Valla tunnuslause on leitud! >> Loe lk 2
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11. märtsil toimus Haabneemes lumeskulptuuride
ehitamise võistlus “Viimsi
lumelinn 2012“. Loe lk 3

Viimsi saared
ETV-s
Dokfilm “Viimsi saared” (Estfilm 2011)
pühapäeval, 18. märtsil k 13.05 ETV-s

Uue veepuhastusjaama lindi lõikavad läbi (vasakult) AS-i Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu, Harju maavanem Ülle Rajasalu, keskkonnaminister Keit Pentus
ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas. Foto Aime Estna

Uus veepuhastusjaam on avatud
29. veebruaril avati Viimsis
Lubja külas uus kaasaegne
veepuhastusjaam, mis toob
puhta vee umbes 15 000-le
Viimsi valla elanikule. Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud jaam läks maksma
3,29 miljonit eurot.

“Oleme kuulnud vahel öeldavat, et
Viimsis vett ei jooda ja jala ei käida. See on olnud osaliselt tõsi, sest
vee kvaliteet on Viimsis piirkonniti
olnud kehv. Nüüdsest aga peaks
olema probleem uue veetöötlusjaama näol lahendatud ning joogivesi
igati vastav Euroopa Liidu direktiividele,” rääkis vallavanem Haldo
Oravas veepuhastusjaama avamisel.
“Viimsi saab täna uue, kogu poolsaart hõlmava joogivee puhasti, kus
Eesti teadlaste loodud tehnoloogia
võimaldab saada ühel kohalikul
omavalitsusel, esimesena PõhjaEesti lubjakiviklindi piirkondadest,
radioaktiivsusest vaba joogivett!”
“Veega kipub olema nii, et kui
sellega on kõik korras, ei pane me
selle tähtsust tähelegi. Kuid seal,
kus veevärgiga probleeme, tajutak-

se seda väga teravalt. Viimsi valla
elanikud on vee kvaliteedi üle sageli kurtnud, uus jaam peaks aga
nende mured lahendama,” ütles
jaama avamisel keskkonnaminister
Keit Pentus. “Meie eesmärk on, et
2013. aasta lõpuks vastaks joogivesi nõuetele kõigis Eesti asulates,
kus ühisveevärk on välja ehitatud,”
lisas Pentus.
Harju maavanem Ülle Rajasalu rääkis, et tal elavad Viimsis
lähisugulased ning ta on ise tunda
saanud, kuidas sealne vesi siiani
lõhnas. Ta lisas, et samasugusel
tehnoloogial põhinev veepuhastusjaam avati 2010. aastal ka Mähel,
kuid Viimsiga võrreldes on elanike
arv seal palju kordi väiksem.
Valminud veepuhastusjaamast
hakatakse puhta joogiveega varustama kogu Viimsi mandriosa, välja arvatud Äigrumäed ja Laiaküla,
kus veevarustus lahendatakse autonoomsete puurkaev-pumplatega.
Kokku juhitakse jaamas puhastatud
joogivesi peale magistraaltorustike
valmimist ligi 15 000-le Viimsi elanikule. Puhas joogivesi tagatakse
kõikides piirkondades 2013. aasta

lõpuks – selleks ajaks on välja ehitatud kõik vajalikud vee magistraaltorustikud.
AS-i Viimsi Vesi juhataja Toivo
Eensalu ütles, et seda jaama on oodatud kümme aastat. Eensalu sõnul
erineb puhastatud joogivesi puurkaevu veest selle poolest, et sealt
on eemaldatud liigne raud, ammoonium, kloriid ning radionukleiidide
ühendid. “Lisaks puhastusprotsessile rajasime kolm 2000 m3 veereservuaari, mis töötavad sisuliselt
veetornidena, tagades veevarustuse
stabiilsuse ning elektrikatkestuse
korral joogivee isevoolse juhtimise
kriitilistele tarbijatele nagu koolid,
lasteaiad ja haigla.”
Viimsi veetöötlusjaama kaasfinantseerijateks olid EL-i Ühtekuuluvusfond, Viimsi vald ja
AS Viimsi Vesi. Veetöötlusjaama
maksumus oli 3,29 miljonit eurot.
Praegu toimub jaamast puhastatud
joogivee saatmine Lubja, Tammneeme ja Pärnamäe küladesse ning
Viimsi ja Haabneeme asulatesse,
mis toob puhta vee ligi 15 000-le
valla elanikule. Uusi piirkondi lisatakse jooksvalt. Kogu piirkond

varustatakse puhta joogiveega
2013. aasta lõpuks.
Veetöötlusjaama ehitus on osa
“Viimsi veekorralduse II etapp”
projektist, mille maksumus on kokku 12,8 miljonit eurot. Projekti rahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond
9,7 miljoni euro ning AS Viimsi
Vesi ja Viimsi vald omafinantseeringuna 3,1 miljonit euroga. Eesti
veemajanduse arendamist toetatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist
kokku 425 miljoni euroga, millest
on praeguse seisuga välja makstud
107 miljonit eurot.
Veetöötlusjaama projekteeris AS
Sweco, ehitas AS Esmar Ehitus,
idee autorid on Johannes Sutt ja
Rein Munter.
Veepuhastusjaama pidulikul avamisel tänati kõigepealt neid, kelle
abiga jaam valmis. Siis said külalised, keda oli kogunenud märkimisväärselt palju, tutvuda jaamaga,
kuulata asjatundjate selgitusi ning
nautida võimsat tuleetendust.

Jüri Leesment

Vaata fotosid veepuhastusjaama
avamiselt ka lk 2.

“Viimsi saared” on
eluterve lugu kaasaegsetest Eesti saartest, milles on ajalugu, traagikat, laevaja lennukihukke, üksindust, kaunist loodust
ja ehedat Eesti elu.
Filmi tegelased on
ootamatud ja ekraanil näeb liigutavaid
lugusid, mille peale
Filmi DVD on müügil
on raske tulla – sualates 19. märtsist.
vised saared ja meri,
talvine kalapüük, mlitaarsaare Naissaare kaitserajatised ning maasikavälud.
Režissöör Elo Selirand, stsenarist Janek
Mäggi, operaator Silver Riibak, produtsent
Karmo Kaasik, tootja Estfilm.
NB! Filmi DVD versioon (ingliskeelsete
subtiitritega) on saadaval alates esmaspäevast,
19. märtsist Rannarahva Muuseumis ja Viimsi
Raamatukogus. Hind 8,40 eurot.

Teadaanded
Pärnamäe küla üldkoosolek, millele
järgneb Soosepa Külaseltsi üldkoosolek, toimub 9. aprillil 2012 kell 19.00
lasteaias-pereklubis Väike Päike (Kraavi tee 1), Pärnamäe küla, Harjumaa.
Päevakorras:
1. Pärnamäe külavanema valimised.
2. Pärnamäe küla arengukava projekti tutvustamine ja kinnitamine.
3. Soosepa Külaseltsi 2011. aasta majandusaastaaruande esitlemine ja kinnitamine.
4. Soosepa Külaseltsi uue juhatuse valimine ja kinnitamine.
5. Vaba mikrofon.
Kandidaatide registreerimine Viimsi
Vallavalitsuses (Nelgi tee 1) või e-posti
aadressil enno@viimsivv.ee.
NB! Kohapeal on võimalik seltsiga liituda!
Majandusaasta aruande ja arengukava
projektidega on võimalik tutvuda alates
23. märtsist veebilehel www.soosepa.ee.
Lisainformatsioon: info@soosepa.ee.
Rohuneeme küla üldkoosolek toimub
29. märtsil 2012 algusega kell 18.00
Püünsi Koolis.
Päevakorras:
1. Külavanema kandidaatide tutvustused.
2. Külavanema valimine.
3. Üleskerkinud küsimused.
Kandidaatide registreerimine Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1) või e-posti aadressil enno@viimsivv.ee.
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Viimsi – rannarahva kodu
Viimsi vald otsis eelmise aasta lõpus
endale omapärast tunnuslauset, mis
iseloomustaks meid omadele, aga ka
külalistele kõige stiilsemalt. Oli rõõm
näha, et rahvas tahab valla elule
kaasa aidata ning kampaaniast võeti
aktiivselt osa.
Sel korral oli meie kampaaniasse kaasatud
kogu valla elanikkond. Oma nägemuse meie
vallast said edasi anda nii lasteaialapsed kui
ka pensionärid. Heameel on tõdeda, et viimsilane hindab endiselt Viimsi peamisi väärtusi, mis on olnud tähtsad läbi aegade – meri,
mets ja kodu. Seda kõike oli ilmekalt väljendatud ka esitatud töödes.
Viimsi on alati olnud seotud merega.
Paadimeistrid, hülgekütid, kalamehed, meremehed ja rannatalupojad on põlised Viimsi
elanikud. Nendelt pärinevad meie kultuur,
traditsioonid ja kombed. Nende lugu on
Viimsi ajalugu – mere keskel asuva rannavalla ja tema saarte lugu. Praegusel ajal elavad siin merd armastavad inimesed: purjetajad, kalurid, rannaäärsete külade elanikud,
sukeldujad, surfarid ja kõik ülejäänud, kes
lihtsalt naudivad elu mere ääres ja saartel.
Ajad on uued, ametid on teised ja eluviisid
on muutunud, aga meri on ikka sama. Meri
tõmbas sajandeid tagasi inimesi siia elama,
nagu ta teeb seda jätkuvalt tänapäevani. Ja
ka tulevikus saab see nii olema.
Viimsis on palju uusi elanikke, kes võibolla väga hästi veel ei tea siinse paikkonna kombeid ja traditsioone. Kuid ka nende
jaoks on olnud üheks kodukoha valiku põh-

juseks just mere lähedus. Mõni käib merel
kalal, mõni armastab ujuda, osad naudivad
rannas jalutamist, teistele meeldib aga saartel puhata. Viimsi vallapere on väga suur ja
kirju seltskond, aga meri on see, mis praegu meie kogukonda kõige rohkem liidab ja
seob.
Viimsi valla tunnuslause eesmärk on senisest enam tutvustada Viimsile omast kultuuri,
rõhutada Viimsi eripära ja hoida elus meie
identiteeti ning ka reaalselt vallapildis seda
kõike esile tuua. Olgu nendeks siis avalikud
paadilautrid, teerada randa, kalasadama säilitamine, saarerahva toetamine, Rannarahva
Muuseumi sündmused või paadikujulised
mänguväljakud. See kõik on töö, mida tunnuslause hakkab tegema.

Veepuhastusjaama avamisele oli kogunenud hulganisti külalisi. Fotod Aime Estna

Tunnustus osalejatele

Viimsi Vallavalitsus tänab kõiki kampaanias
osalenuid. Kõik teie esitatud tööd on meie
jaoks olulise tähtsusega, iseloomustades
viimsilaste jaoks olulisi väärtusi, mis annavad ka meie tööle tuleviku jaoks suuniseid.
Nii žürii kui ka vallaelanikud olid lõppkokkuvõttes ühel arvamusel, hääletades
Viimsi tunnuslauseks Ingrid Toomtalu poolt
esimesena esitatud tunnuslause ettepaneku
“Viimsi vald – rannarahva kodu” (märgiksin
siinkohal, et “Rannarahva kodu” oli ettepanek, mida esitati mitmel korral, kuid võitjaks
osutus esimene pakkuja).
Soovin kõigile unustamatuid hetki meie
maalilisel rannajoonel!

Vallavanem tõstab tervituseks klaasi puhta veega.

Toivo Eensalu tutvustab jaama tööpõhimõtteid.

Riigikogu saadik Urve Palo ja abivallavanem
Margus Talsi degusteerivad puhast vett.

Veejaama idee autorid Rein Munter ja Johannes
Sutt.

Haldo Oravas

Rannarahva vallavanem

Detailplaneeringutest
26.03–08.04.2012 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti
kella 16.00-ni, välja arvatud 05.04, kui vallamaja on avatud 12.00-ni) on Viimsi vallamajas
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 29 detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Rohuneeme
tee 31, Sanglepa tee 7, Vahtra tee 2 ja 4 kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rohuneeme tee 29 katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe muutmine elamumaast sotsiaalmaaks ja osaliselt tootmismaaks, piiri korrigeerimine
Rohuneeme teega ning ehitusõiguse täpsustamine. Suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks
määratakse 700 m2 ja maksimaalseks kõrguseks 9,5 meetrit.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka veebilehel www.viimsivald.ee.
27.03.2012 algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis
Lubja küla, Pärtlemetsa maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti
tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamukrundi moodustamine osale Pärtlemetsa
maaüksusest ja sellele ehitusõigus määramine ning ülejäänud Pärtlemetsa maaüksuse haaramine Mäealuse Maastikukaitseala piiridesse.
27.03.2012 algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis
Haabneeme alevik, Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu eesmärk on rajada Haabneeme rannaala lõpetav rannakohvik, ühendada
olemasolev rattatee perspektiivse Haabneeme rannapromenaadiga ning paigutada hoonestus nii,
et oleks tagatud võimalikult avar vaade Rohuneeme teelt merele.
Lisaks on detailplaneeringute eskiisid tutvumiseks välja pandud veebilehel www.viimsivald.ee.

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 30. märtsil
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Haabneeme kerkis lumelinn
Pühapäeval, 11. märtsil
oli Haabneemes lumeskulptuuride ehitamise
võistlus “Viimsi lumelinn
2012“.

Päikeseratta lasteaia parkla
kõrval algas kell 11 lumeskulptuuride ehitamine. Ideed peas,
töövahendid – labidad, ämbrid,
rehad, värvid jm – kaasas, alustati tööd. Korraldajate laual oli
võistlejaile kohe alguses turgutuseks ettevõtmise ühe sponsori Comarketi suur kommikast
avatud. Auhindu esialgu nähtavale ei seatud – et ei segaks
keskendumist ja töömeeleolu.
Kui esialgu ei osanud keegi aimata, mis neist suurtest lumekuhjadest kujunema peaks,
siis kahe tunni pärast oli iga
kuju omanäoline ja võistkonna
idee teostus juba üsna arusaadav.
Viimane pooltund kulus pea
kõigil viimaseks lihvimiseks,
aga nii mõnelgi lumeskulptuuril käis juba ka vilgas liulaskmine – skulptuuri vastupidavuse proovimine.
Võistluse lõpetamise ja lumelinna avamise ajaks kell 14
olid kõik tööd lõpetatud. Ning
nüüd olid korraldajate lauale ilmunud ka auhinnad: kolm torti,
igaüks vastavalt võidule kas
kuldne, hõbedane või pronksikarva, vastava võidukoha kiri
peal, šampused, nii suurtele
kui ka väikestele, kommikotid, pääsmed nii spaasse kui ka
Rannarahva Muuseumisse ja
muud põnevat.
Žüriil, kuhu kuulusid Elle
Soop, Liina Poletajev ja Anne
Soop-Tohver, oli üsna raske
ülesanne otsustada, millised
lumeskulptuurid on parimad.
Vast ehk esimese koha võitja

Pensionäride
ühenduse
liikmed!
Viimsi Pensionäride
Ühenduse ARUANDEKOOSOLEK toimub
14. aprillil kell 12.00–
15.00 Viimsi Huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1)
12.00 Koosoleku avamine
KAVAS:
l 2011. aasta tegevusaruande kuulamine ja
kinnitamine
l Revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja kinnitamine
l Majandusaasta aruande
kuulamine ja kinnitamine.
l Ülevaated ringide tegevusest
l Volikogu liikmete vahetus
13.30–14.30 KONTSERT –
esineb Paul Ruudi kergemuusikakoor
14.30 vestlused heade
sõprade seltsis
Ootame rohket osavõttu!
Saapavabrik müüb
soodsalt kevadkingi!

