Tore on 
näha nende siirast rõõmu 
ja kuulda kommentaare 
heade tervisenäitajate 
üle. Just niisugust rõõ-
mu võis näha laupäeval 
Viimsi Päevakeskuses, 
kus toimus teist aastat 
pensionäride ühenduse 
korraldatud tervisepäev.

Lisaks kasulikele ettekannetele 
sai seal mõõta vererõhku, ko-
lesterooli, veresuhkrut ja rasva-
protsenti. Kehanäitajaid mõõtsid 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
tudengid, kellega meil on head 
sidemed juba möödunud aastast.

Kasulikke loenguidki oli 
mitu. Maanteeameti esindaja 
Eve-Mai Valdna rääkis eaka-
tele suunatud jalgratta- ja jala-
käijate projektist „Ole terve ja 
nähtav“, mis pöörab erilist tä-
helepanu sügisestele ohtudele 
küla- ja maanteedel, ning põh-
justest, mis niisuguse projekti 
ellu kutsus. Nagu selgus, on 
ainsaks päästvaks vahendiks 
helkurvest või helkur. Neid oli 
kaasa toodud piisavalt – kõik 
osalejad said pimedaks ajaks 
vesti ja helkuri. Veste proo-
viti selga ja püüti leida ikka 
see kõige parajam. Vanaproua 
Luule Klein, kes on mõned 
aastad pansionaadis veetnud, 
palus minult abi oma vesti 
sobivuse kohta. Ta käib tihti 
poes ja tuttavate pool Tallin-
nas. Tore oli mõelda, et saame 
eakate muredele kaasa aidata. 

Harmoonikumi filosoofiline 
vokiklubi
Et pikki õhtuid meeldivalt õdusaks muuta, on Harmoni-
kum sel aastal avanud “Filosoofilise vokiklubi“. 

Sinna mahuvad nii psühholoogide juhen-
damisel oma alateadvuse ja unistustelaeka 
avamine kui ka käsitöötoad, kus jututeemad 
ise koemustritest välja looklevad, ning ka 
filmiõhtud, kus saab maailmaasjad selgeks 
rääkida (ja miks mitte samal ajal näputööd 
teha).

Seda harmoonilist maailma hakkavad kaunistama keva-
deni ka käsitöö- ja kunstinäitused. Kel soov oma loomingut 
teistega jagada ja näitus üles panna, on lahkesti oodatud! 
Avanäitus on viimsilaselt Eda Kommitzalt.

Ene Lill
Harmoonikumi perenaine

“Mandalast” ja muust.
Kohtumine Tõnu Õnnepaluga

24. oktoobril 2012 
kell 17.00

Viimsi Raamatukogus
Kesk tee 1, Haabneeme

tel 606 6936

Tervisepäev eakatele 
Viimsi Päevakeskuses

Inimese mälu aitab meeles 
pidada ja meelde tuletada nii 
ammuseid aegu kui ka hilju-
tisi sündmusi. Eakatele rääkis 
mäluprobleemidest vanemas 
eas neuroloog Ida-Tallinna 
Keskhaiglast!. Noor arst Rene 
Randver esines veenvalt ning 
selgitas mälu varajasi ilmin-
guid, mis annavad ohumärke 
ja mida ei tohiks mitte mingil 
juhul tähelepanuta jätta. Ta kõ-
neles mälu seotust teiste hai-
gustega ja arsti oskusest neid 
seoseid märgata ning tekke-
põhjusi leida. Tulemuseks ikka 
õigeaegne ja tõhus ravi.

INVARU oli väljas oma 
stendiga ja imeliste abivahen-
ditega igaks elujuhtumiks. 
Huvi pakkusid konservipurgi 
kaane mahakeeramiseks väl-
jamõeldud plaatavaja, keha 
pesemiseks kurvikas pesuhari 
vahetatavate otsikutega, sokki-
de jalgatõmbamise abivahend, 
nööpide avaja jne. Selgitusi 

jagas INVARU direktor Enn 
Leinuste.

Toredat vaheldust pakkus 
Fertilitases ravivõimlemist õpe-
tav Natalja, kellel olid väga hu-
vitavad harjutused hingamise 
korrigeerimiseks ning jalgade, 
käte ja sõrmede liikuvuse paran-
damiseks.

Head ja kasulikku teavet 
oli küllaga, rääkisime ka Ran-
napere Pansionaadi võimalus-
test eakate väärika vananemise 
teenuse osutamisel.

Väike kehakinnitus oli lill-
kapsa, kurgi-, kaalika- ja por-
gandipulgakeste näol, mida 
sai näksida koos maitsestatud 
kastmega.

Päev oli pikk ja kasulik, 
osavõtjaid koos külalistega üle 
70. Külalisesinejad tänasid to-
redate kingituste eest, mida olid 
valmistanud fotoringi liikmed 
kaunitest Viimsi merevaade-
test. 

Viiu Nurmela 

Raamatukogu sügis

emakeele õpetajatelt, õpilastelt kui ka lapse-
vanematelt kohustusliku kirjanduse nimekir-
ju. Need võib tuua isiklikult raamatukokku 
ja me teeme nendest koopiad või saata e-
posti aadressile jane@viimsivald.ee.
• Viimsi Raamatukogu rendib mitmesugus-
teks üritusteks välja 50 m2 seminariruumi, 
mis mahutab 10 lauda ja 24 tooli. Päevarent 
35.79 € (kuni 8 h) või 1 h 8.95 €. Rohkem 
infot meie koduleheküljel: Lugejateenindus 
-> Seminariruum.
• Meie koduleheküljel saab tutvuda septemb-
rikuus raamatukokku lisandunud raamatute 
nimekirjaga (vasakus menüüs Uudiskirjan-
dus -> 02.09–28.09 lisandunud teavikud). 
Kui selles on kirjas mõni Teile huvi pakkuv 
raamat, siis palume see endale reserveerida 
või järjekorda panna e-posti aadressil raa-
matukogu@viimsivald.ee või helistada tele-
fonil 606 6936.
• Nüüd on võimalik avaldada anonüümselt 
oma arvamust Viimsi Raamatukogu kohta 
aadressil http://sayat.me/viimsiraamatuko-
gu, saata meile ettepanekuid oma töö pare-
maks korraldamiseks vms. 

Viimsi Raamatukogu

RAAMATUKOGU UUDISED

Prangli raamatukogu 100. lugeja Helina 
Lilleoks.

 VIIMSI VALLA
OKTOOBRIKUUKUU

-EAKAD SÜNNIPÄVA
LAPSED

Palju õnne!
l Pärja Räägel ............. 95
l Leida Täpsi ................ 94
l Selma Floride Aasma ... 
....................................... 92
l Liidia Kukk ................ 80
l Zinaida Volkova ....... 80
l Hilma Uibo ................ 80
l Aino Külvi .................. 80
l Helda Ajasta ............. 75
l Niina Sepman ........... 75
l Urve-Ivi Sikkemberg ....
....................................... 75
l Mai Vari ..................... 75
l Endel Kiisa ................ 75
l Aadu Kaasik .............. 75
l Madis Kaasik ............. 75
l Nikolai Gorlov ........... 75
l Teisi Üllaste ............... 70
l Lehte Jaame .............. 70
l Inna-Kersti-Dagmar Vaga 
....................................... 70
l Vaike Raja ................. 70
l Laine Mugra .............. 70
l Malle Tark ................. 70
l Mai Aedla .................. 70
l Leo Noodapera ......... 70
l Ants Tamm ................ 70
l Georg Oskar Lellep ... 70

Punutud soengute õpituba
26. oktoobril kell 19.00

Jagame näpunäiteid, kuidas valmista-
da erinevaid punutisi nii pikkadesse kui 
ka lühematesse juustesse. Töötoas valmib 
inglise-prantsuse ja viljapea pats. Pakume 
lihtsaid ideid, mil moel muuta pikad juuk-
sed põimingute ja punutiste abil pidulikuks 
soenguks.

Kaasa võtta juuksehari ning pikajuukseline modell, koha-
peal olemas vahendid soengute kinnitamiseks.

Koht: Viimsi Huvikeskuse saalis, kestvus: 1,5 h, hind: 5 €, 
korraldaja: Isemoodi Loovustuba

Registreerimine ja info: loovustuba@gmail.com, tel. 510 44 00
www.huvikeskus.ee 

Maanteeameti esindaja tõi osavõtjatele helkurvestid. 
Foto Eve-Mai Valdna
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Viimsi Peokeskuses
Pargi tee 12

4. novembril kell 16.00 – 20.00

seenioride
SÜGISBALL

Õhtut sisustab mõnusa muusikaga SULEV VÕRNO

Esineb Ülle Lichtfeldt koos Jõhvi kultuurimaja 
isetegevuslastega

Kavas: mustlas- ja vene romansid

Magus suupiste ja tervitusvein!
Avatud ka baar!

Sissepääs KUTSETEGA. Kutseid saab pensionäride 
ühenduse toast, Viimsi ja Randvere Päevakeskusest!

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus

Randvere reisiklubi käis 
Soomes Turu linnas ja 
saarestikus. 