Kelvingi vaalaküttide võidutöö Muumipere. Foto Randar Lohu

I koha ehk Kelvingi vaalaküttide võistkonnale
andis SPA Viimsi Tervis 5
kinkekaarti sauna- ja veekeskuse külastamiseks.
Iga kinkekaart kehtib kahele inimesele. Iga osalenud võistkond (kokku
6) sai 5 perepääset Viimsi Vabaõhumuuseumi ja
Rannarahva Muuseumi
külastamiseks. Comarketi
kauplusekett pani välja
igale osalenud võistkonnale kommikoti ning kostitas ka kohaletulnud publikut kommidega.

üle polnud vaja pikalt mõelda, sest võistkonna Vaalakütid lumeskulptuur Muumipere
ületas teisi nii teostuse keerukuselt kui ka viimistluse täiuslikkuselt.
Kelvingi küla rahvast moodustatud võistkond Vaalakütid
oli võidukas ka möödunud

aastal ning nüüd tuldi oma
tiitlit kaitsma ja tehti seda tublilt. Võistkonnas olid Kelvingi
tugevad mehed, tublid lapsed
ja osavad naised. “Papa kütib
vaala, mamma ootab kala ja
muumitroll ootab samuti ning
mõtleb maistele asjadele,” kirjeldas võistlustööd võistkonna
eisndaja Merilyn Tõnisalu. Ta
lisas: “Lumi on päris hea, pole
liiga tükkis ega liiga kõva.”
Püünsi küla võistkond Lume
monstrumid, kes esimest korda
lumelinna ehitas, meisterdas
suure Hummeri, kuhu sai sisse
pugeda ning siis kõrgelt kaugele
vaadata.
Päeva juhile Leinole Einerile tutvustasid kuju loojad
oma ideed nii: “Meeskonnas
on meessoo ülekaal ja nemad
mõtlesid suure lumehunniku
juures millelegi võimsale, s.o
autole.”
Viimsi Kunstikooli lapsed
koos juhendajatega olid otsustanud teha kahe täpiga lepatriinu ning teinud selle väikese
olendi nii suureks, et sellelt sai
mõnusasti pikalt liugu lasta.
Võistkond McPart oli oma
teema leidnud koomiksist ning

võistkonna kapteni Roberti
juhtimisel meisterdatigi multifunktsionaalne matkaroller.
“See on lumemaja, mille ees
on motoroller,” selgitas Robert. Võistkonna moodustasid
kapten Roberti sõbrad-külalised, kes olid samal päeval ka
tema sünnipäevalised, sest Robert sai 9-aastaseks.
Vallavalitsuse võistkond
meisterdas kõige kõrgema
skulptuuri – Keri tuletorni.
“Meie mõte viitab murele,”
tutvustas võistlustööd vallavanem Haldo Oravas. “Tahame
tähelepanu juhtida, et tuletorn
on hävimisohus.” Viimsi lipp
tuletorni jalamil lisati vihjeks,
et töö tuletorniga käib, päästmiseks on olemas projektid ja
ka muinsuskaitselt raha.
Võistkond Laste rõõm tegi
suure liumäe kahe trepiga.
IRL-i esindus pani püsti maiade püramiidi, mis moodustas
neli liumäge ja astmestiku igas
vanuses lastele. Püramiid-liumägi ehitati selleks, et veenda
kõiki: maailma lõppu ei tule.
Viimsi Noortekeskuse lumeskulptuur oli arheoloogiline
leid – mammut, mis lumehunnikust välja võluti.
Auhinnad jagunesid järgmiselt: eriauhinna pälvis vallavalitsus, III koha ja pronkstordi
sai Viimsi Noortekeskuse võistkond skulptuuri eest Mammut.
II koht läks võistkonnale Lumemonstrum võistlustöö eest
Hummer ja esikoha võitis Vaalapüüdjate võistkonna skulptuur
Muumipere. IV koha saavutas
võistkond McPart, V koha IRL
ja VI koha kunstikool.
Võistluse sponsorid olid
Comarket, SPA Viimsi Tervis
ja Rannarahva Muuseum.

Annika Poldre

Prangli rahvas valis oma saare
sädeinimese
Pranglis valiti teist aastat
saare sädeinimene, tiitli
sai Helje Viliberg.
Tunnustus anti kätte 24. veebruaril Eesti Vabariigi sünnipäeva üritusel Prangli Rahvamajas, kus oli kõigile kaetud
ühine kohvilaud ning klaveril
musitseeris rahvamaja lauluringi juhendaja Vootele Aer.
Käesoleva aasta Prangli sädeinimese tiitli sai Helje Viliberg. Ta on tubli pereinimene,
kes on üles kasvatanud tublid
lapsed. Ta ei ole küll sündinud
Prangli saarel, kuid on aastaid
Pranglis elanud. Ta on alati
väga abivalmis ja võtab aktiivselt osa saare ühiskondlikust
elust. Tema peale võib alati
kindel olla ja talle võib raskel
hetkel toetuda. Ta teeb oma
tööd Prangli Põhikooli õpilaskodus seal elavate lastega väga
kohusetundlikult ja südamega.
Tunnustamise algatas Prangli Rahvamaja. Selle eestve-

Sädeinimene Helje Viliberg (vasakul) ja Prangli Rahvamaja juhatus:
Maret Klaamas ja Carmen Ott.

dajate arvates ei pea saare sädeinimene olema teinud suuri
tegusid, mis kõigutavad mägesid, vaid see on inimene kõigi
hulgast, kes on silma paistnud
oma suure aktiivsusega saarel
ühiskondlikus tegevuses ja hea
pereinimesena.
Pranglilaste pidulaud.

Prangli Rahvamaja

Tunne Kelami
fotonäitus
Alates 22. veebruarist saab Viimsi Päevakeskuses
(Kesk tee 1, Haabneeme) vaadata Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami fotonäitust “33
vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest”.
Eksponeeritud on 33 fotot Euroopa Parlamendi rajatistest,
sündmustest ja inimestest. Kaadrid on jäädvustatud 2007.
aasta sügisest 2008. aasta kevadeni Brüsselis ja Strasbourgis.
Fotode autori sõnul pakub talle kõige enam rahuldust jagada oma avastusi Eesti vaatajaga.
“33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest” on
esimene, mis annab Eesti vaatajale võimaluse tutvuda
maailma suurima demokraatliku parlamendiga ühe selle
liikme pilgu läbi.
Näitus jääb avatuks 20. märtsini, selle korraldaja on
Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo.

Kaja Villem

Lionsite suusasõit
Enam kui 20-aastase ajalooga Viimsi Lions Klubi
pidas 3. märtsil Rohuneeme suusaradadel seltskondliku suusasõidu.
Matka käigusi tutvuti Rohuneeme suusaradadega ning
külastati Kelvingi paadisadamat. Suusasõidu järel koguneti kehakinnituseks ning
klubiasjade arutamiseks Rannarahva Muuseumis. Päev
Lionsid suusarajal.
loeti õnnestunuks ning ühtlasi tehakse ettepanek heategevusliku suusasõidu lisamiseks Eesti lõviklubide kalenderplaani.
“Hea on vaadata, et valla arenguga on kaasas käinud
ka vaba aja veetmise ja sportimise võimaluste mitmekesistumine. Rohuneeme suusarajad loovad eeldusi sportlikuks
ajaveetmiseks juba täna. Loodetavasti on terviseradade
arendamine maa-ala valdajal ka tulevikuplaanides,” arvas
klubi president Urmas Hallika.
Viimsi Lions Klubi taotluseks on klubiline tegevus,
mille heategevuslikuks taotluseks on Viimsi valla puuetega laste toetamine. Koostööd tehakse Viimsi Vallavalitsuse,
Viimsi Invaühingu ning teiste organisatsioonidega. Klubisse kuuluvad üksnes mehed, kuid klubilisse tegevusse on
kaasatud ka leedid. Klubi on avatud uutele liikmetele, kel
valmisolek heategevuseks ning klubilisteks ettevõtmisteks.

Teadaanne
Viimsi Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996
määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena
arvele võtnud järgmised Viimsi vallas asuvad ehitised:
1. Haabneeme rannas asuv rannahoone. Viimane omanik
teadmata;
2. Miiduranna külas Lahe tee ja Tormi tee teeristi juures asuv
kolme muuliga paadilauter. Viimane omanik teadmata;
3. Miiduranna külas Lahe tee ja Rünka tee teeristi läheduses
asuv kahe muuliga paadilauter. Viimane omanik teadmata;
4. Pringi külas Rummu tee ja Rohuneeme tee teeristis asuv
ühe paadisilla ja kolme muuliga paadilauter. Viimane omanik
teadmata;
5. Randvere külas Kaevuaia tee lõpus asuv Kaevuaia muul.
Viimane omanik teadmata;
6. Äigrumäe külas Liivamäe-Kuusemäe-Männimäe teedel
asuv 13 mastiga tänavavalgustussüsteem. Viimane omanik
on teadmata;
7. Viimsi alevikus Roosi tee lõpus asuv tuletõrje veevõtu tiik
– kastmistiik. Viimane teadaolev omanik oli Pirita Lillekasvatussovhoos;
8. Viimsi alevikus Nelgi tee 27 läheduses asuv tuletõrje veevõtu tiik – kastmistiik. Viimane teadaolev omanik oli Pirita
Lillekasvatussovhoos;
9. Leppneeme külas Neemesauna ja Kärimetsa teede läheduses asuv ühe muuliga Neemesauna paadilauter. Viimane
omanik teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse või
hõivamise kohta, palume teatada sellest kirjalikult Viimsi
Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa
74001 või vallavalitsuse kommunaalameti juhataja e-posti
aadressil alar@viimsivv.ee hiljemalt 7. maiks 2012.
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Vabariigi sünnipäeval
Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva tähistati vallavolikogu esimehe vastuvõtuga Viimsi mõisas.

1) Vallavolikogu esimees
Aarne Jõgimaa, tunnuslause
võitja Ingrit Toomtalu ja vallavanem Haldo Oravas. Ingrit
Toomtalut tuntakse vallas
kui väga abivalmis inimest,
kes on palju teinud selle
heaks, et valla lapsed saaks
õppematerjale ja õpetajad
õppematerjalide koolitusi.

“Oleme olnud rasketel aegadel
kokkuhoidlikumad, tehes tööd
nagu varem,” tõdes vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa
vastuvõtul, millega vald tähistas vabariigi sünnipäeva.
“2012. aasta toob kaasa
mitmeid pikaajalisi otsuseid,”
jätkas Jõgimaa. “Planeerimisel
on uued koolihooned ja lasteaed.” Volikogu esimees nimetas
järgmiste aastate märksõnadeks
avatuse ja üksteisemõistmise.
Vallavanem Haldo Oravas
teavitas kuulajaid, et vallavalitsusel on kavas läbi viia
skulptuurikonkurss, meenutamaks kuulsat viimsilast kindral Johan Laidoneri, kelle sünnist möödub 2014. aasta veebruaris 160 aastat.
Skulptuurikonkursiks on
raha eraldanud riigikogu, suulise toetuse on andnud kaitseminister ning raha on selleks
ka valla eelarves, selgitas vallavanem. Skulptuur paigutatakse
Viimsi mõisa allee maanteepoolsesse otsa, et see oleks
nähtav ka Randvere suunas
liikujaile.

2) Veteranid tänavad vallajuhte.
3) Esineb Gourmet’ duo: Yvetta
Uustalu ja Tõnis Tüür.
4) Skulptor Seaküla Simson,
riigikogulane Urve Palo ja
vallavanem.
5) Külavanema märgi saab Jüri
Kruusvee Püünsist.
6) Riigi sünnipäev algas hümni
laulmisega.
7) Esiplaanil fortuunavõidud
saanud daamid valges, Kaire
Lillmetes tütrega ja Veera
Moissejeva.
Fotod Aime Estna. Rohkem
fotosid vt www.fotograafid.ee
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Külavanematele märgid,
päästjatele tänukiri

Kaks külavanemat – Jüri Kruusvee Püünsist ja Andrus Pihel
Muugalt – said pidulikult kätte
külavanema märgid.
Vallavanem ja vallavolikogu esimees andsid üle tänukirja, mille pälvisid Vaike ja
Madis Saretok kiire ja hooliva
tegutsemise eest naabrite tulest
päästmisel 17. veebruaril.
“Olin varahommikul kella
nelja paiku ärkvel, kui kuulsin naabrite signalisatsiooni
häiret,” rääkis Madis Saretok.
“Nägin naabrite terrassil tulesammast, mis ulatus räästani.
Inimesi polnud näha.” Saretok
helistas kohe naabritele ning
kuulis, et nad ei olnud oma häiresignaali kuulnud ega saanud
esialgu arugi, et tuli on süttinud. Saretokid kutsusid naabrid, ema-isa ja kolm last, enda
juurde. Tuletõrje saabus umbes
20 minuti pärast, kui majakatus
juba sisse kukkus. “Ootasime
tuletõrjet, aeg tundus pikk,” rääkis Vaike Saretok.

“Jõuluks koju” kampaania lõpetuseks

Valla kampaaniast “Jõuluks
koju“ osalenutele anti üle auhinnad. 2010. aasta kampaania
“Jõuluks koju” üks tingimus
oli, et nende registreerunute vahel, kes aasta jooksul on
endiselt registreeritud Viimsi
vallas, loositakse samuti välja
reisibüroo kinkekaart.
Viimsi valla taasiseseisvumise aastapäeval loosis fortuuna kinkekaardi võitjaks Kaire
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Lillemetsa Tammneeme külast.
Ka eelmise aasta lõpus toimus kampaania “Jõuluks koju”.
Kampaania oli sel korral laialdasem, vald teavitas elanikke
nende kohustusest elukohajärgselt sisse kirjutada ning ühtlasi
otsiti vallale ka tunnuslauset.
Kõigi oktoobrist kuni 16.
detsembrini valda registreerunud elanike vahel loositi välja
auhind iPad2. Loosi tahtel sai
selle Veera Moissejeva Randvere külast.

Valla tunnuslause

Tunnuslause kampaanias osalejaid oli rohkesti. Kokku laekus ettepanekuid umbes 500,
neist sisukaid oli 300. Žürii
koosseisus vallavanem Haldo
Oravas, EBSi turunduse õppetooli lektor Toomas Danneberg,
meediakonsultant Janek Mäggi, SA Rannarahva Muuseumi
turundusjuht Eha-Kai Mesipuu
ning vallavolikogu kantselei
juhataja kt Mailis Alt valis välja kolm atraktiivsemat ettepa-

nekut, neljanda, kooliõpilaste
võiduettepaneku – “Koht, kus
unistused randuvad” – lisasid
volikogu liikmed.
Jaanuarikuu jooksul oli ka
vallakodanikel võimalus nelja ettepaneku poolt hääletada
valla kodulehe kaudu. Lõpptulemusel selgus, et nii žürii kui
ka rahvas olid ühel meelel ning
Ingrit Toomtalu poolt esimesena
saadetud ettepanek “Viimsi vald
– rannarahva kodu” valiti parimaks ja Viimsit kõige rohkem

iseloomustavaks ettepanekuks
(“Rannarahva kodu” oli mitmeid kordi esitatud).
Palju poolthääli kogus ka
7.–12. klasside tunnuslause ettepanekute konkursi võidutöö
“Viimsi – koht, kus unistused
randuvad“. Tulevikus kavatseb
vald ka seda kasutada.
Ingrit Toomtalu rääkis, et
kokku saatis ta tunnuslause
konkursile neli lauset ning ise
ta hääletusest osa ei võtnud.
Ühel päeval oma kirjakastist

avastas ta oma üllatuseks kirja,
et on konkursi võitnud.
Ingrit Toomtalu on juba 15
aastat viimsilane, elab viielapselise perega Haabneemes
ning töötab Tea kirjastuses,
kus juhatab koolidele õppekirjanduse müüki ja korraldab ka
koolitusi. Konkursi auhinna,
iPadi vastu arvas ta kogu perel
suure huvi tekkivat, “kuid selle peaks siiski endale hoidma,”
kinnitas võitja.

Annika Poldre
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Raamat mehest, kes oli kui
Eesti ajaloo mudel

Johan Laidoneri surmaaastapäeval, 13. märtsil
esitles Johan Laidoneri
Selts raamatut “Iseolemise vägi. Rein Randveer
kindral Laidoneri jälgedes“.

Nii Kindral Johan Laidoneri
Seltsi kui ka Laidoneri muuseumi rajaja, Viimsi valla aukodaniku ja Laidoneri seltsi
auesimehe Rein Randveeri mälestustest ja tema arhiivi põhjal
on valminud raamat, mille tegemine seltsi esimehe Trivimi
Velliste sõnul kestis kauem, kui
alguses arvati. “Kuid kaua tehtud – kaunikene,” tõdes Velliste
ligi 400-leheküljelise soliidse
teose kohta, kus on väga palju
põnevat lugemist nii Randveeri eluteest kui ka ajaloolistest
sündmustest ning suur ja huvitav fotokogu, kus on üllatavalt
palju fotosid raamatu peategelase lapsepõlvest, kooli- ja ülikooliajast ning sõjaväeteenistusest. Soliidsust lisavad viited
ja nimeloend. Raamatus on ka
Randveeri sõprade ja kaasvõitlejate mälestusi, on ülevaade
Kindral Johan Laidoneri Seltsi
tegevusest ja Eesti Sõjamuuseumi tekkeloost.
Raamatu tekkeloost rääkis
Trivimi Velliste, et kaks aastat tagasi sai selts Randveeri
lapselapselt viis kasti arhiivimaterjale. Randveer oli kirja
pannud oma eluloo pärast Ees-

“Iseolemise vägi. Rein Randveer kindral Laidoneri jälgedes“ –
kaanel nii kindral kui ka raamatu peategelane.

Raamatu koostaja ja toimetaja
Anne Velliste.

ti Vabariigi taastamist. Raamatus ongi eristatavad kaks
perioodi: aeg enne Teist maailmasõda ja aeg pärast taastatud
iseseisvust. “Nõukogude aega

nagu polekski, 50 aastat võtab Randveer kokku vaid paari
lausega,” ütles raamatu koostaja Anne Velliste.
“Rein on näide eesti mehest
ja Eesti ajaloost,” tõdes Anne
Velliste. “Ta oli omamoodi Eesti ajaloo mudel, ta tegi läbi kõik
sündmused Eesti ajaloos 20. sajandil,” sõnas Trivimi Velliste.
Sündinud 1911. aastal Valgamaal taluperemehe pojana, lõpetas Randveer gümnaasiumi,
sõjakooli ja ülikooli 1940. aastal. Tal õnnestus pääseda 1941.
aastal küüditamisest, kuid oma
kodumaa kaitsmise eest Narva
all Saksa armees pidi ta taluma
10 vangilaagriaastat.
“Rein oli heast sordist,”
ütles Trivimi Velliste. “Ta oli
praktiline inimene, kes oskas

ajada majandusasju, ja oli ka
idealist.” 1944. aastal järgis
Randveer Uluotsa üleskutset
ning läks rindele Eestit kaitsma. Sõja lõppedes otsustas ta
varjuda metsa ja mitte põgeneda. Ta uskus, et Vene vägi
siia kauaks ei jää, et selle eest
hoolitsevad inglased ja ameeriklased. See usk andis jõudu
Gulagis vastu pidada.
Randveer oli 83-aastane,
kui Vene väed Eestist lahkusid.
50 aastat oli ta seda oodanud ja
nüüd algas mehel nagu uus elu
täis tegutsemist. Ta asus päästma ajaloolist Viimsi mõisa ja
parki, kunagist kindral Laidoneri kodu. Tema eestvedamisel loodi Viimsi Muinsuskaitse Selts ja taastati kaitseliidu
Viimsi rühm. Ta lükkas käima
Kindral Johan Laidoneri Seltsi, mille esimene esimees ja
auesimees ta oli, ja Laidoneri
muuseumi. “Rein oli inimene,
kes andis sündmustele tõuke,”
ütles Trivimi Velliste.
Raamatu tagakaanele on
Trivimi Velliste kirjutanud:
“Tema viskus ajaloo kaalukausile, kui tund oli tulnud. Tema
teadis, et elujõulisse rahvasse
oli istutatud iseolemise vägi.
Tema uskus Eestisse.”
Trivimi Velliste lubas, et
selle raamatu saavad ka Viimsi
valla koolid ja raamatukogu.

Annika Poldre

Raul Meele elutundlikud maastikud
Püha Jaakobi kirikus on
kuni 4. maini näitus
“Valge piir punane piir“.
Raul Meele näitus nõuab süvenemist, ehk isegi mediteerimist, kuigi pildid otseselt
midagi ei kujutagi. See on
omamoodi hingelise seisundi
kunst. Meele enda sõnul on
näitusel erinevaid tundlikkuse
tasandeid: elu-, vere-, armastuse-, piiri-, identiteedi- ja
loodustundlikkust. Tavavaatajale soovitaksin sedasama süvenemist. Põgusal vaatamisel
ei leia me siit midagi – pildid
on puhtalt abstraktsed, lihtsalt minimalistlikud värvipinnad, varieeruvad vaid värvid.

Ometi on neil mingi peaaegu
religioosne mõõde. Nad viivad
meid ära nähtavast materiaal-

sest maailmast, tekitades sealpoolse maailma visiooni. Selliseid pilte näeme unenägudes
või tajuhäiretes. Samas oleks
kõik nagu ratsionaalne, siin
pole sürrealistlikke visioone.
Kindlasti tuleneb see sellest, et Meel on õppinud TPI-s
energeetikat. Teatud süsteemsus läbib kogu tema loomingut. Siit ka tema sarjad, nagu
“Elu muunded”, “Taeva all”,
“Aknad ja maastikud” jpt. Ta
on harrastanud ka nn konkreetset luulet, kus tekst on muudetud kujundiks. Eks oma mõju
on avaldanud ka pikk kooselu
suurepärase kirjaniku Mari
Saadiga.
Püha Jaakobi kirik jätkab

kunstinäituste traditsiooni, mis
on igati tänuväärne tegevus.
Inglise kunstiteadlane John
Berger on teinud uurimuse, küsides, millega inimesed võrdleksid kunstimuuseumi – kas
raamatukogu, hoidla, kalmistu
või kirikuga. Viimane variant
sai kõige rohkem hääli.
Inimesed, kes kirikus ei käi,
leiavad asenduseks muuseumi, kus on samuti ikoonilise
tähendusega maalid ja kuhu ei
minda päris tavariietuses. Püha
Jaakobi kirik meie vallas on
ühendanud need kaks asja ja
kunst kirikus väärtustab kunsti
rohkemgi, kui mõnes galeriis.

Ants Juske

kunstiteadlane ja Viimsi elanik

Aita tuvastada tänav Viimsis

Aavo Kokk ja Andres Eilart koostavad raamatut “Pintsliga
tõmmatud linnad” – www.maastikumaal.ee.
Selles raamatus on eesti kunstnike tehtud linnavaated. Viimsi
kohta soovivad raamatu autorid kasutada tuntud kunstnik Viktor
Karruse tööd nimega “Viimsi”. Siiski ei ole päris kindel, kas see on
Viimsis tehtud ja kui see on Viimsis tehtud, siis kus see on tehtud.
Raamatu formaat eeldab, et kaardile on märgitud täpne asukoht,
kus maal on tehtud.
Kes tunneb koha ära, andke palun teada!

Aavo Kokk
tel 56 80 44 10
e-post aavokokk@uninet.ee

hingenurk
Paast toob kevade
südamesse!
Lumi sulab, päike on meiega päevas aina enam
ja üha lähemale jõuab aeg, mida nimetame kevadeks. Igal aastal talve lõpus ja kevade alguses
peavad paljud inimesed maailmas paastu. Seda
teevad eelkõige katoliiklased, kuid järjest enam
on ka teistes kirikutes inimesi, kes võtavad 40
päeval enne ülestõusmispüha nõuks millestki
loobuda, kuid mitte ainult.

Looduses toimuvad kõik kevadised protsessid justkui
iseenesest.

Kevadel puhastub loodus kõigest sellest, mis on jäänud
maha sügistormidest, talvistest mölludest – selleks, et
vastu minna suvele, kaunile ja rohetavale ajale aastas. Sügisesed lehed, mis maapinnal, on lume all saanud maaga
peaaegu üheks ning kui uus elu on mulla pinnast tärkamas,
siis mureneb seegi, mis veel alles möödunust. Samas on
see kõik väga oluline ja vajalik selleks, et võiks alata uus
elu, uus tärkamine.
Nii on ka paastuaeg, mis langeb tihti kokku looduse
puhastumise ajaga, hetkeks, kus iga inimene saab vaadata
oma teele ja sellel kohatule ning võtta ja puhastada end
kõigest sellest, mis ei ole vajalik. See on justkui kevadine suurpuhastus iseeneses. Meis on palju seda eelnevatest
aastatest kaasa tulnut, mida tasub säilitada, kuid kindlasti
on ka paljut, mis on kasutuks muutunud, mis enam ei ole
elujõuline, kuid mis saab anda elu millelegi uuele just niisamuti, kui kõdunevatest lehtedest saab väge tärkavatele
lilledele.
Kui looduses toimuvad kõik kevadised protsessid justkui iseenesest, siis puhastus meie sees saab toimuda ikka
ainult siis, kui me ise selle ette võtame. Ei tule ju meie kodugi keegi teine puhastama, peame seda ikka ise tegema.
Seega on paastuaeg, mis jääb kevadesse, ehk ka idanemise
aeg paljudele uutele ja headele algatustele, mida me iseenestes leida võime.
Möödas on vabariigi aastapäev, kus on palju räägitud
Eestimaast ja siin toimuvast. On tuntud muret, on analüüsitud ja nüüd on aeg kõigest sellest teha järeldusi ning elu
paremaks muuta. Parandada neid vigu, mis meie silmis
vajavad uut hingamist.
Kui me vaatame enda südamesse, siis eks ikka ja alati
on meil palju muresid ja probleeme, millest justkui mitte
keegi ei hooli. Tunneme end üksiku ja hüljatuna, oleme
nukrad ja peidame endas palju asju, mis meid koormab.
Paastuaeg aga on just selleks hea, et me puhastaksime oma
mõttemaailma, et meie mõtted ei koormaks liigselt meid
ja meie südame hääl võiks ka meile kuuldavaks saada. Nii
võime jõuda uue tärkamiseni iseeneses.
Ja nii toobki paast inimese südamesse kevadet, toob
uut hingamist, toob uut kasvamist, sest puhastudes saame
me taas üha enam nendeks, kelleks meid tegelikult on loodud.

Mikk Leedjärv
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Mis paat see on –
eistuk
Paatide kirjus peres on üks paaditüüp, mis küll
oma mõõtmetelt tilluke, kuid millel on olnud
oluline osa Põhja-Eesti randlaste ja saarte elanike (ka Saaremaa ja Hiiumaa) merekultuuris juba
ammusest ajast saadik. See paat on eistuk.

Tammneeme küla noored eistukis 1933. aastal.

Miks eistuk siis teistest paatidest väiksem on? Vastuse
võib leida kiilu puudumises, ilma milleta ei saa ühte tõeliselt suurt merepaati ehitada.
Eistukil on küll olemas põhjalaud, mis küljelaudadest
veidi suurem ning otstest ülespoole kaarutatud, kuid sääraselt ehitatud alust ei saa eriti suurte mõõtmetega teha.
Painutatud põhjalaud annab ühtlasi eistukile kergelt ümara kuju.
Eistuki otsad on tavaliselt tömbid ja üldiselt kasutati
vanasti eistuki liikumapanemiseks ühte aerupaari. Purje
jaoks on see alus kaugelt liiga väike.
Miks säärast väikest paati siis ikkagi kasutatakse, kui
see nõnda pisike ja ümar on? Vastus peitub selles, et sageli ongi randlastel just säärast kerget alust vaja. Merel
on sisemaal sageli kasutatava ruhe ja haabjaga (vaata jaanuari Viimsi Teatajaid) keerukas liikuda, kuid sageli on ka
avavetel vaja liikumiseks midagi kergemat, kui suured ja
rasked kala- ning purjepaadid. Siinkohal võetigi kasutusele eistuk. Sellega võtsid randlased ja saarte elanikud ette
lühikesi mereretki, näiteks naabrite külastamiseks kõrvalsaarel. Samuti sobib eistuk suurepäraselt merelindude ja
hüljeste küttimiseks. Teada on ka, et alusega on käidud
kammelja võrke panemas.
Eistukit on lihtne vedada jää peal või tõmmata ööseks
kaldale. Antud paaditüüp osutus koguni nii mugavaks, et
tänapäevalgi see randades kasutust leiab, tõsi küll, nüüd
juba enamasti plastikust valmistatuna.
Lisaks Eestile on eistuk olnud populaarne ka Soomes
ja Rootsis. Mainimisväärseteks võiks pidada eistuki nimetusi erinevates murretes: eistrik, eestokk, hööstükk, öökstükk.
Rannarahva Muuseumil on samuti olemas päris oma
eistuk, mis asub teise korruse näitusesaalides. Seal ootab
paat inimesi, kes teda ning päras istuvat kajakat uudistama tuleksid. Allkorruselt leiab huviline ka teisi põnevaid
paate ning näituse “Paadi elu”.
Lisainfo veebiaadressil www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen
SA Rannarahva Muuseum

Perepäev vabaõhumuuseumis

Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis vahva perepäev. Foto Priit Estna

laevrikk arhiivikapist

Vana aja hülgepüügiretked
Veebruari lõpp ja märtsi
algus oli aeg, mil vana
aja hülgekütid oma pikki
püügiretki alustasid ja
vahel mitmeks nädalaks
jääväljadele loodusjõudude meelevalda jäid.