Randvere Päevakeskuse juha-
taja Aime Salmistu organisee-
rimisel sõitsid Randvere rei-
siklubi liikmed turismireisile 
Soome tutvuma Turu linna ja 
saarestikuga. Sõitma ajendas 
ahvatlev reisiprogramm, mis 
paraku oli kokku pandud väga 
kavalalt, sest seda võis mõista 
mõnes osas mitmeti.

6. augusti varahommikul 
alustasime sõitu Tallinna–Hel-
singi laevaga Soome – 186 000 
järve maale. Esimese peatuse 
tegime Helsingi Senati välja-
kul, külastasime toomkirikut ja 
edasi sõitsime Turu linna, mis 
asub 174 km kaugusel Helsin-
gist. 

Turu on Soome vanim linn 
aastast 1229. Läbi linna voolab 
Aura jõgi, mille ääres on lae-
vaehitustehas ja sadam. Teel 
Turusse tutvustas meie giid 
Enn Käis end reisisaatjana ja 
nimetas ennast Sussaniniks, 
lahti ta seda nime ei mõtesta-
nud! Meie bussijuht Jevgeni 
oli äärmiselt tubli ja professio-
naalne – buss oli 15 m pikk ja 
sellega oli keeruline kitsastel 
vanalinna tänavatel manööver-
dada. Reisijaid oli bussis 64.

Seiklused Soomes koos Sussaniniga

Turu programmist
Programmi järgi pidime Turus 
külastama toomkirikut, raeko-
da, kindluslossi ja veel mõnda 
paika. Kahjuks jäime mõneski 
kohas suletud ukse taha, sest 
esmaspäeviti on seal mitmed 
muuseumid suletud. Sadamas 
siiski Suomen joutsen purjeka 
pardale pääsesime – oli ikka 
uhke küll! 

Meie reisiunistus koosnes 
lummavast segust: merest, saa-

restikust, puumajadega ääris-
tatud tänavatest võrratute koh-
vikute ja promenaadiga väike-
linnast Naantalist, kuhu pidime 
õhtul sõitma ja seal kaks ööd 
ööbima. Kuid see jäigi ainult 
sel päeval unistuseks! Ööbisi-
me Turu linna Sokos hotellis, 
mis osutus väga mugavaks ja 
igati tasemel olevaks: käisi-
me saunas ja basseinis ujumas 
ning pesime maha oma pettu-
mused.

Järgmisel hommikul välja-
puhanuna ja kõhud täis alus-
tasime teekonda mööda vana 
kuulsat Kuningateed Turu 
saarestiku poole. Üsna pea jäi 
manner selja taha, sõitsime 
üle Kuusisto silla ja jõudsime 
Paraineni väikesesse saaresti-
kulinna, mida ümbritseb vesi. 
Põgusa linnaga tutvumise järel 
sõitsime Lillmölasse, kust al-
gas praamisõit. Seejärel jõud-
sime Nauvo kirikukülla, mis 

on idüllilise loodusega ran-
naküla, kus nägime vanu vär-
vikaid paadikuure ja toredaid 
käsitööpoekesi. 

Sõitsime tagasi Turusse ja 
siis õnnestus käia kohtades, 
kuhu eelmisel päeval ei pää-
senud. Turu toomkirik, mis 
on Soome rahvuskirik, on üle 
700 aasta vana ning väärtusli-
kumaid Soome ehitusajaloo-
mälestisi. Suundusime edasi 
Skandinaaviamaade suurimas-
se kindluslossi, mis rajati 13. 
ja mille hiilgeaeg oli 16. sajan-
dil. Meile antud ühe tunniga ei 
jõudnud kõike vaadata, sinna 
tahaks kindlasti tagasi minna.

Väga põnev oli Luostari-
mäe käsitööliste küla. Muu-
seumiküla ligi 30 töökoda olid 
väga huvitavad oma eeltöös-
tusliku aja, eluolu ja ametitega. 
Järgnes vaba aeg, mida igaüks 
sisustas oma soovi kohaselt.

Kolmas päev algas pika 
sõiduga. Üritasime tutvuda 
Soome presidendi suveresi-
dentsiga Kultarantas, aga tule-
musteta, kuna giid ei teadnud 
õiget külastusaega! Jõudsime 
edasi Luohisaari mõisa, Soo-
me 20. sajandi silmapaistvai-
ma inimese – Soome marssali 
ja presidendi Carl Gustav Emil 
Mannereheimi sünnikoju, mil-
lega tutvusime põhjalikult.

Sümpaatne Naantali 
Hurraa! Lõpuks Naantali, lin-
nake, mille pärast paljud reisi-
ma tulidki. Naantali on ajaloo-
line paik, kus linn kasvas ümber 
birgitiinide kloostri. See on nagu 
unistuste linn oma väikeste 
kohvikute, kunstigaleriide, va-
navarapoekeste ja sadamaga. 
Järjekordselt jäi aega napiks: 
oli valida, kas sööd lõunat või 
lähed promeneerima, mõle-
maks aega ei jäänud.

Kella 16 paiku alustasime 
tagasisõitu Helsingisse, kus 
vaatasime üle traditsioonilised 
vaatamisväärsused, nagu Sibe-
liuse mälestusmärgi, kus tegi-
me pilti ja võtsime üles lauluot-
sa, et kuulda, kuidas laul kõlab. 
Külastasime väga hästi hoolda-
tud Helsingi kalmistut, kuhu on 
maetud marssal-president Carl 
Gustav Mannerheim jt kuulsad 
inimesed. Viimasel hetkel enne 
sulgemist jõudsime veel kalju-
kirikusse.

Kokkuvõttes võib öelda, 
et päris vahva oli. Vaatama-
ta sellele, et mõni seik häiris, 
on need tagasi mõeldes päris 
naljakad: “Sussanin“ viis meid 
kiirteelt ära pöörates lõunata-
ma, aga söögikoht oli vahepeal 
pankrotti läinud ja suletud!

Suur tänu reisiseltskonnale! 
Elfriide Ojas

Randvere reisiklubi Helsingis Sibeliuse mälestussamba juures. 

Viimsi eakate heast 
mänguoskusest annavad 
tunnistust hulk auhindu 
ja karikaid, mida oleme 
võistlustel võitnud.

Bowlinguklubi tegevuse järje-
kindlal tegevusel on kindlasti 
suur panus klubi eestvedajal 
Rein Valknal, kes korraldab kõi-
ke südame ja kohusetundega.  

Mäletan oma isa rääkimas 
keegliklubidest Tartus enne 
sõda. Ei teadnud ma siis arvata, 
mis imeline mäng see oli, mil-
lest isa nii vaimustunult rääkis.

Meie mängisime rahvas-
tepalli hiliste õhtutundideni 
nii kodus kui ka koolis ja olin 
selles üsna osav. Isegi nii osav, 
et Tartu Pedagoogilise Kooli 
spordilaagris Käärikul lükkus 
ärasõit Tartusse edasi pea tun-
ni võrra, sest C-kad tegid kahe 
mängijaga – kapten ja mina – 
puhta töö. 

Nüüd, uuel ajal, bowlingu-
ga tutvudes ja ise seda mängi-
des pakub see mäng tõesti põ-
nevust ja ka kehalist koormust. 
Viimsi eakate heast mänguos-
kusest annavad tunnistust hulk 
auhindu ja karikaid, mida ole-
me võistlustel võitnud. Bow-
linguklubi tegevuse järjekind-
lal tegevusel on kindlasti suur 
panus klubi eestvedajal Rein 
Valknal, kes korraldab kõike 
südame ja kohusetundega.  

Võistlusi oleme korral-
danud juba 2006. aastast. 
Rahvusvahelise eakate päeva 
bowlinguturniiri korraldamise 

Bowlinguturniir eakatepäeval
oleme võtnud lausa oma õlga-
dele. Kaks nendest oleme võit-
nud, viimasel saime kaheksa 
võistkonna hulgas teise koha. 
Seekord olid vastasteks Kris-
tiine, Haabersti, Pirita, Mus-
tamäe, Nõmme, Kesklinna ja 
MTÜ Keskpäev võistlejad. 
Tasases punktiheitluses tuli 
võitjaks Kesklinna Sotsiaal-
keskuse võistkond (1549 p), 
teiseks jäi Viimsi võistkond 
(1492 p) koosseisus: Leida Ai-
taja, Ljudmilla Berezina, Hel-
le Mölder, Rein Maidla, Ärni 
Nõmm,ja Väino Tomingas, 
ja kolmandaks tuli  Haabers-
ti Sotsiaalkeskuse võistkond 
(1485 p). 

Turniiri lõpukõnes pöördus 
võistlejate poole Viimsi abival-
lavanem Jan Trei, kes muuhul-
gas ütles: “Rahvusvaheline ea-
kate päev kutsub meid meelde 
tuletama, kui oluline on eakate 
panus ühiskonna elus. Pensio-
nile jäämine ei tähenda Eestis 

enam seda, et jäädakse üksi 
koju nelja seina vahele kurt-
ma ja nukrutsema. Vastupidi, 
üha enam leitakse tee päeva-
keskustesse, kohtuma uute ja 
vanade sõpradega, tegelema 
mitmesuguste harrastustega 
ning oma silmaringi laienda-
ma.