Sada aastat tagasi käisid paljud
Põhja-Eesti saarte mehed hülgeid küttimas, Viimsi külades
olevat sel ajal aga hülgepüügist juba loobutud ja hülgeliha
maitset põlastatud.
Harald Aksberg kirjutas
oma vanaisa hülgeretkest:
“Aksi Madis oli 1865. aasta paiku oma seltsiga Soome
pool Keri saart paadiga jääl
hülgepüügil. Saak oli hea.
“Homme korjame veel mõned hülgepojad ja siis läheme
koju.” Öösel tuli aga läänetorm, lained lõhkusid jää ja
mehed vedasid paati, et jõuda
kindlamale jääle. Jää purunes tükkideks, mis ähvardasid
vette vajunud paati purustada.
Mehed loopisid paadi kergendamiseks kõik hülged merre ja
riputasid hülgepindasid (nahk
koos rasvaga) nööridega väljapoole paati kaitseks jää eest.
Oma poolpurunenud paadiga
jõudsid mehed lõpuks Suursaare juurde välja. Koju jõudsid nad alles kuu aega hiljem ja
kodused olid neid juba ammu
uppunuteks arvanud.”
Aksi saare fotograaf August Luusmann kirjutas 1909.
aastal jutustuse “Hülge püügis”, kus ta kirjeldab Prangli
hülgeküttide püügiretke. August oli kuulsa hülgeküti, Aksi-Kaguotsa peremehe Jaan
Luusmanni poeg ja arvatavasti
kirjutas ta üles isalt kuuldud
lugusid. Trükki pole kirjutis
kunagi jõudnud ja mingit põnevat tegevust selles ei leia.
Küll aga on seal hülgeküttide
nüüdseks täiesti ununenud sõnavara, jääväljade karmi olustiku kirjeldusi ning püümeeste
põliseid tarkusi. Sellepärast
hindas Luusmanni kirjutist
väga kõrgelt ka rannakultuuri
uurija doktor Gustav Vilbaste.
Jutustus algab püügiseltsi
moodustamisega iivaknuudi
päeval: “Omal ajal oli saartes
see mood, et kolmekuningapäeva järel hülgepüügi seltsid
kokku tulivad, kus nad jõivad,
pidutsesivad ja ühtlasi uusi
liikmeid vastu võtsivad ja vahetasivad...”
Järgneb pikk kirjeldus retkeks valmistumisest. Autori
kirjaviisi muutmata avaldan
jutustusest väikese osa, kus
kirjeldatakse küttide esimesi
püügipäevi.
“Kütid olivad ju rannas,
paadil tarvilised veu köied külges (sukse moodi, mille abil
kavalaste wiigarite ligi pääsetakse). Nad sidusivad “trauni
alla” (liikuv jalas, mis paadi
alla saab kinnitatud), et paati
mitte krunnilises jäes ei lõhuks.
Nüüd asusivad kuus meest üm-

Jääriietes hülgekütid eistukiga jääl (1930. aastad).

Foto näituselt: Hülgekütt hüljest vaanimas (varitsemas): valgevarju
taga, pikksuusal ehk tangul lamades, valged jääriided seljas ja
rihvelpüss käes.

ber paadi, kaks kõige tublimat
ja hakkajamat jäivad tasakaalu
pidajateks ja sõit soomepoole
algas läbi krunnilise jäe vedades, nii et kiire vedamise läbi
paat mürtsus ja värises. Harva oli niisugust jäed olnud kui
tänavu. Paar päeva oli hirmsa
tuisu ja tormiga jäed ida-põhi
tormiga Peterburi poolt lääne
poole kihutanud. Täna olivad
kõigil pool kõrged jäämäed
nähtaval ja walendasivad om
majesteetliku väljanägemisega
ju paarikümne versta kaugusele.
Mehed olivad umbes viis
versta ära jõudnud käia, krunnilisest jäest läbi, mis paati
äralõhkuda tahtis. Läksivad
sedaviisi veel mõnda versta
edasi, kuid hülgeid ega nende
poegi ei olnud ühteainustki
nähtaval. Joosti Toomas ütles,
et ega neid Viru pool ole, lähme otse Soome kanti, saame
seal suurte wiigaritega kokku,
on paar kolm päeva vedada.
Hantsu Jaan andis hääd nõu
lääne-loode poole minna, sest
suurem hülge sugu, “hallid”,
elutsevad harilikult jõe servas ja sääl on võimalik suure
saagiga kokku juhtuda. Kõik

olivad selle arvamise poolt, et
lääne pool saak suurem on ja
sinna ainult minna maksab.
Mehed jõudsivad mitmest
suurest murrust läbi, nüüd saivad nad ühe reegu juurde, mis
kesk jäe sisse ja kinni külmamata jäenud. Mardi Madis, kes
alati tubli poiss ja osav laskja,
sai nüüdki esimeseks ühe väikese wiikari, mida ta ujumast
lasi. Peaaegu pidi ta aga selle
kautama, ajasivad paadi küll
silmapilk merde, aga oli põhjavajumisel. Kui nad juurde
saivad, nähti wiigarit veel umbes sülla vee sügavuselt. Keegi
terane merimees haaras hülgeraua ja saatis hülgele tagant järele, millega nad wiigari välja
vedasivad. Püümeestel on põline seadus: mees, kes esimese
hülge laseb, saab naha ööseti
magades aluskotiks, mis otsata pehme küllealune on. See
oli üks aastane wiigar, rasvane, oli umbes 3,5 naela raske,
mida õppinud kaalujad käsitsi
mõõtes rehkendasivad. Liha
jäi õhtaseks küpsetuseks ja sai
vees äraloputatud.
Jälle pestid õlale ja minema! Hingelisi ei tulnud mingisugusi vastu. Ainult idamere

kalameeste meremärgid mustendasivad eemalt, mis jäe
välja toonud oli. Õhtaks jõudsivad mehed tallamata ja puhta jäesse, mis jäe meeste peale erutavalt ja värskendavalt
mõjus. Nad vedasivad lauldes
ja rõõmsalt valjuste rääkides,
vahel jalga vasta jäed lüües,
tähenduseks, et jõud veel otsas pole. Pime hakkas kätte
jõudma, päev oli ju looja läinud. Nüüd hakkasivad mehed
ööplatsi otsima, nimelt sinna
paika, kus jäe mitmekordseks
on ajanud. Et kui magades
tuult tõstab ja jäe käima hakkab, siis paat mitte jäe risu sisse ei ujuks. Seda teadsivad nad
küll, et on olnud, kus paat on
jäe sisse veetud ja purustatud.
Leidsivad siis ühe madaliku
pealt jäekrunni varjust omale
kõva panga ja hea tuulevarju
ja tegivad tule üles, et magusat
suupistet nahka panna. Selleks
otstarbeks oli kaks pada kaasas, teine, kus tule ülesse tegivad ja teine, kus sees keetsivad.
Põletuspuid oli omajagu kaasa
võetud. Ei tuurinud kaua, kui
liha oli valmis. Kirjeldamata
isuga sõivad väsinud rändajad
lihtsat maiusrooga, mida teiste
vahel jagasivad. Nüüd heitsivad kõik paati magama.
Olivad nad ju umbes kakskümmendviis versta elukohast
eemale jõudnud ja esimene öö
oli hääks karastuseks kodusest
soojusest välja tulles tuleva
kannatuste vastu. 14 kraadi oli
külma, aga ilusa ilma mõjul
ei käinud külm mitte nii läbi
– üsna soe on jäe sees. Hommikul paar tundi enne valge
välja tulemist tõusivad nad
üles. Puhus paras kago tuul ja
see oli nendele päris õnnistus,
sest nüüd võisivad nad ka purje tarvitada, mis esimese päeva
asjata oli vedelenud. Pimeduse
pärast ei saanud nad uut purje nagu hobuseks ette panna,
pidivad ju tasaste ja ettevaatlikult käima. Aga kui koitma
hakkas, pistsivad purje püsti.
Oh sa taevake, nüüd seda sõitu, vedamise vaev oli möödas!
Ole mees ja pea kinni!“
Harald Aksberg arutles
hülgepüügi üle: “Minu meelest oli see õige hülgepüük,
kus mehed vedasid paate jääl,
olid nagu hülgega samaväärsed, kus hüljes võitles oma elu
ja kütt oma leiva eest. Hülgepüük vägevate laevadega nagu
praegu Norras ja Kanadas ei
anna enam õiget hülgepüügi
romantikat.”
Nii vanema kui ka uuema
aja hülgepüüki käsitleti Rannarahva Muuseumi 2009. aasta
näitusel “Hülgeküttide jälgedes”. Praegu võib seda näitust
muuseumis näha vähendatud
kujul. Saaremeeste hülgejutte
saab aga lisaks lugeda raamatust “Aksi – mereriik Tallinna
külje all”.

Külvi Kuusk

SA Rannarahva Muuseum
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Filmi- ja tordielamus
sõjamuuseumist

Püünsi Kooli
vastlatrall Lubja
mäel

22. veebruaril tähistati
Eesti Sõjamuuseumis vabariigi sünnipäeva.
Aastapäevale pühendatud üritusel näidati Theodor Lutsu legendaarset tummfilmi “Noored
kotkad”, mida seekord saatis
Eesti kaitseväe orkester vähendatud koosseisus dirigent Peeter Saani juhatusel. Filmile eelnes sõjaajaloolase Mati Õuna
põhjalik ja sisukas kommentaar, kus ta tutvustas kuulajaile
Theodor Lutsu elu ja tegevust
ning seda, kuidas film valmis.
Muuseumis oli võimalik vaadata ka leitnant Ernst Sellingu
unikaalseid vabadussõjaaegseid
joonistusi.
Traditsiooniks on juba kujunemas tava, et muuseum kutsub
riigi sünnipäevale osalema ka
retseptivõistluse “Tort isamaa-

Juba teist aastat järjest kogunesid Püünsi Kooli
väikesed ja suured Lubja mäele, et tähistada
vastlapäeva.

Sõjaajaloolane Mati Õun räägib
Theodor Lutsust.

Filmile taustaks mängis Kaitseväe orkestri vähendatud koosseis.

le” algataja Pille Petersoo. Nami-nami kokandusportaali eestvedaja viimsilane Pille Petersoo
tutvustas tänavu neljandat korda

toimunud ja aina laiemat populaarsust koguvat riigi sünnipäevatortide retseptivõistlust. Sünnipäeva puhul kaetud peolaualt

“Tort isamaale 2012“.

ei puudunud ka üks üle-eelmisel
aastal konkursil osalenud retsepti järgi valmistatud tort.

VT

Kes ei tahaks terve olla?

Keha on tervik

Lääne meditsiin toimib
jõulise keemilise ravi
kaudu. Hiinas küsitakse
aga, mida sa sööd, kuidas
liigud?

Kes ei tahaks terve olla? Aga
kui stress, unetus, selja- ja liigesevaevused kimbutavad? Kui
igal aastal grippi kardad või
vererõhk üles ronib? Kui rinnus
või kõhus kolistavad ringi pitsitused, vaevused? Kui arst ka ei
tea, mida sulle allergiate korral
välja kirjutada? Kui tahaksid
tunda end värske ja noorena?
Lääne meditsiin toimib
jõulise keemilise ravi kaudu.
Hiinas küsitakse probleemide
tekkimisel, mida sa sööd, kuidas liigud?

Hiina võimlemine sobib igale vanusele.

Hiina tervisevõimlemised

Joogade kõrval levivad Eestis
hiina tervisevõimlemised tai
chi ja chi kung (“energiaharjutused”). Hiinas nimetatakse
neid pikaealisuse kunstideks.
Hiina parkides võid iga
mõnekümne meetri peal näha
keskeas või vanemaid inimesi,
kes teevad liigutusi, mille mõtet sa esimesel hetkel ei taba.
Aga kui vaatad inimest, on ta
nõtke ja heas vormis, rõõmsa
näoga. Kirka näoga taate, kellest sa ei saa aru, on ta kaheksakümne, üheksakümne või
saja kümne aastane, on mandri-Hiina parkides palju. Taiwani mägedes, mis on risti-rästi
täis kõndimisradasid, võid saada šoki, kui sinust mägikitse
sammul sujuvalt tuhiseb mäkke vanapaar, kes on ilmselt
tublisti üle kuuekümne. Hiinlased armastavad liikuda...
Mida nad siis seal pehmete
liigutustega keerutavad? Kui
keegi tõlkida suudab, saad aru,
et nad räägivad kehasisesest

Võimlejad pargis.

energiast – chi´st. Nagu paljud
mõisted, mis tulenevad joogadest, mis kaks-kolm tuhat aastat vanad, ei saa seda täpsesse
teaduskeelde tõlkida. Aga nad
ütlevad, et kehasisest energiat
saab suunata.

Aastatuhandete vanune tarkus

Tegelikult on tai chi suhteliselt
uus mõiste ja tekitati alles 19.
sajandi lõpus. Energia- ja võimlemisharutused ise aga eri kujul
(nei kung, lin dzõ shu jne) pärinevad juba Lao Ze (500 aastat
e.m.a) või budismi Indiast Hiinasse levimise aegadest.
Kloostrites käies kuuled, et
neid õpetatakse munkadele, et
nad kössi ei vajuks ja tervise
säilitaksid. Nii võid seal süvenedes näha, kuidas sirgeselgne
vana munk aianurgas pehmeid

liigutusi teeb või noor õpilane
varahommikuses päikeses joogina ringutab. Neis on väärikust ja traditsiooni jõudu.
Tegelikult on osa india ja
hiina joogadest mõistetav ka
lääne füsioloogilistes mõistetes. Seda, et me keha talitust
juhivad hormoonid ja virgatsained, mis nagu kullerid kannavad käsklusi “häire”, “tegutse”, “mõjuta” või “aitab küll”,
me juba teame.
Et virgatsained (neurotransmitterid) juhivad nii meie
und, seedimist kui ka hingamist, mõjutavad immuunsust.
Aju toodab hormoone ja need
omakorda mõjutavad aju. Näiteks stressi, unehäirete või
valude korral. Et isegi süda
toodab teatud hormoone ja
“kuulab” neid. Ensüümidest
seedimises rääkimata. See on
osa energiast, mida saame ise
mõjutada.
Nei kungi stiili võimlemised tulenevad nii hiina meditsiinist kui ka wu shu-st. Chenist, tanlanist, tongbeist. Osa
harjutustest pärineb Wudangi
taolastelt, kes tunnevad nii ravimtaimi kui ka oskavad ravida.

Õppides kohapeal ühtlasi massaaži, tehti mulle kähku selgeks: keha on tervik, sa pead
jälgima märke ning oskama
teda mõjutada.
Harjutused avaldasid imepärast mõju. On harjutused
noortele, keskealistele, vanematele – vanusepiiri pole. Pole
vaja mingeid eripäraseid eeldusi: me keha ise on arenenud
liikumiseks. “Pehmus võidab
jäikuse, haigus peatatakse” ja
“seiskunud energia pannakse
liikuma”. Hea on tunda kergust, tervenemist!
Minu käest küsitakse sageli: kas nei-kungid ravivad kõike? Äralõigatud organit nad
tagasi ei kasvata. Küll aga nägin vana meistrit, kes taimede,
energiamassaaži ja võimlemisega ravis ka tavaliselt ravile
allumatuid haigusi, ning massiliselt rõõmsaks muutunud
nägusid.
Viimsi
Harmoonikumis
alustame nei-kungi võimlemisega märtsis. Kevadel ja suvel
kasutame vana suurepärast
parki. Treeningtsüklis õpime
ka eneseteraapiate (massaaž,
enesehüpnoos) võtteid. Eakate
ja konkreetsemate tervisehädadega inimestel on võimalus
ühineda hiina tervisevõimlemisega Viimsi Tervis SPA-s.
Aktiivsemad huvilised võivad osa võtta nei-kungi intensiivkursusest 24. märtsil Solarise Tantsuakadeemias, mida juhendab rahvusvaheline
meister Vladimir Sidorov Moskvast.
Sa ju tahad tervist ja pikka
iga? Kui jah, siis – ühine!
Vaata lisaks ka www.chikungstuudio.eu!

Rein Heinsalu

terapeut,
nei-kungi võimlemise treener

Reega tulid pikad liud.

Kuna eelmise aasta vastlapäevast olid head mälestused,
võeti plaani ka tänavune. Vahva bussijuht Ülo toimetas
kõik püünsikad – lasteaialastest 9. klassini – turvaliselt
mäele ja sealt pärast Püünsisse tagasi. Lubja Külaseltsi
rahvas oli lastele ette valmistanud mõnusa vastlatralli.
Mäel olid täispuhutavad kelgud, mootorsaanid, reed. Liud
tulid pikad ja saanisõidud lõbusad. Vahvat vastlapäevameeleolu nautisid nii õpilased kui ka õpetajad. Tümpsus
tore muusika. Kellel külm hakkas, sai ennast mõnusalt
tule paistel soojendada. Kui värskes õhus möllates nälg
näpistama hakkas, olid kosutuseks tee ja vastlakuklid.

Kaheksanda klassi poisid vastlatrallil.

Püünsi Kool tänab MTÜ Lubja Külaseltsi vahvat rahvast. Eriti suured vastlatänud Indrek Pappelile, Jaan Papagoile, Ülo Kokamäele, Andres ja Raimo Tannile! Loodame väga, et meie koostöö jätkub ja annab ka teistele
kogukondadele inspiratsiooni koostegemisteks!

Gea Radik

Tulge matkale Tammneeme
külla!
Järjekordne jalgsi- ja kepikõndijate matk “Tutvume koduvallaga” toimub 25. märtsil.
Valla buss V2 väljub Viimsi
haigla juurest kell 10.33.
Matka alustame Tammneeme bussipeatusest kell 11.00,
lõpetame samas. Haugi tee
lähistel lõkketulel säristame
grillvorste ja joome kuuma
pohlavarreteed. Seletusi annab
külavanem Raivo Kaare. Veel
räägime meie metsade punaoravatest.
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühenduse matkaklubi.
Info tel 601 2354.
Matkarajad ootavad.

V. Kallion
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Mida peale hakata tulumaksutagastusega?
kuigi hoiuseintressid jäävad
praegu inflatsioonile alla, on
intress siiski suurem, kui raha
lihtsalt arvelduskontol hoides.
Praegu on aastase tähtajalise
hoiuse intress erinevates pankades vahemikus 1,6-3,5%.
Hoiuste intresse saad võrrelda
võrdlustabeli abil veebiaadressil http://www.minuraha.ee/
hoiuste_vordlustabel.

Maksu- ja tolliamet on
alustanud raha ülekandmist inimestele, kel on
õigus enammakstud
tulumaksu tagasi saada.
Kuidas seda raha mõistlikult kasutada?

Vastus sellele küsimusele sõltub sinu majanduslikust olukorrast ning rahaasjades seatud eesmärkidest, mille puhul
võiks mõelda kuust-paarist
kaugemale. Küsitlused, mida
meediaväljaanded oma lugejate seas maksutagastuse teemal
on teinud, näitavad, et lõviosal
vastanutest läheb tulumaksutagastusest saadud raha igapäevakulude katmiseks. Kindlasti
on see majanduslikus kitsikuses mõistlikum variant, kui vajalikeks kuludeks laenu võtmine või krediitkaardiga ostude
eest maksmine.

Säästmine peaks olema enesestmõistetav

Siiski võiks mõelda võimalusele kas või osa tagasi saadud
summast säästa. Säästmisel
võib olla mitu eesmärki – panna raha kõrvale mustadeks
päevadeks või ootamatute kulude katteks, kui peaks katki
minema mõni kodumasin või
juhtud ise haigeks jääma. Tea-

Kaalu oma laenukoormuse vähendamist
Raha tasub kõrvale panna. Foto
Matton

dupärast kolme esimese töölt
eemal viibitud päeva eest haigushüvitist ei saa, järgnevate
haiguspäevade eest makstakse
70% viimase kuue kuu keskmisest palgast. See on napimale pere-eelarvele üsna suur
löök.
Raha tasub kõrvale panna
ka mõne majapidamises vajaliku suurema ostu tegemiseks,
et vältida laenu võtmist, mis
muudab ostu intresside ja lepingutasu võrra kallimaks.
Säästmiseks mõeldud summa võib kanda oma igapäevastest arveldustest eraldi, teisele
kontole, et vältida summa märkamatut ärakulutamist. Võib
kaaluda ka hoiustamist ning

Kui sul on võetud mõni laen,
võiks mõelda, kas tasuks tagasisaadud tulumaksusummat
kasutada oma laenukoormuse
vähendamiseks. Tagasi maksta tasuks kõigepealt need laenud, millel on kõrgem intress
– näiteks järelmaks või väikelaen. Uuri ka seda, kas laenu
ennetähtaegse tagastamise või
suurema osamakse tegemisega
kaasneb teenustasu.

Kas aeg on küps investeerimiseks?

Kui sul maksuametilt tagasisaadud summat lähiaastatel
hädapärast vaja ei lähe, võid
kaaluda investeerimist. Investeerimine on pikaajaline tegevus ja selle eesmärk on teenida
oma raha arvel täiendavat tulu.
Ka eesmärgid võivad olla väga

erinevad – koguda lapsele raha
iseseisva elu alustamiseks,
parandada aastate pärast oma
elamistingimusi, investeerida
pensioniajaks jne.
Investeerida saab näiteks
investeerimisfondide osakutesse, aktsiatesse, investeerimishoiusesse või muudesse
varadesse, kuid kindlasti peaksid arvestama, et investeeriksid raha, mida sul lähema aasta-paari jooksul tingimata vaja
ei lähe. Loe investeerimisvõimaluste kohta siit: http://www.
minuraha.ee/investeerimine.
Oluline on meeles pidada,
et iga rahapaigutusega kaasnevad riskid. Seejuures käivad riski suurus ja oodatava
tulu suurus tavaliselt käsikäes
– mida suuremat tulu on võimalik teenida, seda suurem on
risk raha kaotada. Pane ka tähele, et väärtpaberite (aktsiad,
investeerimisfondi
osakud)
ostmisega ja müümisega kaasnevad kulud – tehingutasu,
väärtpaberikonto hooldustasu,
fondide puhul igakuine fondi valitsemistasu jne. Uuri ka
seda, kuidas teenitud tulu maksustatakse.
• Aktsiad. Kui ostad mõne ettevõtte aktsiaid, oled üks
selle ettevõtte omanikest ja
on võimalik, et teenid lisa-

raha kas dividendidena või
aktsiakursi tõusu pealt. Pead
arvestama, et kurss võib ka
langeda ja dividende võidakse
mitte maksta, kui majandustulemused ei vasta ootustele.
Aktsiainvesteering ei sobi juhul, kui soovid investeeritavat
raha lähitulevikus kasutada ja
sa ei ole valmis selleks, et investeeritud raha võib selle aja
jooksul kahaneda. Loe aktsiate
kohta siit http://www.minuraha.ee/?id=10414.
• Investeerimisfondid. Investeerimisfond on paljude investorite vara kogum,
mida juhib spetsiaalse tegevusloa saanud fondivalitseja.
Ta paigutab investorite raha
näiteks erinevatesse aktsiatesse
või võlakirjadesse. Kuna ühes
investeerimisfondis on mitme
ettevõtte aktsiaid/võlakirju, siis
on riskid hajutatumad kui ühe
ettevõtte aktsiasse investeerides. Investor saab kasumit (või
kahjumit) fondi osaku väärtuse
tõusust (või langusest). Investeerimisfondid on ka näiteks III
samba pensionifondid.
Investeerimisfondi saab investeerida ka väiksemate summade kaupa, näiteks 30-40 eurot. Aktsiate ostmine väikeste
summade kaupa üldjuhul mõistlik ei ole, sest tuleb arvestada ka

teenustasudega. Loe investeerimisfondide kohta siit http://
www.minuraha.ee/?id=10413.
• Investeerimisriskiga hoius ehk investeerimishoius. Investeerimishoius on kombinatsioon tähtajalisest hoiusest ja investeerimistootest. Hoiuperioodi lõpus teenitav intress ei ole ette
teada, sest intress sõltub hoiuse alusvara hinna liikumisest
hoiuseperioodi jooksul. Alusvaraks võivad olla näiteks
väärtpaberid, valuutad, toorained ning kuna nende hinna
liikumist ei ole võimalik ette
ennustada, pole ka investeerimishoiuse puhul võimalik
öelda, kui suurt intressi see
teenib. Loe investeerimishoiuse kohta siit http://www.minuraha.ee/?id=14495.
Enne raha paigutamisega
alustamist tutvu investeerimise põhitõdedega, samuti
analüüsi, kui palju sul on kas
ühekordselt või igakuiselt võimalik investeerida. Mõtle ka,
kui suurt tootlust ootad, milline on su riskitaluvus ning kui
pikaks ajaks oled valmis oma
raha ühe või teise investeeringuga siduma.

Heli Lehtsaar

Tarbijaveebi minuraha.ee
toimetaja

Mida tähendab tarbijakrediidi
kulukuse määr?
Ükskõik millise laenu
võtmisel tuleb arvestada,
et lisaks intressile kaasneb laenuga veel kulusid, näiteks lepingutasu
või muud teenustasud.
Laenuandja on kohustatud sind kõigist kuludest
informeerima ning välja
tooma tarbijakrediidi
kulukuse määra.
Tarbijakrediidi kulukuse määr
on informatiivne näitaja, mida
arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab laenu kasutamisest tulenevat kogukulu
sinu jaoks (intress, laenulepingu sõlmimise tasu, muud võimalikud tasud).
Kuna tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord
ja valem on kehtestatud rahandusministri määrusega, peavad
seda kasutama kõik laenuandjad, kes väljastavad tarbijakrediiti ehk annavad eraisikule
laenu, olgu siis tegemist panga, liisingfirma või kiirlaenu
pakkujaga. See tähendab, et
erinevate laenuandjate sama
liiki laenu – näiteks väikelaen,
eluasemelaen – pakkumised on
omavahel hõlpsamini võrreldavad.
Krediidi kulukuse määr sõltub konkreetse laenu summast,
tähtajast ja muudest tingimustest – kui suur on intress, lepingutasu, kas on muid ühekordseid või regulaarseid kulusid

Erinevate laenuandjate sama liiki laenud on erineva krediidi
kulukuse määraga. Foto Matton

NB
Loe, millele peaksid tähelepanu pöörama enne
laenulepingu sõlmimist:
http://www.minuraha.ee/
enne_laenu.

jne. See tähendab, et erinevate
laenuandjate sama liiki laenud
(nt õppelaen, eluasemelaen,
väikelaen) on erineva krediidi
kulukuse määraga.
Ühtlasi on hea teada, et
laenuandja peab sulle andma

tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, mis on kõikides laenu
väljastavates ettevõtetes ühesugune ning mis lihtsustab sul erinevate pakkumiste võrdlemist.
Teabelehel märgitakse ära sulle
pakutava laenu suurus, intressimäär aastas, krediidi kulukuse
määr, muud lisanduvad tasud,
viivised ja teised võlgnevusega
seotud tasud, lepingu kestvus
jne.

Heli Lehtsaar

Tarbijaveebi minuraha.ee
toimetaja
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Noortevolikogu arutas noorsootööd
Mis seisus on noorsootöö
Eestis? Kuidas rahastatakse noorteühendusi? Mida
kujutab endast noortepoliitika platvorm? Need on
vaid mõned küsimused,
millele otsisid vastuseid
kolm Viimsi Noortevolikogu liiget koos kõikide
teiste Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) liikmete
noortega 28.–29. jaanuaril toimunud talvekoolis
Nelijärvel.

Viimsi Noortevolikogu kolm
liiget Kristiine Mäss, Anette Jõgi ja Karl Voo – osalesid
ENL-i korraldatud talvekoolis
ning arutasid koos teiste noortega noorsootöö olukorra üle.

Teel talvekooli

Teades, et kolme verivärsket
noortevolikogu liiget ootab
ees põhjalikum tutvumine Eesti noortepoliitikaga, möödus
bussisõit külmal talvepäeval
Nelijärvele kiiresti. Buss oli
täis noorteühenduste esindajaid üle terve Eesti. Teatavasti
on ENL katuseorganisatsioon

57-le Eestis tegelevale noorteühendusele.
Olles end sisse seadnud Nelijärve puhkekeskusesse, tõttasime konverentsile. Pärast teemakohaste punktide tõstatamist
mõistsime, et meie teadmised
noorteühenduste tööst on pealiskaudsed.

Talvekoolis tõstatatud
probleemid

ENL-i talvekoolis tõstatati mitmeid küsimusi, mis on esile
tõusnud noorsootöös. Esiteks,
kuidas näevad Eesti noorteühenduste liikmed ENL-i ja
mida sellest oodatakse. Gruppides pandi kirja kõigi arvamused ENL-i tähtsuse kohta.
Lepiti arvamusega, et ENL on
koos Eesti Üliõpilaskondade
Liidu ja Eesti Õpilasesinduste
Liiduga (EÕEL) peamine katusorganisatsioon Eesti noortühendustele. Sellega ENL-i kohustuste hulka kuuluvad noorte
arendamine ja nende esindamine. Need teemad on tänapäeval väga aktuaalsed, nähes et,
noorte osakaal on vähenemas,
aga nende tähtsus suurenemas.