Bowlinguturniir sobib suu-
repäraselt rahvusvahelise ea-
katepäeva tähistamise juurde. 
Tegemist on spordialaga, mis 
sobib kõikidele sõltumata east. 
See mäng pakub parasjagu 
toonust ja hasarti ning juba üle 
6000 aasta on seda mängu har-
rastatud. 

Soovin teile kaunist ja rõõ-
muküllast eakatepäeva, head 
tervist ja jõudu igasse päeva!“

Väärikad medalid ja auhin-
nad, ühine meeleolukas suu-
pistelaud tegid kõigil tuulise 
ja sombuse sügispäeva mulje-
terohkeks.

Viiu Nurmela 

Ootame eakaid matkale
Teine sügismatk sarjast “Tunne koduvalda” toimub püha-
päeval, 28. oktoobril Randvere aedlinna bussipeatusest al-
gusega kell 10.45. Buss V2 väljub Viimsi Haigla eest 10.33.

Matka pikkus 6 km. Pakume kohtumist tuntud meediaesin-
daja Juhan Paadamiga, kes lubas mere ääres rääkida meie 
hulgast lahkunud armastatud näitlejast Salme Reegist ja vas-
tata küsimustele eurolaulude korraldusest. Lõpuks suundu-
me RMK lõkkeplatsile, kus grillime vorstikesi ja joome kuuma 
teed.

NB! Ärge unustage kaasa võtta kõnnikeppe!
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. 
Info: tel 601 2354
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Kohtumine 
Valgrega
Rain Simmuli ja Jaan Söö-
di esituses tuleb ettekand-
misele salongiõhtu stiilis 
lugu Raimond Valgrest. 

Rain Sim-
mul astub
kontserteten-
enduses üles 
R a i m o n d 
Valgre rollis, 
kelle eluloo

jutustuse alualuseks on he-
lilooja ja parandamatu ro-
mantiku kirjad Niina Vas-
siljevnale. Tutvus venlan-
nast inglise filoloogiga, 
mis sai alguse 1944. aas-
ta sõjajärgses Leningradis 
improviseeritud tantsõh-
tu käigus, võimaldab läbi 
armastuskirjade heita pil-
gu Valgre sisemaailma. Te- 
gu on tundeküllase segu-
ga jutustusest ja muusi-
kast, mis põimuvad üht-
seks tervikuks. Mõneti on 
Jaan Söödi “Valgre” kõr-
val musitseerimisel ka 
sümboolne tähendus. Ni-
melt mängis ka Jaan Söö-
di vanaisa koos Valgrega 
omal ajal ühes ansamblis. 

“Kohtumine Raimond 
Valgrega” toimub laupäe-
val, 24. novembril algu-
sega kell 19 Viimsi Huvi-
keskuses. Pileteid on või-
malik soetada Piletilevist 
või Tartu Kontserdi kodu-
lehe kaudu (kontsert.ee).

Oliver Sibolt

Populaarne bailatino 
treeningstiil, millega on 
Eestis tegeletud juba üle 
10 aasta, jõuab nüüd ka 
Viimsisse. 

Mis on see magnet, mis toob 
inimesi selle ala juurde? Rää-
gib diplomeeritud bailatino 
treener ning DanceAct Tantsu-
stuudio bailatino treeningstiili 
kuraator Elisabeth Kodusaar. 

Rahva teadlikkus tervisli-
kest eluviisidest ning liikumise 
olulisusest suureneb aasta-aas-
talt. Ka on inimesed muutunud 
nõudlikumaks treeningute suh-
tes. Tihti ei piisa enam sellest, 
et trennis saab higi valada, seal 
peab saama ka emotsionaalse 
laengu. Bailatino kasuks rää-
gib ka see, et lisaks kaloripõ-
letamisele õpib inimene tantsi-
ma. See on väärt oskus! 

Tantsupartnerit selles tren-
nis vaja pole, seega keegi var-
vaste peal ei tammu ja igaüks 
saab õppida tantsima ning 
treenida endale sobivas tem-
pos. Kellel eelnev kokkupuude 
tantsuliste treeningute vallas 
puudub, sel pole vaja karta, 
sest treeningud toimuvad eri-
nevatele raskusastmetele. Ku-
nagi pole liiga hilja alustada! 
Samas jagub väljakutseid ka 

neile, kes on tantsuga pikemalt 
tegelenud.

Kuna bailatinos tegeletakse 
erinevate tantsudega, nagu sal-
sa, bachata, merenque, samba, 
reggaeton jmt, on iga trenn eri-
line. Üks, mis kindel – ei hak-
ka igav ega teki rutiini! Lisaks 
tantsule on oma koht ka veni-
tustel ja jõuharjutustel, mis on 
tervislikuks liikumiseks vaja-
likud. Isegi nendel, kes har-

rastavad bailatinot vaid kuni 
paar korda nädalas, paraneb 
enesetunne juba sellepärast, 
et ainevahetus hakkab tänu lii-
kumisele paremini tööle. Eriti 
hästi mõjub bailatino treening 
talje, tuhara ja reie piirkonna 
lihasgruppidele, kuna nende-
le piirkondadele langeb selles 
trennis kõige suurem koormus. 
Tantsimine muudab graatsili-
semaks ning selles trennis pa-

neme rõhku ka rühile ja keha-
hoiakule, mis on väga oluline 
eriti naisterahvastele.

Sügisel alustavad paljud 
hoogsalt treeninguid, kuid suve-
ni kõik vastu ei pea. Kuidas lei-
da endas jõudu järjepidevuseks?

Tantsimine ja trenn üldiselt 
annavad palju energiat. Olu-
liselt väsitavam on teha mitte 
midagi... Kes tegeleb vabal ajal 
millegi mõnusaga, see naudib 

Soovin teiega jagada 
oma rõõmu, kuna põh-
just pidutsemiseks on 
küllaga – 10 aastat tagasi 
ilmavalgust näinud ning 
esimesed pas‘d (lapsed 
teavad, et tantsukeeles 
sammud) teinud Stassi 
tantsustuudio tähistab 
oma esimest ümmargust 
numbrit.

Rohelisema muru ja sinisema 
taeva ajal oli stuudios ka teine 
kollektiiv ning tänasel päeval 
õpetavad mõned endised Stas-
si tantsustuudio õpilased juba 
uusi väikeseid tantsijaid. Minu 
kui õpetaja üks unistustest on 
sellega täitunud – sajaprot-
sendiline pühendumine jõuab 
tänaste tantsijateni läbi enda 
külvatud seemnete.

Kui pöörata pilk korraks 
ajalukku, siis esimesed tant-
supunktid asusid Mustamäel, 
Nõmmel ja Pelgurannas. Tree-
ningsaalides käisin igal pärast-
lõunal ning kohtusin ligi saja 
tantsijahakatisega nädalas. 
Stuudio arenedes liitusid ka 
tänased kolleegid ning koos 
oleme jõudnud siia… Hetkel 
on stuudio andmebaasis ligi 
kolmsada tantsijat Tallinnast, 
Tartust, Peetrist, Laagrist ja 
Viimsist. Neist pooled on Stas-
si tantsustuudios juba mitmen-
dat aastat. Milline rõõm!

Ülipõnev bailatino treening- ja 
tantsustiil ka Viimsis

ka puhkehetki palju enam, on 
rõõmsam ja paremas vormis 
nii emotsionaalselt kui ka füü-
siliselt. Miks mitte tuua tant-
simise näol argipäeva midagi 
uut, mis võib elu väga palju 
positiivses suunas muuta! Ja 
mõnikord on vaja saada sur-
nud punktist üle, ennast natu-
ke tagant torkida ning jõuga 
trenni minna. Pärast kosutavat 
treeningut näeb kõike jälle 
selgemalt ja positiivsemates 
toonides. Hea enesetunne on 
garanteeritud!

Meie treenerid on kõik 
oma ala professionaalid, kes 
keskenduvad sajaprotsendili-
selt oma treenitavatele. Baila-
tino treening ise on aga eriline 
koht, kuhu põgeneda korraks 
igasuguste kohustuste ja mu-
rede eest ning kohtuda uute 
inimestega. Tantsuga tegelevad 
inimesed on tavaliselt palju 
rõõmsamad ja avatumad kui 
tüüpilised põhjamaalased.

Bailatino treeningud hak-
kavad toimuma Viimsi Kooli 
spordikompleksi aeroobikasaa-
lis igal teisipäeval kell 20.30 ja 
neljapäeval kell 20.00. Lisain-
fo ja treeningutesse registree-
rumine: www.danceact.ee või 
www.bailatino.ee. 

VT

Bailatino treeningud DanceAct’is külalistreener Guillermo Zayas Ramirezi juhendamisel. Foto Mihail Triboi

Rain 
Simmul

Stassi tantsustuudio sai 
kümneaastaseks

Aastaid on näinud ka siiani 
laste lemmikud tantsumängud, 
nagu “Nukupood”, “SUUR & 
väike”, “Printsid ja Printses-
sid”.