Lisaks oli päevakorras
noorteühenduste rahastamine,
mis on keerulisem, kui paistab.
Saime ülevaate, kuidas jagatakse raha noorteühendustele
üle terve Eesti. Üks väga suur
probleem on see, et riigi poolt
eraldatud raha ei jõua alati
noorteühendusteni. Veel enam
suunavad raha noorte tegevusteks inimesed, kes ei ole alati
kõigega kursis ja võivad raha
suunamise
reguleerimisega
vigu teha. Seega ei jõua raha
alati nendeni, kes seda kõige
enam vajavad. Probleemid,
mis esinevad noorteorganisatsioonides, on varieeruvad.
Kuid mis siis on peamised
probleemid seoses noorteühenduste rahastamisega? Esiteks
toodi esile asjaolu, et taotlused ja aruandlus on keerulised.
Noorte projektide puhul võiks
taotlusprotsess lihtsam olla,
et tõsta noorte teadlikkust ja
osalust projektide kirjutamisel. Selle keerulisuse tagajärjel võivad paljud väärt ideed
kaduma minna, sest noored
ei oska oma mõtteid ja ideid
ametlikult paberile panna.

Teiseks toodi välja üle-Eestiline ebaühtlane ja ebastabiilne
rahastus. Seetõttu tuleks kohalikele omavalitsustele panna
kohustus sponsoreerida noorteühendusi ja riik peaks sihtotstarbeliselt eraldama teatud
rahasummasid.
Veel tõstatati probleem, et
mõnel puhul on rahakasutus
määramata, puuduvad ettekirjutused rahakasutuse kohta. Seetõttu võib raha kaduda
kohtadesse, kus selle kasutamine ei ole ette nähtud.

Peale rahastamise arutati noorte
olukorda Eestis. Praegu moodustavad noored Eesti ühiskonnas 25%. Esmapilgul võib
see suure osana tunduda, aga
vaadates seda, et aastal 2000 oli
see 27%, on näha noorte arvu
radikaalset kahanemist. Sellele vastukaaluks arutati, mis
parandaks noorte olukorda ja
mida saab teha, et nad rohkem
esindatud oleksid. Teema, mille
üle tuliselt arutleti, oli, kas anda
üle 16-aastastele noortele hääleõigus kohalikel omavalitsus-

tel või mitte, sest ühiskonnas,
kus noorte arv väheneb, peaks
nende hääl tugevalt kajama.
Lisaks pole paljud noored veel
saanud oma esimest töökogemust ja noori tahetakse toetada
nõustamise ja CV-de koostamise kaudu, et hõlbustada nende
suundumist tööturule. Tänasel
päeval on endiselt suur probleem kõrge tööpuudus noorte
seas.
Tõusis pinnale ka noorte
kuritegevuse temaatika. Statistiliste andmete kohaselt on
iga kolmas noor pannud toime
seaduserikkumise. Selle ajendiks võib olla fakt, et 17,1%
noortest elab alla vaesuspiiri
ning püüdes oma elujärku parandada, võivad noored kuritegelikule teele sattuda. Lisaks
ei ole osad noored noorteühendustes esindatud. Õigemini
kuulub
noorteühendustesse
11% ja osaluskogudesse 9%
noortest. Muidugi võivad liikmed kattuda ehk noorte arv
noorteorganisatsioonides on
vahemikus 11–20%, seega
jääb tohutult suur arv noori
esindamata. Lepiti kokku, et

põhiline noorsootöö strateegia
on lähtuda noorte tegelikust
olukorrast, nende huvidest ja
vajadustest. Eriti just kaasata
noori nende 80% passiivsete hulgast. Ideaalis võiks olla
palju rohkem noori kaasatud
noorteorganisatsioonide tegevuses.
Järgmine päev möödus enamasti ENL-i noortepoliitika
platvormi läbi töötades. Peale
dokumendiga tutvumist arutleti selle sisu üle ning analüüsiti punkte eesmärgiga muuta
platvorm ajakohasemaks. Kuna
talvekoolis tehti vaid algust
noortepoliitika platvormi muutmiseks, siis pandi hiljem kokku
töögrupp, kes tegelevad sellega
põhjalikult ning süvitsi.
Kõikidele segastele poliitilistele terminitele vaatamata
möödus aeg talvekoolis meile
väga harivalt. Saime hea ülevaate, kuidas toimib noortepoliitika Eestis, ning meie teadlikkus tõusis noorte seas levivate
probleemide kohta.

püüd säilitada traditsioone kui
väärtust iseeneses.
Viinist võib leida kohvikuid, mis viivad sind ajas
tagasi 19. sajandi algusesse.
Interjöörilt intiimsed, tellimusi
võtavad vastu ülikondades ja
kahuste vuntsidega kelnerid,
kes sulle vana kombe kohaselt

heal juhul midagi ähmaselt ja
ebaviisakalt ühmavad. “Selleks, et seda mõista ja väärtustada, peab olema austerlane.
See on osake meile omasest
huumorimeelest ja kultuurist,“
ütleks mu viinlasest kolleeg
Gabriele, kavalalt muiates.
Võõras riigis vabatahtlikuna töötamise juures on oluline
lisaväärtus. Vabatahtliku teenistuse põhiideeks on õppida
tundma selle riigi kultuuri,
inimesi ja keelt. Mõtiskleda,
millised on kultuuridevahelised erinevused ja mis võiks
erineva kultuurilise taustaga
inimesi ühendada.
Teeme koos paari teise vabatahtlikuga kohalikus raadiokanalis saateprogrammi, mis
tutvustab Viinis töötavaid vabatahtlikke ja nende projekte. Viimases saates arutasime, kuidas
tunneb ennast eestlane, venelane, prantslane või jaapanlane
Viinis, mis on mitmete uuringute ja parameetrite järgi elamiseks kõige parem linn. Milline
on Viin ja tema inimesed?
Kui stereotüüpide libedale jääle eksida, siis Viini ja
siinsete inimeste mentaliteeti
võiks minu meelest ühest küljest illustreerida näiteks kõige
ehedam Viini stiilis ball koos
kõige sinna juurde kuuluvaga – velveti, karusnaha, siidi
ja sulgede lõhn, meeliülendav
muusika, šampanja, koketne
õhustik, valss ja väike kadrill.
Kõigile nähtav, kuid vaid valitutele tõeliselt kättesaadav.
Ja lahkuda tuleb peolt enne,

kui vein tõeliselt pähe hakkab,
mink maha koorub ja kingad
jalad verele hõõruvad. Pohmelust häbenetakse. Aga võimalusi Viini kirjeldada ja mõista
on mitmeid.
Viin on kuue kuuga koduseks muutunud. On tekkinud
illusioon kohanemisest. Kui
mulle külla tuled, tean juba
näidata Viini kõige vingemaid
kohti, ka neid, millest reisijuhtides sõnagi kirjas pole. Tean,
kust saab kõige maitsvamat
šnitslit. Tean, miks Püha Stephani toomkiriku fassaadil võib
hoolika silmitsemisel näha
vulvat ja fallost. Tean, et muusikaelamust ei pea üksnes uhketest ooperiteatritest ja kontserdisaalidest otsima. Kogu
Viin on täis muusikat ja andekaid muusikuid. Head tšellokontserti või Aafrika trummi
biiti võib nautida ka südalinna
tänavatel. Tänavamuusikud on
siin igati tasemel.
Kuid illusioon kohanemisest on aeg-ajalt kerge purunema. Näiteks, kui arvan, et
valdan keelt juba täitsa vabalt,
aga järsku vestluse käigus midagi eriti kentsakat ütlen, mille
peale ülejäänud seltskond mõnuga naeru pugistab. Või kui
näiteks usun, et tunnen ühistranspordi marsruuti kui oma
viit sõrme, aga taaskord lootusetult ära eksin.

Noorte olukord Eestis

Karl Voo
Kristiine Mäss

Viimsi Noortevolikogu

Postkaart kevadisest Viinist
Servus, hea sõber!
Siin on juba kevad. Nagu
sipelgad on ratturid selles eriti rattasõbralikus linnas pärast
külma talve oma tavapärased
rajad üles leidnud. Doonau
kaldaäärsed lausa kihavad kaherattalistest, üherattalistest…
Juba teist nädalat on see muidu
tuuline ja vihmane linn päikest
täis. Ja inimesed on kuidagi
kergejalgsemad. Ja metroodes
põrnitsetakse vähem nutitelefone, hoopis noogutatakse heasoovlikult.
Eriti tore on see, et pühapäevasel päeval saab juba
Viini metsadest sinililledega
koju jalutada. Ja põhimõtteliselt, kui väga tahta, võib ka
linna piiriks olevates mägedes
viinamarjaistanduste
vahelt
mõne kuivema laigukese leida,
nii tunnikese jagu peesitada,
nautida imelist vaadet linnale
ning seejärel enam-vähem kuiva taguotsaga rõõmsalt edasi
kõndida.
Kindlasti oled kuulnud, et
Viin on oo, missugune nooblite kohvikute ja oo, missugune suurejooneliste losside,
muuseumide ja paleede linn.
Nii see on. Viin on kohvikute
paabel! Viini kirjanik ja poeet
Peter Altenberg on öelnud, et
tõeline viinlane võib elata rahata, naiseta, korterita ja tööta,
aga mitte kohvikuta.
Istun ise hetkel Kafka-nimelises kohvikus, milles on
pisut Kuku klubile sarnast boheemlaslikku, kulunud ja unist
joont. Siin võiks isehakanud

Ave tunneb ennast Viinis juba väga koduselt.

antropoloogina tunde kohvi
luristada ja pentsikuid tegelasi
jälgides lõbusalt aega vaadata.
Erinevalt Kuku klubist on
aga siinsed kohvikud enamjaolt sigaretisuitsust sinised.
Mittesuitsetajale, kes tuleb
Eestist ja kelle jaoks on iseenesestmõistetav, et mis ta-

hes
kohvikus-baaris-pubis
on talle garanteeritud värske
õhk kui elementaarne õigus ja
vabadus, on sellega harjumine esialgu tõeline katsumus.
Suitsetamist võib siin näha
kui osakest kohvikukultuurist,
aga ka kui väga iseloomulikku
osa austerlaste mentaliteedist –

Ave Schmidt
Õpetan Viinis lastele
vabatahtlikuna inglise keelt ja
muusikat
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Kõige väiksemad
Minevikus laulis sõbralik nõukogude aatomik, et
ise väike, aga jõud on suur! Tänased peakangelased on Eesti kõige väiksemad linnud.
Hääle valjuselt on käblik ületamatu meister. Suhtena kehakaalu, kui inimene nii valjusti hüüaks, kostaks see umbes
80 km kaugusele. Pöialpoisi ladinakeelne nimi aga viitab
kuningale või printsile. Jälle palju jõudu.

Viimsi poolsaare elurikkus
Euroakadeemia magistrant Lily Kivila, kes elab
Haabneemes, valis ülikoolis oma lõputöö teemaks “Viimsi poolsaare
elurikkus: kahepaiksed ja
roomajad”. Kuna konnad
on looduses ka puhta
vee indikaatorliigid, siis
selgub töös, kui puhtad
veekogud meie vallas on.

Selleks aga, et magistrant saaks
nendest loomadest täit ülevaadet meie vallas, oleks tal vaja
tutvustada neid loomi ning seejärel ootab ta vallalehe lugejatelt infot nende kohta.

Eestis elavad kahepaiksed
Pöialpoiss. Fotod Kilvar Kessler

Pöialpoisse olen sageli sügisel ja kevadel kohanud
parves toitumas kuuskedel. Pöialpoisid elavadki peamiselt
kuusikutes. Tavaliselt reedab neid piiksumine või vidin.
Vanemad inimesed neid enam ei kuule, kuna kuulmine aja
jooksul nüristub kõrgsageduslike helide suhtes.
Pöialpoiss on väga väike ja vilgas lind. Seetõttu on
nende lindude jälgimine ja pildistamine üsna keeruline.
Enamiku ärkvelolekust peavad pöialpoisid tegelema putukate otsimise ja söömisega. Jaak Põdra andmeil pöialpoiss, kelle söömist takistada, kaotab 20 minuti jooksul
1/3 kehakaalust ja sureb nälga ca 1 tunni jooksul. Fred Jüssi kohaselt kaalub pöialpoiss umbes kuus grammi.
Nende lindude pesi leitakse harva. Kirjutatakse, et
pöialpoisi pesa on kerakujuline, mis ripub kõrgel mõne
oksa küljes. Pesa ehitab emane. Koosneb see ämblikuvõrguga kokku seotud samblast, mis on vooderdatud sulgedega. Sinna munetakse kuni 12 muna, kaks korda suve
jooksul. Poegi toidavad mõlemad vanemad.
Pöialpoiss elab keskmiselt kaheaastaseks. Tegemist on
Luksemburgi rahvuslinnuga. Pöialpoiss ei kuulu looduskaitse alla.

Käblik.

Looduskaitse alla ei kuulu ka käblik, suuruselt õige
vähe pöialpoisist suurem lind. Mõned aastad tagasi teadsin Viimsis ühte käbliku pesakohta. Nüüdseks on linnud
kohast loobunud.
Selle pruuni linnu tunneb ilmeksimatult tema püstisest
sabajupist. Käblikud on samuti püsimatud liikudes vilkalt
oksalt oksale. Armastavad tegutseda varjus, kus leidub
rohkesti peidukohti.
Käblik on kevadel üks esimesi lauljaid. Talveks ära
lennanud linnud saabuvad märtsis-aprillis. Sven Zaceki
sõnul on käblikute pereelu omapärane. Esmalt hõivab territooriumi isaslind, millest kõigile kuskil väljapaistval kohal lauldes teada annab. Seejärel ehitab isane 5–7 poolvalmis pesa ning hakkab neid emasele pakkuma. Emane valib
välja ühe pesa, ehitab selle lõpuni ning muneb sinna 5–7
muna. Kuna isaslinnul on nüüd veel mitu vaba pesa, siis ta
meelitab sinna veel kuni paar emast hauduma. Niimoodi ei
saagi isane tegeleda millegi muu, kui territooriumi kaitsmisega ja emaste külastamisega, mistõttu ta haudumisel ja
poegade toitmisel eriti ei osale.
Käblik elab kuni kuus aastat. Käblik ei ole looduskaitse all.

Kilvar Kessler

Eestis elab 11 liiki kahepaikseid. Kõige tavalisem on rohukonn, ta elab kõikjal üle Eesti
v.a Saaremaal. Laia levikuga
on ka harilik kärnkonn ja rabakonn. Loodetavasti on Viimsi
poolsaar soodne kahepaiksete
elamisala.
Inimesele toovad konnad
kasu, hävitades putukaid ja
nälkjaid. Kahepaiksed täidavad olulist osa erinevate ökosüsteemide aine- ja energiaringes.
Kõik Eestis elavad kahepaiksed on looduskaitse all.

Rohukonn.