Jazztants, hip-hop, show-
tants ning loovtants kui impro-
visatsiooni elluärataja on alati 
olnud meie põhilised neli tant-
sustiili. See nelik on nagu re-
nessansiaja quadrivium, kuhu 
kuulusid aritmeetika, geo-
meetria, astronoomia ja muu-
sika. Quadrivium oli põhibaas 
ning kohustuslik kõigile, kes 
soovisid end tulevikus filosoo-
fiaga siduda, seega intelligen-
tide eriala. Teadlikult väljava-
litud quadriviumiga harime ka 
meie oma õpilasi igas trennis.

Šampusepudeleid pole me 
veel paugutada jõudnud, kuna 
töid ja tegemisi on jätkunud tä-
nase päevani. Kuid ega sellega 
kiiret pole – vein läheb seistes 
ju ainult paremaks! Kolman-
diku augustikuust veetis kogu 
kollektiiv treeningsaalis ala-
nud õppeaastat ette valmista-
des. Tublidele omaselt on ka 

kevadkontsert 2013 valmis 
ning juubelikavas on numbreid 
igale maitsele:

Staaritants –  kõigile tule-
vastele tähtedele,

Sõdurid – igale kangemale 
pojale,

Tähetants –  koolieelikutele 
ning juba kooliteed alustanutele,

Heija – tants stuudio graat-
silisematele ja loovamatele,

Kärbsed – väikeste ja suur-
te ühistantsuna,

Kooligäng – hip-hop žanris,
Kohtingule – ainult pois-

tele,
Pissipoti vajalikkusest – 

kõige pisematele tantsijatele,
Õnnetants – loovtantsuna 

vanemale vanusegrupile. 
Ning üllatusena lisad veel 

teistest tantsustiilidest!
Suve lõpp läks nagu len-

nates ning uued üritused juba 
koputavad uksele.

Aitäh, et olete meiega ol-
nud ühe, kaks või kümme 
aastat – jätkugu meie koostöö 
sama tantsuliselt ka tulevikus!

Viimsi vallas toimuvad 
Stassi tantsustuudio tunnid 
3–5-aastastele tantsuhuviliste-
le Päikeseratta lasteaias (Veere 
3) teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 15.50–16.20.

Järgmiste mõnusate kohtu-
misteni!

Teie 
Stassi

Tantsida on vahva!
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Erahaigla Fertilitas annab teada, et nende mees-
konnaga on liitunud dermatoloog Elo Kuum, kes 
alustab taas vastuvõttudega, ning lisandunud on 
ka mitmeid uusi raviprotseduure.

• Keskmise sügavusega kee-
miline koorimine – aitab tõ-
husalt vähendada pindmisi 
kortsukesi ja peeneid jooni, 
pinguldada nahka, siluda 
aknearme ja parandada poo-
ride väljanägemist, eemal-
dada või oluliselt vähendada 
pigmendilaike ning ühtlus-
tada nahatooni. Protseduuri

teostab dermatoloog ning taastumisel tuleb arvestada 
keskmiselt 6–7 päevaga.

• VIPeel – täiesti uus, samuti keskmise sügavusega 
koorimine, mis toimib analoogselt eelmisega, kuid tänu 
erilisele hapete kombinatsioonile on enamus inimestel 
täiesti valutu. Protseduur sobib eriti hästi kiirema elutem-
poga inimestele, kuna taastumisaeg on kiire, naha etteval-
mistus ei ole vajalik ning koorimise järgselt on võimalik 
kohe jätkata igapäevast elu. 

• Nahanäsade, healoomuliste nahamoodustiste, väik-
semate veresoonte laiendite ja hemangioomide eemal-
damine diatermokoagulatsiooni meetodil, mis annab hea 
kosmeetilise tulemuse ning haavade sulgemine õmbluste 
abil ei ole vajalik.

• Krüoteraapia – soolatüügaste, nn konnasilmade jt 
külmutamine vedela lämmastikuga.

• DermaFrac™ – uus huvitav ravimeetod dermatoloo-
gias, mis kombineerib tunnustatud mikronõelakeste teh-
noloogia samaaegselt sügavale nahka juhitavate raviseeru-
mitega. Aparaadi nõelakeste ja raviseerumiga varustatud 
otsik rullub kerge vaakumi all üle naha, läbistades valutult 
ja veretult mitmed nahakihid. Tekinud mikrokanalikeste 
kaudu juhitakse seerumid sügavamale nahka, mis tagab 
nende maksimaalse imendumise ja efekti. Seerumite lipu-
laevaks on põhjalikult uuritud nahka noorendavad kasvu-
peptiidid, mis otseselt stimuleerivad kollageeni tootvaid 
rakke, kuid võimalik on manustada ka hüaluroonhappega 
niisutajaid ja akne- või pigmendivastaseid lahuseid.

• Dermatoskoopia ja SIA-skoopia – jätkuvalt saab 
kontrollida pigmentneevuseid ja sünnimärke. 

Registreerimine telefonidel 605 9600 ja 605 9601.

Nahaarst Fertilitases
Fertilitases alustab koostöös nahaarst Elo Kuumaga tööd 
ravikosmeetik.

Oktoobrist on erahaiglas Fertilitas kättesaadavad ka ravikos-
meetiku teenused, nagu jala- ja näohooldused, krüoteraapia, 
keemilised koorimised (akne- ja vananemisvastased) jt tee-
nused. Registreerida saab telefonidel 605 9600 ja 605 9601.

Uued teenused 
Fertilitase derma-
toloogiakabinetis

Tallinna Viimsi Spa on 
kümmekond aastat hoo-
litsenud viimsilaste ter-
vise eest. Sügishooajast 
lisandus terviseteenuste 
valikusse uue teenusena 
toitumisnõustamine. 

Toit on inimkonna ajaloos män-
ginud olulist rolli – põhjustanud 
rahvaste rändeid, sõdu ja hai-
gusi ning pakkunud naudingut. 
Igapäevase kõhutäie kõrval on 
toit põnevate maitsete, lõhnade 
ja tekstuuride eksperimenteeri-
mise allikas.  

Toit on ka oluline tervise 
alus – toit võib ravida ja hai-
gekski teha. Liigne sool tõs-
tab vererõhku, hoiab kudedes 
vedelikku ja soodustab turse-
te teket. Intensiivse treeningu 
järgselt mageda vee tarbimine 
võib aga põhjustada jõuetust ja 
rütmihäired või lihaskrampe, 
sest higistamisega on kaotatud 
hulgaliselt soolasid, mis on 
vajalikud lihastööks. Rikkalik 
pidulaud seaprae ja alkoholi-
ga võib provotseerida ägeda 
liigesvalu suurvarbas, mida 
tuntakse podagra haiguse all. 
Rõõsa piima tarbimine põhjus-
tab aga veerandil elanikkon-
nast punnis valutavat kõhtu ja 
kõhulahtisust. Samas on pii-
matooted olulised kaltsiumi-
allikad luudele ja hammastele. 

Erinevate toitumiskontsept-
sioonide virvarris – olgu ni-
metatud neist tuntuimad, nagu 
taimetoitlus, toidu glükeemilise 
indeksi arvestamine, paastumi-
ne – on üha raskem orientee-
ruda. Terved tahame aga kõik 
olla, saledad ka. 

Siin tuleb appi toitumis-
nõustaja – spetsialist, kes oskab 
hinnata toitumisharjumisi ter-
vislikkuse aspektist, leiab vead 
(mida teinekord võib nimetada 
inimlikeks nõrkusteks) ning 
pakub lahendusi hea enesetun-
de ja kehalise vormi säilitami-
seks. Sageli piisab haigusnäh-
tude taandamiseks regulaarsest 
toitumisest, rasvade tarbimise 
korrigeerimisest, piima, glutee-
ni sisaldavate teraviljade ja liha 
tarbimise vähendamisest ning 
veresuhkru tasakaalustamisest 
toitumise abil.  

Toit – sõber ja vaenlane

Nii leidis lahenduse toi-
tumisnõustaja vastuvõtule 
pöördunud 20ndates aastates 
noormees, kes vaatamata väga 
heale isule püsis kidurana ning 
pärast söömist esines tal alati 

halb enesetunne kõhukori-
na, mõnikord kõhuvaluga ja 
sagedaste WC-s käikudega. 
Menüü ja enesetunde hinnan-
gu analüüsil selgus, et tera-
viljatoitude söömise järgselt 
olid haigussümptomid inten-
siivsed. Teraviljatoitude väl-
jajätmisel menüüst paranes 
noormehe tervis tunduvalt, 
tema kehakaal hakkas tõusma 
ja kõhupuhitus jäi minevikku. 
Hilisemad terviseuuringud kin-
nitasid toitumisnõustaja hüpo-
teesi gluteeni talumatusest.