Rohukonn

Rohukonn (lad. k. Rana temporaria) on pigem pruun kui
roheline. Keha pikkus võib
ulatuda kuni 10 sentimeetrini.
Meie teisest pruunist konnast
– rabakonnast – on ta eristatav
kirju kõhualuse poolest, millel
on tume marmorjas muster.
Rohukonn elutseb niisketel niitudel, põõsastikes, lehtmetsades ja kultuurmaastikel.
Rohukonn on öise eluviisiga ja
kõige erksamalt tegutseb kella
23–02 ajal. Päeva veedavad
rohukonnad põõsastesse, kivide alla või pehkinud kändudesse varjunult.
Rohukonn toitub peamiselt
mardikatest, nälkjatest, kahetiivalistest (kärbsed ja sääsed)
ning sihktiivalistest (tirtsud ja
tirdid).
Oktoobrist kuni märtsi-aprillini kestva talveune veedavad
rohukonnad mutta kaevunult
veekogude põhjas. Oluline on,

et veekogu põhjani ei jäätuks
ja et veetemperatuur ei langeks
alla 2,5°C. Sellisteks kohtadeks
on kaevud, tiigid, järved, ojade
ja kraavide suudmealad.
Kevadel ärkavad esimesed rohukonnad varakult (juba
märtsi keskel) ning neid võib
näha liikumas veel sulamata
lumel. Talvituspaikadest kudemispaikadesse (kraavidesse,
üleujutatud heinamaadele, mudase põhjaga tiikidesse ja järvedesse) liiguvad samas kohas
talvitunud konnad koos. Toimub 3–5 päeva kestev ränne.
Samas veekogus koeb korraga suur hulk loomi (paarsada,
mõnikord ka 500–700 isendit).
tulge appi!
Kuna uurin nii kahepaiksete kui ka roomajate liigilist
mitmekesisust, arvukust
Viimsi vallas, siis ootan
teie abi. Mind huvitavad
nii teie praegused kui ka
varasemad kohtumised
nende loomadega (NB!
nutitelefoniga on võimalik
ka ise konni määrata).
Minu andmed: Lily Kivila,
tel 609 0472 või 52 75 189,
e-post: lily.kivila@mail.ee,
Harjumaa, Haabneeme,
Mereranna tee 6–64, 74001.

Kudema siirduvad nad iga
aasta samasse paika, kus ise
ilmale tulid. Kui mingi kudemispaik hävib, siis on konnad
võimetud uut leidma. Peale
esimeste isasloomade saabumist läheb lahti nurrumist
meenutav konnakontsert. Pulmaperioodil värvub isasloomade kurgualune siniseks ning
nende esijalgade sisevarvastele ilmuvad suured mõhnad,
emased on aga sel ajal silmatorkavalt paksud ja töntsakad.
Aprilli lõpus koeb emasloom madalasse, 11–12 cm sügavusse vette 670–4000 muna,
mis kleepuvad 15–30 cm läbimõõduga klompidesse ning
moodustavad suuri kuduvälju.
Sõltuvalt
veetemperatuurist
kooruvad kullesed 5–16 päeva
pärast. Arengu jooksul võivad
rohukonna kullesed kasvada
45 mm pikkuseks. Arengu kestus kudemisest noore konnani
vältab 70–150 päeva. Sügiseks
kasvab rohukonn 26–33 mm
pikkuseks. Talvituspaikadesse
siirdumine toimub karjana.
Rohukonna arvukuse langust põhjustab sobivate kudemispaikade vähesus, samuti
hukkub rännete käigus suur
hulk loomi maanteedel. http://
bio.edu.ee/loomad.

Lily Kivila

Viimsi matkaradadel
Eesti Vabariigi aastapäeva pidustused seljataga.
Aeg oli taas värsket
õhku hingama minna,
et kaeda, mis koduvalla
matkaradadel ilusat näha
ja kuulda on.
26. veebruari hommik tõotas
tulla pilves ja tuuline. Traditsioonilisele Viimsi Pensionäride Ühenduse matkale
oli Kelvingi külakeskuse ette
kogunenud harjumuspärane
seltskond, keda kaunistasid
mitmed uued liitujad. Matk on
jätkuvalt populaarne!
Reipalt asusime teele. Jupike maad mööda Reinu teed
Püünsi poole ja seltskond
suundus mööda kitsukest rada
metsa. Endise kolhoosi sõnnikuplatsil selgitas Volli Kallion,
mida või keda metsas näha
võib. Edasi suundusime endise raketibaasi territooriumile.
Kenasti ettevalmistatud suusaradade kõrval jätkus ruumi ka
matkajatele. Ühelt kunstlikult
rajatud kõrgendikult avanes
ilus vaade talvisele metsale.
Samas nägime ka kuivanud ja
langenud puudega metsaosa,
kus tekkinud liigniiskusest on
palju puid hävinud. Nimelt
on pinnase täitmisega suletud
looduslikud liigse vee äravoolu kanalid. Vastuseta jäi küsimus: mis saab sellest metsast
edasi?
Terviseradasid mööda edasi mere poole liikudes käisime
Nõukogude sõjaväest maha-

Matkaseltskond Kelvingi külakeskuse ees. Fotod Enn Teimann

Habesamblik.

jäänud betoonangaaris. Keegi
hoolas oli selle ilusasti puhtaks pühkinud. Metsa all leidub mitmesuguseid betoonist
kamakaid ja kaitsekraave. Õn-

neks peidab emake loodus selle reostuse varsti oskuslikult.
Vaatlesime heljuvat habesamblikku ja hingasime sisse
puhast õhku. Habesamblik kas-

vab vaid väga puhta õhuga
metsas. Meie rõõmu kaunist
loodusest jagas ka päike, mis
vahepeal oli helesinise taeva
üle võimust võtnud ja pani
lume silmipimestavalt särama.
Sillerdavat merd imetledes ja
lõbusalt juttu vestes jõudsime
taas Kelvingisse. Külakeskuses tervitas meid külavanem
Ants Hembo Lindemann.
Meie matka lõpetasid pohlavarretee, kiluvõileivad ja
vastlakuklid. Teed rüübates
kuulasime Volli Kallioni toredat ülevaadet kobraste elust.
On ju neid loomakesi ka Viimsi poolsaarel viimasel ajal päris palju.
Kohtumiseni järgnevatel
matkadel!

Enn Teimann
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Viimsi valla kultuurikalender
16. märts – 8. aprill
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Kuni 30. aprill:
“Eesti Vabadussõja kaevikukunst“
Eesti Ajaloomuuseumi
koostatud rändnäitus
“Hüvasti Charlie! 20 aastat
kommunismi kokkuvarisemisest
Euroopas“
Lisainfo: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis

kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest,
Kirovi kalurikolhoosist jpm
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korradada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Fotokursuse IV lennu lõpetajate
näitus

Mudilaste kunstiprogramm
“Kunstiköök“
(lapsed vanuses 1,5–3 aastat)
N k 10
Info ja registreerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood külastamiseks avatud
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva 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-

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
Alari Kivisaare fotonäitus
“Islandi lummuses“
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Kuni 13. aprill
Erika Veermäe maalinäitus
Eino Voitki fotonäitus “Jäälilled“
(II korrusel)
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Kunstikooli 28. lennu
lõputööde näitus
Viimsi Vallamajas
Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 20. märts
Tunne Kelami fotonäitus
“33 vaadet – Euroopa Parlament
seest ja väljast“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Märts teatrikuu“
Lastele “Viguritega raamatud“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. märts
Raamatunäitus “Veera Saar 100“
Prangli Raamatukogus
Kuni 4. mai
Raul Meele isikunäitus “Valge
piir punane piir“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. märts k 16
Koolivaheaja alguse disko
Viimsi Noortekeskuses
16. märts k 19
Anatoli Tafitšuk “Minu hind”
Pileti hind 12/10 €

Broneerimine tel: 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
18. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
19.–23. märts
Tervisenädal
Viimsi ja Randvere Noortekeskuses

Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
24. märts k 16
Turniiriõhtu
Võistleme lauatennises,
piljardis ning lauajalgpallis
Viimsi Noortekeskuses
25. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

19. märts k 18
Targa Toitumise Kool
Õpituba “Taimsed valgud”
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

26. märts k 18
Targa Toitumise Kool
Loeng “Tervislikud toiduvalmistamise viisid”
Broneerimine: info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

19. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi
Nõelviltimise töötuba
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis

26. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi
Mündikoti valmistamine
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis

21. märts
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused ujumises
SPA Viimsi Tervis ujulas

27. märts k 16
Meisterdame koos!
Viimsi Noortekeskuses

22. märts k 17
Külas on Tallinna Wõro seltsi
ansambel Liiso
Käsitööklubi Raudrohi
demonstratsioonesinemine
Viimsi Päevakeskuses
22. märts k 18
Saiaküpsetamise õpituba
“Pärmitaigna saladused”
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
22. märts – 23. aprill
Elena Davydova portreemaalide
näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
24. märts k 10–16
Väikelapse esmaabikoolitus
Registreerumine koolitusele:
viimsi@huvikeskus.ee

REGISTREERITUD SÜNNID SEISUGA 12.03.2012

27. märts k 18
Toorjuustutortide valmistamise
õpituba
Harmoonikumis
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
27. märts k 19
Hiina tervisevõimlemine
Nei kung
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
28. märts k 19
Lennart Meri mälestuskontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. märts – 1. aprill
Euroopa Noorte Korvpalliliiga
Viimsi etapp
Viimsi Kooli spordisaalides

29. märts k 18
Jäätisevalmistamise õpituba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
31. märts k 10.30
Nei kung keha-meele töötuba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
31. märts
Kribu-krabu turg
Viimsi Huvikeskuses

Käsitööseebi valmistamine
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
2.–30. aprill
Raamatunäitus “Mis lind see
on?“
Prangli Raamatukogus
3. aprill k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
5. aprill k 12
“Nalja nabani…”
Viimsi Päevakeskuses

31. märts
Rulliluuisutamise võistlused
Viimsi CUP 2012
Viimsi Spordihallis
		
1.–4. aprill
Raamatunäitus “Naer on
terviseks“
Lastele: 1.–30. aprill “Mängime
ja nuputame!“
11.–30. aprill “Arhitektuuri
lummuses“
Viimsi Raamatukogus
1. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
1. aprill k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
1. aprill k 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
2. aprill k 13
Eakate ekskursioon Tallinna
Botaanikaaeda
“Armastatud toataimi läbi
aegade” (giidiga)
Eelregistreerimine tel 606 4080
2. aprill k 18
Targa Toitumise Kool
Õpituba “Eestimaised pH-toidud”
Broneerimine:
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
				
2. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi

5. aprill k 18
Tervislike küpsiste valmistamise
õpituba
Broneerimine: info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
5. aprill k 18
Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. aprill k 11
Suure Reede liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. aprill k 14.30
Suure reede jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
8. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
(ERR-i teleülekanne)
8. aprill k 14.30
I Ülestõusmispüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.e

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Tere tulemast!

Tere tulemast!

Margret Mandrel ja Elvis Tilgaril sündis 6. veebruaril poeg
Marlon.
l Urve Uudemetsal ja Raimo Liivakul sündis 10. veebruaril
poeg Kevin.
l Külle Arul ja Andrus Mägil sündis 12. veebruaril tütar Mia
Helena.
l Marju ja Ivo Lehtmetsal sündis 14. veebruaril poeg Kaspar.
l Kertu ja Indrek Koldrel sündis 14. veebruaril tütar Nora Elise.
l Katrina Reinmetsal ja Ivo Mölderil sündis 16. veebruaril
poeg Matthias.
l Piret Apsul ja Andres Sihtanil sündis 20. veebruaril poeg Aleks.
l Margot Kahestil ja Ott Sillaotsal sündis 5. märtsil tütar Mirtel.
l Katri ja Allan Keianil sündis 6. märtsil poeg Kenneth.

l Klavdia Koseleva ................................ 93

l Tõnu

l Selma

l Kalju

l

29. märts k 17
Ametipäev
Viimsi Noortekeskuses

Remma .................................... 91
l Linda Janson ........................................ 91
l Anu Tukk .............................................. 91
l Fjodor Torontoron .............................. 90
l Lulo Pessegov ..................................... 90
l Paul Tikka ............................................ 85
l Vilma Väin ........................................... 85
l Vambola Muulmann .......................... 80
l Jaan-Karl Jää ....................................... 80
l Valentina Rumjantseva ..................... 80
l Lembi Vazikka .................................... 80
l Silvi Kangur ......................................... 80

Roos ........................................... 75
Niglasson .................................. 75
l Kaarel-Tiit Grünbaum ........................ 75
l Ilme Kukk ............................................ 75
l Helgi Luur ............................................ 75
l Maire Mänd ......................................... 75
l Elvi Kirmjõe ......................................... 75
l Maie Tuulas ......................................... 75
l Zoja Osminina ..................................... 75
l Tamara Mefodjeva ............................ 75
l Tiit-Otto Kalberg ................................ 70
l Jaanus Randveer ................................ 70
l Arvo-Ralf Lillevars ............................. 70

l Aarne Lehtpuu .................................... 70
l Einar

Prants ........................................ 70
Pettai ............................. 70
l Aime Raik ............................................ 70
l Ilme Mardo ......................................... 70
l Irene Kaesemaa ................................. 70
l Milvi Siim ............................................ 70
l Helgi Luik ............................................ 70
l Endla Kalk ........................................... 70
l Elbe Simson ........................................ 70
l Anu Haug ............................................ 70
l Vaike-Laine
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sport

Valla suusavõistlused

XX valdade
talimängud
Märtsikuu esimesel nädalavahetusel peeti
Kuremaal XX Eesti valdade talimänge.
Kohale oli tulnud 47 vallaesindust kokku 850 sportlasega.
Kavas olid suusatamine, male, kabe, lauatennis, naiste ja
meeste korvpall ja uudsena kiiruisutamine. Viimsi tegi kaasa suusatamises, males ja meeste korvpallis.
Põhialal suusatamises oli konkureerimas 28 valda 310
sportlasega, neist ka 11 Viimsist. Meie suusatajad esinesid
hästi, peale esimese päeva eraldistarte oldi 5. kohal, teise
päeva teatesõitude järel hõivati kokkuvõttes tubli 6. koht.
Kõrgeima koha saavutas M40 klassis Raivo Pärnpuu,
läbides 10 km distantsi võiduajaga 23.41,1. Esikümnesse jõudsid veel Katariina Soone (N16 3 km 5. koht ajaga 8.40,6), Elisabeth Pintmann (N16 3 km 8. koht ajaga
8.49,0),Urmo Alling (M40 10 km 5. koht ajaga 24.35,4)
ning Manivald Luidre (M50 5 km 10. koht ajaga 14.32,7).
Teisel päeval kavas olnud teatesõitudes saavutas Viimsi naiskond (Elisabeth Pintmann, Mairis Kangro, Katariina Soone) 3x3 km läbides ajaga 27.22,1 kolmeteistkümne
naiskonna seas 8. koha. Meeskond koosseisus Eero Antons,
Mart Kooser, Manivald Luidre ja Marko Soone saavutasid
4x5 km ajaga 49.46 17 teatemeeskonna seas 6. koha.
Viimsi malevõistkond, laudade järjestuses Ain-Valdo
Müütnik, Jüri Kuusik, Heike Sander, Luukas Aeg Arbeiter
ja Loore Lehtmets tõid peale kaks päeva kestnud malelahinguid koju 8. koha. Suurema koguse punkte said Ain-Valdo Müütnik ja Heike Sander. Punktideta ei jäänud ka meie
vapralt võistelnud noored Luukas Aeg ja Loore, kes Heike
Sanderi käe all Viimsi Koolis alles malemaailma avastama
hakanud.
Viimsi korvpallimehed võitlesid eelvoorust end küll
finaalmängudele, ent rohkemaks eriti jaksu ei jätkunud
– väikese koosseisuga mängides kaotati järjest esimesed
mängud ning võetigi noruspäi kohe kodutee ette, tulemuseks jäi 15.–16. koht.
Kuna talimängude kokkuvõtte tegemisel liidetakse nelja
ala eest saadud punktid, meil aga neljas ala – lauatennis –
vedas alt ja ei osalenud, saime sel aastal kokku 111,5 punkti,
mis andis üldkokkuvõttes 17. koha. Võitjaks tuli 188 punkti
kogunud Tartu vald.
Tänan kõiki osalenud viimsilasi!
Tulemustega saab tutvuda Eestimaa spordiliidu Jõud
kodulehel www.joud.ee.