Kõige sagedasemaks toi-
tumisnõustaja juurde pöördu-
mise põhjuseks on kehakaal, 
mis enamasti liialt kõrge, har-
vematel juhtudel liialt väike. 
Proovitakse kümneid, paha-
tihti väga ekstreemseid kaa-
lulangetamisnippe, aga pärast 
lühiajalist edu seistakse silmit-
si endisest veelgi suurema ke-
hakaaluga. Toitumisnõustaja 
hindab väga tähelepanelikult 
kliendi söömistrende – millal, 
mida ja kuidas ta sööb, milline 
on enesetunne pärast söömist, 

kas esineb seoseid halva ene-
setunde ja teatud toitude vahel 
jms. 

Viimasel ajal on palju räägi-
tud toidutalumatusest – seisun-
dist, kus sagedasti tarbitav toit 
on mingil põhjusel kutsunud 
organismis esile immuunsüs-
teemi vastusreaktsiooni. Toi-
dutalumatusest tingitud vaevu-
sed võivad ilmneda erinevate 
sümptomite ja haigustena, mis 
hõlmavad mis tahes organsüs-
teemi. Toidutalumatus võib 
väljenduda näiteks peavalu-
dena, nohuna, nahaärritusena, 
seedeprobleemidena, kehakaa-
lu tõusuna, kurnatusena jne. 
Üsna sageli on toidutalumatus 
ka põhjuseks, miks kehakaal ei 
alane, vaatamata liikumisele ja 
tervislikule toitumisele. Kui lü-
litatakse menüüst välja taluma-
tust tekitavad toidud, hakkab ka 
kehakaal langema ja enesetun-
ne paranema. 

Koostöö toitumisnõustaja-
ga võib olla ühekordne, aga ka 
pikaajaline nõustamisprotsess. 
Esimesel konsultatsioonil sel-
gitatakse välja kliendi prob-
leemid, pöördumise põhjus, 
eesmärgid ja toitumistavad. 
Teisel konsultatsioonil tehakse 
toitumispäeviku põhjal toitu-
miseharjumuste personaalne 
analüüs ning selgitatakse selle 
positiivne ja negatiivne mõju 
tervisele.  Analüüsile tugine-
des annab nõustaja kliendi ees-
märkidest lähtuvalt edasised 
juhised ja soovitused toitumi-
se osas. Nõustamisprotsessis 
hinnatakse, milliseid tulemusi 
klient on saavutanud tervisli-
ku seisundi paranemises, ke-
hakaalulanguses jne, kas on 
tehtud muudatusi toitumises, 
analüüsitakse tagasilanguste ja 
mitteedenemise põhjusi.

Toit on sõber ja vaenlane. 
Toitumisnõustaja leiab piiri, 
mille ületamisel võib sõbrast 
saada vaenlane. 

Tallinn Viimsi Spa tervise-
keskuses konsulteerib  arst ja 
toitumisnõustaja Marika Kae-
vats. Registreerimine telefonil 
606 1160 või spa@spatallinn.ee. 

Annelii Nikitina
Tallinna Viimsi Spa taastusarst

TOITUMISNÕUSTAMISELE 
ON OODATUD:
l terved, terviseteadlikud 
inimesed, kes on huvitatud 
tasakaalustatud tervislikust 
toitumisest;
l ebamääraste tervise-
kaebustega (sagedased 
peavalud, ninakinnisus, 
kõhupuhitus, kõhukinnisus 
või –lahtisus, nahalööbed, 
suunurgalõhed, rabedad 
küüned, rahutu uni jms) 
isikud, kes on arsti poolt 
justkui terveks tunnistatud;
l terviseprobleemidega 
isikud – diabeet, kõrgene-
nud vererõhk, liigesvalu, 
podagra, gluteeni taluma-
tus, sapikivitõbi, astma 
jms;
l terved ülekaalulised ja 
terviseriskiga ülekaalulised.

l 

Üha raskem on ise orienteeruda kõigis nõuannetes. Foto Fotolia
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12. oktoober – 4. november

Viimsi valla kultuurikalender

Seoses Viimsi mõisas toimuva-
te remonttöödega on Eesti 
Sõjamuuseumi püsieksposit-
sioon ajutiselt suletud. Muu-
seumi peamaja on külastaja-
tele taas avatud orienteeruvalt 
novembris. Vabandame! Huvi-
listel on endiselt võimalik kü-
lastada sõjatehnika mudeleid 
tutvustavat näitust “Sõja-
tehnika miniatuuris”. Külastus-
aja kokkuleppimiseks palume 
helistada tööpäevadel telefonil 
621 7410.
Igal reedel kell 13.00 on või-
malik osa saada muuseumi 
rasketehnika ekspositsiooni 
tutvustavatest ekskursioonidest. 
Ekskursioonile kogunemine 
muuseumi fuajees. Etteteata-
misel on võimalik tellida eks-
kursioone ka muudel aegadel 
tel 621 7410 või e-posti 
aadressil info@esm.ee.
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
eluolust muinasajast tänapäe-
vani, näitused kalapüügivahen-
ditest, hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
UUS! Harjumaa Muuseumite 
näitus “Rehielamused“
UUS! Näitus “Konksu otsas“ 
– konksude ajalugu ja sellest 
sündinud kalameesteteema-
lised anekdoodid
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
õpilastööde näitus Viimsi Koolis

Püünsi lasteaia fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Hinge Jürgensoni maalide 
näitus “Sügissonetid”
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Peter Petzi 1909. aasta 
unikaalse lastekaruselli koopia
Restorani külastajate lastele 
tasuta!
Restorani Coccodrillo ees

Eda Kommitza autorinäitus 
“Tundelised kaltsuvaibad“
Harmoonikumis

Kuni 31. oktoober 
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 1. november
UUS! Arhitektuurimuuseumi 
näitus “Eesti tuletornid läbi 
aegade“
Rannarahva Muuseumi 
pööningul

Kuni 18. oktoober
Raamatunäitus: “Poliitik pole 
halb elukutse. Kui läheb häs-
ti, on autasud suured, kui jääd 
häbisse, võid alati kirjutada 
raamatu.“ Ronald Reagan
Lastele “Mõnusad kogu pere 
lood“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 19. oktoober
Raamatunäitus 
“Karl Ristikivi 100“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. oktoober
Raamatunäitus 
“Eesti muusikute elulood“
Prangli Raamatukogus

Kuni 1. november
Prangli raamatulaat
E–R k 10–15
Raamatud on tasuta!
Prangli Rahvamajas

Kuni 30. november
Maalikunstnik Uno Roosvaldi 
isikunäitus “Vanaisa jälgedes“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. oktoober
Leivanädala programm 
“Teekond põllult põske“
Viljatera teekond viljapeast 
veskisse ja veskist lapse põske
Lisainfo ja tellimine: 
lona@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

12. oktoober k 12.20
Sarja “Mõisamängud“ kontsert 
NYYD kvartett ja Kalev Kuljus 
(oboe, Saksamaa), Esa Tapani 
(metsasarv, Soome), Reinut 
Tepp (klavessiin)
Viimsi Kooli saalis

12. oktoober k 18
Terve Pere Kool, 2. loeng
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 

Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

12. oktoober k 21
Ivo Linna ja Antti Kammiste
Pilet 10 €
Jussi Õlletoas

13. oktoober k 12
Eakate sügisene mälumäng
Kutsume osalema Viimsi küla-
de esindusvõistkondi!
Võistkonna suurus 3 võistlejat – 
2 eakat ja 1 noorem
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Randvere Päevakeskuses

14. oktoober k 17
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang alates 3. elu-
aastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € / 
lapsed 3–17-a. ja pensionärid
Invasoodustus 3 €, inva saatja 
3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 1 h 
enne etenduse algust kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, 
tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

14. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. oktoober k 11
Lõikustänupüha jumalateenistus
Pühapäevakooli algus
Viimsi Vabakoguduse kirikus

14. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15.–19. oktoober
Raamatunäitus “Mälestades 
Urmas Otti tema 5. surma-
aastapäeval“
Viimsi Raamatukogus

16. oktoober k 16.30 ja k 19
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang alates 3. elu-
aastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € / 
lapsed 3–17-a ja pensionärid
Invasoodustus 3 €, inva saatja 
3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 1 h 
enne etenduse algust kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

17. oktoober k 17–19
Külla tuleb kosmeetik, kes rää-
gib oma tööst ning tutvustab 
õppimisvõimalusi ilukoolis
Viimsi Noortekeskuses

17. oktoober k 18
Filmiõhtu “Georg”
Viimsi Päevakeskuses

17. oktoober k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. oktoober k 17–20
Piljardi- ja lauatennise turniir 
15–26-aastastele noortele

Osalustasu 1 €, registreerumine 
noortekeskuses.
Viimsi Noortekeskuses

19. oktoober k 10.05
Viimsi Kooli sünnipäev
Viimsi Kooli õuel

20. oktoober k 9.15
Isa-lapse matk
Eelregistrerimine: 
arvoraja@hot.ee, tel 52 14 680
Korraldaja: EK Viimsi Vaba-
kogudus
Viimsi Vabakoguduse parklas 
(edasi liigutakse autodega)

20. oktoober k 17
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang alates 
3. eluaastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € / 
lapsed 3–17-a ja pensionärid
Invasoodustus 3 €, inva saatja 
3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 1 h 
enne etenduse algust kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

20. oktoober k 10–16
Laste esmaabikoolitus
Eelregistreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis

20.–30. oktoober
Raamatukogupäevad
Raamatunäitus “Lemmik-
raamatud läbi aegade“
Raamatunäitus “Kirjanduslikud 
perekonnad“
Viimsi Raamatukogus

20. oktoober k 11
Raamatukogupäevad
Muinasjutuhommikute ava-
üritus “Hunt ja viis põrsakest“
Viimsi Raamatukogus

21. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. oktoober k 11
Jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. oktoober k 19
Vana Baskini Teatri etendus 
“Valedetektor“
Piletite broneerimine ja info: 
tel 606 6838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 12 € / 10 € (õpilased, 
pensionärid)
Viimsi Huvikeskuses

22.–26. oktoober k 17
Argentiina nädal
Tutvume Argentiina kultuuri ja 
rahvusköögiga
Õpime keelt ning kohtume 
noortega, kes on elanud 
Argentiinas! 
Jälgi infot meie kodulehtedel 
või noortekas!
Viimsi Noortekeskuses

23. oktoober k 18
Targa Toitumise Kool, 2. loeng
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

24. oktoober k 17
Raamatukogupäevad
“Mandalast“ ja muust – 
ohtumine Tõnu Õnnepaluga
Viimsi Raamatukogus

25. oktoober 
Raamatukogupäevad
Tutvu raamatukogu köögi-
poolega – ekskursioon raamatu-
kogus
Eelregistreerimine: 
jane@viimsivald.ee, tel 606 6934 
Viimsi Raamatukogus

25. oktoober k 18
Saiaküpsetuse õpituba e 
pärmitaigna saladused
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

25. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. oktoober k 19
Punutud soengute õpituba
Töötoa hind 5 €
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com või 
tel 51 04 400
Viimsi Huvikeskuse suures saalis

25. oktoober – 3. november
Raamatunäitus “Minni Nurme – 
95 aastat sünnist“
Viimsi Raamatukogus

26.–28. oktoober
8. Rahvusvaheline Viimsi 
Sügisturniir korvpallis
Võistlevad 2000. a. sündinud 
poisid
Korraldaja:  MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi 
Viimsi Kooli spordikompleksis 
ja Karulaugu õppehoone 
spordisaalis

27. oktoober
Teater: Kadri Pettai “Elu läheb 
edasi“
Tabivere Huviteatri esituses
Sissepääs etendusele ja sellele 
järgnevale kohviõhtule on 
tasuta!
Prangli Rahvamajas

28. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. oktoober k 11
Kontsertjumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Muusika Mart Johanson
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. oktoober k 12-15
Muuseumi mängutoa sünnipäev
Sissepääs tasuta!
Lõbusad mängud ja meister-
damised
Avatud on laste mänguasjade 
laat
Rannarahva Muuseumis

28. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. oktoober – 5. november
Raamatunäitus “Olev Remsu 65“
Viimsi Raamatukogus

30. oktoober k 17
Aliase turniir 
Ootame kõiki kärmeid sele-
tajaid ja arvajaid 
Parimale võistkonnale auhind!
Viimsi Noortekeskuses

30. oktoober k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus

31. oktoober k 18
Meisterdame käevõrusid
Koos Sloveenias noorsoovahe-
tusel käinud noortega meister-
datakse trendikaid käevõrusid 
nii poistele kui ka tüdrukutele!
Viimsi Noortekeskuses

1. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3.–4. november k 10
Haapsalu salli kudumise 
töötuba 
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
el 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

2. november k 19
Jüri Aarma ja Egon Nuter 
huumorikavaga “Maalehe 
“Naeris“ 25“ 
Rannarahva Muuseumis

4. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

4. november k 12 – 20
Eakate SÜGISBALL 
Peaesineja: Ülle Lichtfeldt  
koos Jõhvi kultuurimaja ise-
tegevuslastega 
Kavas mustlas- ja vene 
romansid
Tantsuks mängib Sulev Võrno 
& ansambel
Kutseid saab Viimsi ja Rand-
vere Päevakeskustest (alates 
14. oktoobrist)
Korraldaja: MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus
Viimsi Peokeskuses

4. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

4. november k 13
Jumalateenistus armulauaga 
Rohuneeme kabelis

4. november k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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Vaata hoolega peeglisse. 
Missuguseid jälgi jättis 
näole suvi? Kas põletas, 
kuivatas ja räsis näonah-
ka? Kui jah, siis võib-olla 
tasuks proovida midagi 
uut, näiteks galvaanilist 
hooldust vastava aparaa-
diga.

“Meditsiinis kasutatakse sellist 
aparaati juba ammu ning kasu-
tus on laienenud ka kosmeeti-
kasse,” tutvustab Guinot’ koo-
litaja Stella Lembra. Tegemist 
on näohooldusaparaadiga, mil-
le galvaanilise voolu toime on 
kudedele tervendava, rahusta-
va ja põletikuvastase mõjuga. 
Selle aparaadiga, mille puhul 
kosmeetik liigutab kahte väi-
kest rullikut teie näol ja kaelal 
ning õrn galvaaniline vool te-
kitab kerge ja mõnusa surina 
nahal, toimub intensiivne ka-
sulike toimeainete imendumi-
ne kudedesse. Vastavalt naha 
vajadustele puhastatakse-nii-
sutatakse-kreemitatakse nahka 
eelnevalt, arvestades kliendi 
näonaha tüüpi ja seisundit. 
Hoolduses kasutatavad aktii-
vained vastavad samuti naha 
näidustustele. Aparaadiga toi-
mub pooride sügavpuhastus, 
naha sügavniisutus ja ainete 
sügavimendus, mille mõju aga 
on tunduvalt tõhusam kui naha 

niisutamisel kreemiga. Sellise 
hapnikuteraapia tulemuseks 
on puhastatud poorid ning 
värske ja rõõsk jume.

Kui aparaadiga töö moo-
dustab kogu hooldusprotse-
duurist vaid veerand tundi, siis 
ülejäänud enam kui pool tundi 
kulub massaažile ja maskidele 
ning vajadusel võetakse ka-
sutusele ka pigmendilaikude 
vastane geel-seerum. Pigmen-
dilaikude tekkel võib olla mitu 
põhjust – mitte ainult päevita-
mine, vaid ka nahakahjustused, 
hormonaalsed muutused orga-

nismis ja kemikaalide mõju. 
Protseduuri käigus toimub 
aktiivne rakkude uuenemine, 
nahk tasandub ja pigmendilai-
gud kaovad. Nahk saab mag-
neesiumi, tsinki, vaske, mik-
roelemente ja bioloogiliselt 
kasulikke aktiivseid aineid. 
Kogu protseduur kestab 45–50 
minutit, selle täielik mõju ilm-
neb mitme tunni pärast. Prot-
seduur sobib igas eas naistele 
ja ka meestele ning selle käi-
gus kasutatavad ilutooted on 
uuest sarjast Newhite.

“Ma annan rakkudele taga-
si lapsepõlve,“ ütleb kosmee-
tik Marika Freiberg. Newhite’i 
valgendav toime tõstab naha 
sära, paneb näonaha helen-
dama ja noorendab seda. Kes 
seda ei sooviks? 

Selline hooldus sobib ka 
meestele, sest nende näol on 
nahaummistusi rohkemgi kui 
naistel ning ka nende nahk va-
jab puhastamist. 

Newhite on Guinot’ uus 
tootesari, mida Jaapanis, kus 
ideaaliks peetakse veatut näo-
jume, on saatnud suur menu. 
Uudistoote lisaväärtuseks on 
kirju jume ühtlustumine ja 
tänu C-vitamiini sisaldusele 
on tootel ka noorendav toime. 

Uudistoote noorendav efekt 
on tõhus fotovananemise vastu. 
“Fotovananemist iseloomustab 

n-ö taluniku nahk,” ütleb Stella 
Lembra. Selline nahk tekib siis, 
kui on palju päikest võetud või 
solaariumis viibitud. Tulemu-
seks on varajane vananemine, 
kus ultraviolettkiirgus (UV-
kiirgus) on vanandanud nah-
ka ning tekkinud on sügavad 
selgepiirilised kortsud, mille 
tulemusena on nahapind kuiv 
ja laiguline. UV-kiirguse mõjul 
muutub nahapind ebaühtlaselt 
kõvemaks ning nahapinnale 
tekivad ebatasasused. Naha 
sügavamates kihtides toimuv 
elastsete kiudude riknemine 

võib viia solaarelastoosi tek-
keni, mis ongi fotovananemise 
ilming. 

Fotovananemine võib ilm-
neda isegi juba vanuses 20+, 
kui päikese- ja solaariumikiir-
gust kuritarvitada. Tulemuseks 
on enneaegsed kortsud silma-
de ümber ja otsaesisel ning pi-
gmendilaigud või tedretähed. 

Fotovananemist saab osa-
liselt tagasi pöörata. Selleks 
ongi mõeldud Newhite’i hool-
dus ning hüdrotermilised ja 
valgendavad tooted.

Näonaha hooldus on efek-

tiivne, kui sellega alustades 
olla järjekindel. Eriti naha fo-
tovananemise puhul on ühest 
hoolduskorrast kuus alustu-
seks vähe. Soovitatav on alus-
tada kolme hooldusega kord 
nädalas ning seejärel jätkata 
hooldustega kord kuus – mõis-
tagi on selline rütm indivi-
duaalne ja sõltub iga inimese 
näonahast. 

“Praegu on parim aeg lik-
videerida naha suvekahjustu-
si,” soovitab Stella Lembra.

Annika Poldre

Kundalini jooga 
algajate päev 

Viimsis!
Laupäeval, 27.oktoobril Viimsi Huvikes-

kuses kl 10.00-14.00.
Kundalini jooga praktiseerimine loob ta-

sakaalu keha, meele ja vaimu vahel. Muutud 
rahulikumaks, saavutad harmoonia iseenda 
ja ümbritseva maailmaga, paran eb füüsiline 

vorm ja tervislik seisund.
Algajate päeval tutvume kundalini jooga 

tehnikatega – keha- ja käteasendite, hingamise, 
kehalukkude, mantrate loitsimise ja meditat-
siooniga. Räägime joogalikust toitumisest ja 

elustiilist.
Eelregistreerimine ja lisainfo: kundalini 

jooga õpetaja Hille Kalmus (meherroop@
kundaliniyoga.ee või GSM 507 7199)

Kohtumiseni!

VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSUKLUBI 
KUTSUB LAPSI TANTSIMA!
4–5,5-a lapsed K 19.15-20.00
1.–3. klassi lapsed (2 x nädalas) T ja N 
15.00–16.00

Treener Piret Kõõra

Ringi hinnad 1 kord nädalas 17 € (kuutasu),
2 korda nädalas 22 € (kuutasu)

Info ja registreerimine telefonil 55 634 784 
või e-mailil lastetants@huvikeskus.ee 

Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel

Isemoodi Isetegijate 
Loovustuba kutsub laagrisse!

KooLiVaHeaeg LaSTega 
22-26.oktoober, 
kell 11.00-14.00

Kõik nutikad ja meisterdamist 
armastavad lapsed on ooda-
tud Viimsi Huvikeskusesse!

SÖÖgiPÄeV                                                 
TaaSKaSUTUSPÄeV                                              

KÜÜNLaPÄeV                                                         
PaBeriPÄeV                                                          
PUidUPÄeV

Tegemist on päevalaagriga 
ilma toitlustamiseta.

Ühe laagripäeva osalemis-
tasu on 8 eurot. Tasudes aga 
korraga mitme päeva eest, 
on osalemistasu järgmine:

5 päeva 25 eurot                                                                  
4 päeva 23 eurot                                                                   
3 päeva 18 eurot                                                                  
2 päeva 16 eurot

rohkem infot
www.isemoodiloovustuba.

blogspot.com
Kõnetraat 510 44 00 ja 

51 27 131

Suvest räsitud näonaha saab korda

Näonahk on kuiv! Mida teha? 
Foto Fotolia
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Malefestivalil üle 
poolesaja osaleja
Oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel toimunud 
Viimsi valla malefestivali põhiüritusena toimus 
6. oktoobril teistkordselt üle-eestiline kiirmale-
turniir, mis tänavu tõi Viimsisse 63 osalejat. 

Turniiri võitis Sander Kukk 7 punktiga 8-st, järgnesid Uku 
Valner 6,5 ja Roman Jezov 6 punktiga.

Võistlus kulges pingelises rütmis ja lõplik kohtade jär-
jestus pandi paika alles viimases voorus. Esikoha suhtes 
otsustavas partiis alistas Kukk valgetega võistluse algusest 
peale liidripositsiooni hoidnud Valneri ja kindlustas en-
dale nõnda turniirivõidu. Kolmanda koha saavutamiseks 
pidi Jezov aga alistama valitseva Eesti meeste malemeistri 
Mark Lapiduse.

Kiirturniir toimus Viimsi Kooli väikeses majas, män-
giti 8 vooru šveitsi süsteemis ajakontrolliga 15 minutit + 
2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. 
Võistlus kuulus 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, 
mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetus-
ühing, lisainfo www.eestimale.ee/sari2012.

Malefestivali teise päeva programmi kuulus 7. oktoob-
ril rahvusvahelise suurmeistri Meelis Kanepi malesimul-
taan Viimsi valla malehuvilistele.

Kiirturniiril osalejate arv kasvas võrreldes eelmise 
aastaga veidi ja võistlemas oli Eesti maletajate paremik, 
mis julgustab ürituse eestvedajaid järgnevatelgi aastatel 
korraldamistööd ette võtma. Viimsi valla malefestivali 
korraldas ja viis läbi Viimsi Maleselts Apones koostöös 
Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Kooli ja Eesti Male Toetus-
ühinguga.

Margus Sööt
Viimsi Maleselts Apones juhatuse liige

Viimsi võõrustab 
korvpalliturniiri
26. kuni 28. oktoobrini on Viimsi taas korvpalli 
päralt – toimub järjekorras kaheksas Viimsi 
Sügisturniir.

Korvpalliklubi Viimsi eestvedamisel astuvad võistlustul-
le 12 meeskonda. Mängivad 2000.aastal süninud poisid. 
“Turniiri eesmärk on samasugune, nagu ikka – koguda 
mängupraktikat ning anda oma õpilastele rahvusvahelise 
mängu kogemust,” tähendas KK Viimsi peatreener Ta-
nel Einaste. “Eesti klubide kõrval toovad meile külakosti 
nimekad BS Trinta ja Dinamo korvpallikoolid Moskvast 
ja Peterburi Vasilieostrovskaja spordikool ning Läti pa-
remikku kuuluvad DSN Riga. Lisaks sportlikule poolele 
tutvustame kindlasti ka Viimsi valda, võõrustades üle saja 
väliskülalise.”

Viimsi Sügisturniir mängud algavad Viimsi Kooli ja 
algkooli spordihoonetes reedel ja laupäeval kell 12 ning 
pühapäeval kell 9.00. 

Täpne ajakava on nähtav KK Viimsi kodulehel inter-
netis ning facebook.com/kkviimsi.

Turniiri toetavad: Viimsi vald, Acme, Nike, Sportland, 
Kultuurkapital. Külalised majutab hotell Athena.

www.kkviimsi.ee

Peakorraldajate – Eesti 
Spordiseltsi Kalev ning 
Kindral Johan Laidoneri 
Seltsi – poolt esmakord-
selt argipäevale toodud 
jooks võitis sellega kind-
lalt osavõtjaid juurde. 
Nüüdsest on osavõtu-
rekordiks 45 võistkonda, 
mis on päris muljetaval-
dav arv. 

Viimsi mõisa remondi tõttu ka-
hanes jooksutrass kohati väga 
kitsaks ning see sundis korralda-
jaid tegema veel ühe muudatu-
se: senise ühisstardi asemel anti 
kaks stardipauku. Esimesena 
lähetati kaitsevägede võistkon-
nad, 40 minutit hiljem said star-
diõiguse koolide, spordiklubide, 
firmade ja teiste võistlusklasside 
esimesed vahetused.

Finišiprotokollis 
reastusid võistkonnad 
järgmiselt:
Kaitsevägede 8-liikmelised võist-
konnad: 1. Suurtükiväepataljon 
19:46,8, 2. Staabi- ja sidepataljon 
20:02,7, 3. Vahipataljon 20:16,0, 
4. Merevägi 20:30,5, 5. Lõuna 
Kaitseringkond 20:42,2, 6. Pio-
neeripataljon 20:50,3, 7. Õhutõr-
jepataljon 20:56,0, 8. KVÜÕA 
21:07,5, 9. Sõjaväepolitsei 
21:11,7 ja 10. Viru Jalaväepatal-
jon I 23:28,4.

Spordiklubide, kõrgkooli-
de, sõpruskondade 8-liikmeli-
sed võistkonnad: 1. Sisekaitse-
akadeemia meeskond 20:23,0, 
2. JK Tallinna Kalev meeskond 
22:18,9, 3. Spordiselts Marathon 

Kindral Laidoneri Olümpia-
teatejooksu tulemused

22:47,8, 4. JK Tallinna Kalev 
naiskond 26:50,4, 5. JK Tallinna 
Kalev personal 27:03,5, 6. CFC/
Jaak Mae Suusakooli I 30:07,5, 
7. CFC/Jaak Mae Suusakooli 
II 31:57,9 ja 8. CFC/Jaak Mae 
Suusakooli III 34:08,4.

Põhikoolide, noorkotkas-
te 8-liikmelised võistkonnad: 
1. Tallinna Reaalkooli PK 
22:19,6, 2. Kaitseliidu Harju 
Malev/Loksa 25:01,7, 3. BCS-
tar I 26:14,3, 4. Kurtna kool 
26:54,1, 5. BCStar II 28:17,4, 
6. Peetri Kool 28:55,4, 7. 
Nõmme Põhikooli 5a 29:12,6 
ja 8. Nõmme Põhikool 29:36,2.

Gümnaasiumide poiste 
8-liikmelised võistkonnad: 
1. Jakob Westholmi Güm-

naasium 21:33,1, 2. Tallinna 
Reaalkool 21:47,4, 3. EMA 
Merekool 22:56,7, 4. Kopli 
Ametikool 23:39,9, 5. Viim-
si Kool I 25:58,6 ja 6. Viimsi 
Kool II 26:08,3.

Gümnaasiumide tütarlas-
te 8-liikmelised võistkonnad: 
1. Jakob Westholmi Güm-
naasium 25:30,6, 2. Tallinna 
Reaalkool 26:12,6 ja 3. Viimsi 
Kool 31:56,2.

Firmade 8-liikmelised võist-
konnad: 1. ERGO Kindlustu-
se AS 30:15,7.

Kaitsevägede 6-liikmelised 
segavõistkonnad: 1. KVÜÕA 
17:15,0, 2. Staabi- ja sidepatal-
jon 17:18,4, 3. Lõuna Kaitse-
ringkond 18:19,9, 4. Merevägi 
19:14,4, 5. Kaitseliidu Järva 
malev 19:16,5, 6. Suurtüki-
väepataljon 19:21,5, 7. Viru 
Jalaväepataljon II 19:38,5, 8. 
Kaitseliidu Peastaap 19:48,6 
ja 9. Lääne Kaitseringkond 
22:16,2.

Tiia Tamm
Viimsi valla 

sporditöö koordinaator

Spordivõistlustest tulemas
13. oktoober k 11.00 Harjumaa meistrivõistlused males / 
Laagri, Saue valla kultuurikeskus / Korraldaja: Harjumaa Spor-
diliit               
26.–28. oktoober k 12.00 8. Viimsi Sügisturniir korvpallis 
2000. a. sündinud poistele / Viimsi Kool / Korraldaja: Korvpal-
liklubi Viimsi (www.kkviimsi.ee)
27. oktoober Harjumaa meistrivõistlused koroona üksikmän-
gus / Kehra / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
27.–28. oktoober Eestimaa Spordiseltsi Jõud meistrivõistlu-
sed noormeeste käsipallis / Viljandi / Korraldaja: ESS Jõud

Võidukas suurtükiväepataljon.

Male on rohkem meeste mäng!
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ERAKUULUTUSED

l Hiina restoran China Red pakub tööd kokaabile. 

Helista 52 54 570 või kirjuta merintal@hot.ee.

l Lasteaed Väike Päike otsib oma sõbralikku 

kollektiivi abiõpetajat. Pakume täistööajaga tööd 

ja põhipalka. Avaldus ja CV saata hiljemalt 

20. oktoobriks aadressile Lasteaed Väike Päike, 

Kraavi tee 1, Pärnamäe küla, Viimsi vald 74020 

või e-posti aadressile lasteaed@lasteklubi.ee. 

Täpsem info telefonil 625 4985.

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest sel aas-

tal Miidurannas. Vähim kogus umbes 25 kg õunu. 

Tel 55 935 863.

l Müüa Tammepõllu tee kortermajas 3-toaline 

korter 67,4 m2. Avatud planeeringuga köök/elu-

tuba ja 2 magamistuba. Avar vannituba koos suure 

vanniga. Esikus suur lükandustega kapp. Kvaliteet-

ne köögimööbel koos tehnikaga. Korteri juurde 

kuulub panipaik. Hind 76 300 €. Tel 52 56 153.

l Pakun tööd käsitsi tikkijale. Lisainfo tel 56 227 312.

l Soovin leida kogemustega koeratreenerit. Tel 55 

15 016, Helen.

l Armsad endised ja uued kliendid! Ootan teid 

ilutuppa (www.ilutuba.eu), Maakri 28A. Helista ja 

broneeri aeg telefonil 56 236 163, Kärt Pihlak

l Müüa loomasõnnikut 7 t 140 €, 15 t 210 €, 

mulda 15 t 130 €, killustikku ja liiva. 

Tel 54 575 873, 670 1290, e-post taluaed@hot.ee. 

l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja 

kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. 

info@arhipilk.com, tel 56 600 290.

l Üürile anda Viimsi keskuses majaosa, üldpind 

104 m2, krunt 1100 m2. 3 magamistuba, saun, 

köök, elutuba. Hind 700 €/kuu, kommunaalkulud 

lisanduvad hinnale. Info tel 50 87 974.

l Pere soovib üürida ridaelamu või maja pikemaks 

ajaks Viimsi vallas või Pirital (kuu üür kuni 700 €). 

Info tel 51 997 679.

l Otsin oma 1-aastasele pojale toredat mängu-

kaaslast, kelle emal on plaanis uuest aastast tagasi 

tööle minna, et hiljem üheskoos lapsehoidja leida. 

Tel 51 82 523, merilinp@hotmail.com.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on veel kasutuskõlbulik, kuid teie kodus 

enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasääst-

likku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnne-

likele omanikele. Tel 53 226 290.

TÄHETARGA    
ETTEVALMISTAV 
HUVIKOOL
• Mängukool (3–5-aastased)
• Eelkool (5–7-aastased)
• Individuaalõpe (algklasside lapsed)
• Keelekümbluse tunnid (algklasside lastele)
• Logopeed

Meie vahvas loovusruumis on kohapeal lapsi 
juhendamas praktiseerivad klassiõpetajad.   
Ette registreerudes on võimalik  tulla meiega 
kohapeale tutvuma või võtma  osa  esimesest 
tunnist TASUTA.

Viimsi Kaluri tee 3
Tel: (+372) 585 22 440
E-mail: tahetark.huvikool@gmail.com
Koduleht: www.tahetark.com

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müügikoha rendihind septembri lõpuni 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Vajatakse PUHASTUSTEENINDAJAID 
Viimsi Keskkooli spordikompleksi
1. Päevane valvekoristaja tööaeg graafiku 
alusel 2 tööl  2 vaba. Töötasu 350.00
2. Õhtune koristaja, tööaeg graafiku alusel 
2 tööl 2 vaba, kl.22-01. Töötasu 250.00

Helistada tel 56659566, Reet või e-mail: 
info@puhastusproff.ee

STEFANETI 
LASTERIIDED

UUED RIIDED 
BEEBIDELE 

JA VÄIKELASTELE
Viimsis Kaluri tee 3

Avatud T, K, N 10-14
Vaata ka e-poodi

www.stefaneti.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

ALATES 29eur KUU!
Aastaaruanne alates 

99eur.
Küsi pakkumist: 

58 026 333
merli@smartbooks.ee
www.smartbooks.ee

Võlg
Viimsi Teatajale on reklaami 
eest jätnud tasumata firma 
Elisel Trade OÜ. 

VT

Lasteaed Väike Päike 
otsib oma sõbralikku 

kollektiivi 

AbiõPETAjAT 
Pakume täistööajaga tööd ja 

põhipalka. 
Avaldus ja CV saata 

hiljemalt 20. oktoobriks aadressile 
Lasteaed Väike Päike, Kraavi tee 1, 
Pärnamäe küla, Viimsi vald 74020 

või e-posti aadressile 
lasteaed@lasteklubi.ee. 

Täpsem info 
telefonil 625 4985.

Armsad endised ja uued kliendid! 
Ootan teid 

ilutuppa
(www.ilutuba.eu), Maakri 28A. 

Helista ja broneeri aeg 
telefonil 56 236 163, Kärt Pihlak

1.–3. klassi tüdruk,

tule jalgpalli 
trenni!

Trennid toimuvad 
E kell 16.00 ja 

K kell 15.00 Viimsi Spordihoones

Lisainfo 
reelika@jkkalev.ee, 
tel 5818 0803 või 

pirjopeterson@gmail.com 

l Kaseklotsid 40 l/3 €, männiklotsid 40 l /1,8 €. 

Täiskuivad kasehalud 40 l/3 €, 60 l/3,8 €. Trans-

port tasuta! Julgelt ühendust võtta: tel 51 979 258, 

www.kodukytja.eu. 

l Müüa garaaž Viimsis Katlamaja tee 4–3, hind 

4200 €. Kontakt tel 53 408 668, Marek.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 

lisainfot tel 53 996 098, Rene.

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 

võib kõike. Lugupidamisega Mart, tel 56 740 940. 

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 

24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakkumist 

www.ennustus.ee.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask (30 

cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kaseklotsid 

(5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männiklotsid 

(5–30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad soodsad, 

kott alates 1,5 €. Alates 50 kotist on transport 

Viimsi valda tasuta. Tellimine: tel 51 989 070 või 

info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont. 

Tel 56 900 686.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klot-

sid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. 

Tel 50 18 594.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 

liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täite-

pinnast. Tel 50 92 936. 

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. 

Kõrghaljastuse valikraie, muru ja haljasalade niit-

mine ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, 

muru rajamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. 

Väiksed remonttööd majapidamises. Tel 55 637 

666, www.ifhaljastus.ee.

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Oht-

like puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388 

994. Vt ka: puhastused – kpe.ee. 

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-

miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla trans-

port, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõt-

mised ja mahamärkimised ning santehnilised sise-

tööd. Tel 58 504 300.
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Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
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