Harjumaa omavalitsustöötajate
mängud
9. märtsil Anija vallas Voosel said kokku 17 Harjumaa valla sportlikku esindust.
Harjumaa Spordiliit läbiviijana oli ette valmistanud 5 haaravat võistlust, kõik värskes õhus ja lumel. Lumises viievõistluses kogus päeva lõpuks meie võistkond kokku 121
punkti ja sai selle eest 5. koha. Järgmisel aastal samal ajal
võõrustab Harjumaa omavalitsustöötajaid Raasiku vald,
kes viis Anijalt võidu, kogudes kokku 131 punkti.
Palju õnne toreda tulemuse puhul – Aarne Jõgimaa,
Haldo Oravas, Margus Talsi, Raimo Tann, Enno Selirand,
Kadi Bruus, Vaike Saretok!

Tiia Tamm

sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
21. märts SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused lastele UJUMISES / SPA Viimsi Tervis ujula / Korraldaja: MTÜ SPA Viimsi Tervis / Info: Enn Lepik, tel 51 61 629, e-post enn.lepik@
gmail.com
29. märts – 1. aprill Euroopa Noorte Korvpalliliiga Viimsi
etapp / Viimsi Kool / Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi

Viimsi valla 2012. aasta
meistrivõistlused suusatamises toimusid veel
enne suurt sula Rohuneemes.

Valla 2012. aasta meistrivõitlused suusatamises peeti 10.
märtsil Rohuneemes. Võisteldi
kokku kümnes vanuseklassis.
Tüdrukud N10, sündinud
2002 ja hiljem, sõitsid 1 km.
Kõik selles klassis osalejad
on Jaak Mae suusakooli kasvandikud. Esikoha võitis Karoliina Konno ajaga 3.54, teise koha saavutas Eva-Maria
Pajuri ajaga 3.56 ja kolmanda
koha Hanna Maia Tiide ajaga
3.58.
Poisid M10, sündinud samuti 2002 ja hiljem, sõitsid samuti 1 km. Võidukad olid taas
Jaak Mae suusakooli õpilased:
esikohale tõusis Aaron Kobin
ajaga 3.51, teiseks tuli Uku
Leipalu (3.52) ja kolmandaks
sõitis Aleksander Pajuri (3.54).
Tüdrukud N13, sündinud
1999–2001, sõitsid 2 km. Esikoha saavutas Marie Cathleen
Kilp ajaga 6.44, teiseks tuli
Liisbeth Kaarus ajaga 6.54 ja
kolmandaks Marilin Hannes
ajaga 7.29. Kõik kolm on Jaak
Mae suusakoolist.
Poisid M13, sündinud
1999–2001, kes läbisid samuti 2 km, saavutasid järgmised
ajad: esikoht Bo Aaron Klooster (6.45) – Rein Ottosoni
purjespordikool ja Spa Viimsi
Tervis, teine koht Martin Siitam (7.13) ja kolmas koht Sten
Raud (7.15), mõlemad Jaak
Mae suusakoolist.

Võistlejad rühivad tõusule. Fotod Randar Lohu

7,5 km esikoht: Andre Laine.

Naistest vanuses 18–34
(sünd. 1978–1994) saavutas
distantsil 3,75 km esikoha
Kirsti Põldma ajaga 22.26.
Meestest vanuses 18–39
(sünd. 1973–1994) saavutasid distantsil 7,5 km esikoha
Kaido Koppa ajaga 25.51 ja 2.
koha Jaak Põldma ajaga 48.30.
Mehed vanuses 18–39 (sünd.
1973–1994), kes läbisid 11,25

km, lõpetasid distantsi järgmiselt: 1. koht Raiko Heide
(29.48), 2. koht Mihkel Nagel
(36.24), 3. koht Kaido Taderland (45.08).
Naisveteranid vanuses 35–
44 (sünd. 1968–1977) sõitsid
3,75 km ja võitsid järgmiselt:
esikoht Teini Vaher (11.49), teine koht Kristi Elbrecht (14.25)
ja kolmas koht Kadi Bruus
(15.32).
Osavõtjate poolest kõige
arvukamas klassis – meesveteranid I vanuses 40–49 (sünd.
1963–1972) sõideti 7,5 km ja
võitjaks osutus Andre Laine
(19.59), teise koha sai Hannes
Pool (20.14) ja kolmandaks jäi
Raivo Terve (20.20).
Meesveteranid II vanuses
50 ja vanemad (sünd. 1962 ja
varem) sõitsid samuti 7,5 km
ja saavutasid järgmise järjestuse: esikoht Manivald Luidre
(20.16), teine koht Jaan Viirmaa (23.43), kolmas koht Mati
Viik (28.42).

Naisveteranidest esikoha
võitnud Teini Vaher, kes elab
Püünsis ja käib rohkem Pirital
sõitmas, tegi kaks ringi soojenduseks ja läks siis starti. Pärast
lõpetamist kiitis ta Rohuneeme rada. Teini Vaher võitis ka
mullu oma klassis esikoha.
Kolmandana lõpetanud Kadi
Bruus oli samuti rahul rajaga.
“Väga mõnus oli sõita,” kinnitas ta.
Meeste 7,5 km distantsil esikohale tulnud Haabneeme elanik Andre Laine hindas seda
rada tehniliselt raskeks, kuid
heaks. “Kuni eilseni ei teadnud, et siin on nii hea rada,”
rääkis Andre Laine, kes käib
Pirital suusatamas. “Eile tulin
siia rada vaatama ja olin üllatunud.” Mees suusatab rohkem,
kui tavaline tervisesportlane
ning osaleb maratonidel. Tema
arvates on Viimsis palju suusatajaid, kellest tõenäoliselt nii
mõnedki olid valla võistlustega
samal ajal mujal võistlemas.

VT

Suusapäevade korraldajate
nimel avaldame siin tänusõnad CFC Jaak Mae Suusakooli esindajatele ja lapsevanematele abi eest
ning rajameister Kaido
Metsmale hea suusaraja
valmistamise eest. Sealsamas peale suusatamist
toimunud perepäeva läbiviimise eest veel ka suur
tänu Georg Kaasikule ning
auhindadega rõõmustanud Tiit Pappelile (Viimsi
Kodumasinad).

EYBL Viimsis
Märtsi lõpus toimub Viimsis
Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) etapp. Sedapuhku on võistlustules
kuni 16-aastased poisid
(sünniaasta 1996).
30.03–01.04 toimub Viimsi
Koolis U16 poiste EYBL-i viimane etapp, kus osaleb 8 klubi
Eestist, Venemaalt, Soomest,
Valgevenest ja Lätist. Kodumeeskond, KK Viimsi teeb turniiri avalöögi juba päev varem,
kui neljapäeval, 29. märtsil ollakse algusega kell 19.00 vastamisi soomlaste JKS Basketiga.
Enne viimast etappi on
KK Viimsil tabelis 8 võitu ja
2 kaotust, mis annab üldtabelis
3. koha. Täisedu 10 võiduga
tuleb Eestisse BC Minsk 2006,
soomlaste YMCA Lahti võistkonnal on teisena 9 võitu ja 1
kaotus. Divisjoni põhiturniiri
võitja pääseb U16 vanuseklassi superfinaali, mis toimub
10.–13. mail Moskvas.
Viimsi etapil osalevad: KK

Viimsi (Viimsi, Eesti), BC Kalev/Cramo (Tallinn, Eesti), BC
Minsk 2006 (Minsk, Valgevene), SK Luzhesno (Vitebsk,
Valgevene), BC Arsenal (Tula,
Venemaa), BS Ridzene (Riia,
Läti), BC YMCA Lahti (Lahti,
Soome), JKS Basket (Järvenpää, Soome)
Turniiri toetavad: Viimsi
vald, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital,
Sportland, EMT, Nike, Bygg
& Maskin.
Jälgi ka: www.kkviimsi.ee,
www.facebook.com/kkviimsi,
www.basket.ee.
Ajakava: N 29.03 – 19.00
KK Viimsi – JKS Basket; R
30.03 – 10.00 BC YMCA Lahti – UO Luzhesno, 11.20 JKS
Basket – BS Ridzene, 12.40
BC Kalev Cramo – BC Minsk
2006, 14.00 KK Viimsi – BC
Arsenal.

Hatha jooga neljapäeviti
Viimsi Huvikeskuses
Hatha jooga pehmem joogaliik, kus tehakse nii dünaamilisi
kui ka staatilisi harjutusi. Staatilisi füüsilisi harjutusi, milles
viibitakse võimalikult teadlikult, nimetatakse asanadeks.
Hatha jooga asanad on pehmed, tavaliselt kergelt venitavad või pingutavad, kuid mitte jõulised. Tähtis on pidev
lõdvestumine vastukaaluks igapäevategevusele, kus me
oleme häälestatud pingutustele nii füüsilises, hingelises kui
ka vaimses mõttes. Eesmärk on ühtlane keha ja meele virgutamine, oma keha tunnetamine, sügav sisemine lõdvestumine ning rahu. Sobib väga hästi inimestele, kes soovib
endas leida rahu ning tasakaal.

Esimene kohtumine 22. märtsil
kell 12.00–13.00 ja 18.15–19.15
Hind 5 €/ kord
Eelregistreerimine: emartson@hot.ee või 513 6767
Treener Evelin Märtson
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Ain Pinnonen – treener nagu
dirigent ja unistuste isa*
Käsipallitreener, HC Viimsi
Tööriistamarketi peatreener ja Viimsi Kooli spordikompleksi juhataja Ain
Pinnonen peab 16. märtsil oma esimest juubelit.
Sel puhul õnnitlevad
teda valla sporditegijad
ja -korraldajad ning sõna
saavad siin Tarmo Ulla ja
Mikk Pinnonen.

Aasta 1998

Oli aasta 1998. Mina ja teised
noormehed olime 19-aastased
ja mängisime Reval Spordi
meeskonnas käsipalli. Meil oli
olemas tahtmine ja meeskonnavaim, kuid puudus mänguline
kogemus.
Ain Pinnonen tuli Soomest Eestisse tagasi ja meie
treener Aldur Partasjuk kutsus
Aini meeskonda, mille peale
Ain vastas jaatavalt ning liitus
meie tiimiga. Eks Aldur sai
aru, et meil, noortel on tahet ja
jõudu, kuid parima tulemuse
saavutamiseks on juurde vaja
mängulist kogemust ja Ainil
oli väärtusi küllaga.
Aini oskus mängujuhina
meeskond väljakul tervikuna
* Intervjuud Ain Pinnoneniga
saab lugeda Viimsi Teataja 7.
oktoobri 2011 numbrist.

Ain Pinnonen – mees, kes jõuab hämmastavalt palju.

Isa on suurim eeskuju
Nüüd, mil elan kodust eemal ja kohtun oma perega harvem
kui kunagi varem, mõistan üha enam, kui õnnelik inimene ma
olen. Kuigi tihtipeale on suur igatsus oma nooremaid õdesidvenda kallistada, on eemaloldud aeg olnud mulle endale hea.
See on mind pannud enam mõtisklema, mis on mulle tegelikult oluline. Vaieldamatult on selleks minu perekond. Ja siinkohal võlgnen suure tänu oma ema Üllele ja isa Ainile, kes on
olnud tõelised unistuste lapsevanemad.
Kuigi ma ei ole seda ilmselt kellelegi maininud, olen alati
pidanud oma isa enda suurimaks eeskujuks. Nii sportlase, isa
kui ka inimesena. Aeg-ajalt olin isegi murelik, kas minust saab
suureks saades nii head inimest ja isa, nagu seda on tema.
Eks seda näitab aeg, aga on, mille poole pürgida.
Tema töökus, ausus, leidlikkus ja oma põhimõtetele kindlaksjäämine on mulle alati avaldanud tohutult muljet. Lisaks
suurepärastele geenidele olen enamgi tänulik tema väärtushinnangute ja ellusuhtumise eest. Sinu osa minu kasvatamisel
on tehtud ja kinnitan, käsi südamel, et see tuli sul paganama
hästi välja! Austan ja armastan sind väga!

Sinu poeg Mikk

mängima panna oli uskumatu
ning imetlusväärne – meile,
noortele andis Aini tulek väga
palju juurde kogemust ja mängulist tarkust ning kõige tipuks
saavutasime 1998. aastal Eesti
karika meistritiitli ning 2000
ja 2001 Eesti meistrivõistlustel
hõbemedali.
Mängujuhi vaatest võiks
Aini võrrelda dirigendiga – kui
dirigent orkestrit ei juhi, siis
orkester ei mängi kui ühtne tervik. Sama on käsipallis – kui
mängujuht mängu ei juhi, siis
meeskond ei mängi tervikuna,
vaid igaüks pusib omaette, mis
lõppkokkuvõttes parimat resultaati ei taga.
Ain suutis meeskonna mängujuhina panna kogu meeskonna tervikuna mängima.

14 aastat hiljem ehk
tänapäev

Ain edendab Viimsis spordiala, mis on tal kogu elu olnud
hinges. Mees, kes jõuab arendada noorte käsipalli, Eesti
koondise juures panustada ja
samuti Eesti meistrivõistlustel
juhendada HC Viimsi Tööriistamarketi meeskonda, väärib imetlust. Ainult hingest ja
maksimaalselt panustades on
võimalik nii palju jõuda. Ain
seda suudab.

Viimsi võistlustantsijad olid
Kohilas võidukad
Eesti Tantsuspordi Liit korraldas 12. veebruaril
Kohilas Magusa Alguse võistlussarja järjekordse
etapi, kus Viimsi Koolis õppivad tantsustuudio
FLEX võistlustantsijad võistlesid edukalt ja saavutasid häid tulemusi.

Emili Tšetsin ja Marten Raudi.

Lapsed II vanuseklassi 2-tantsu võistlusel saavutasid tubli III koha Marten Raudi – Emili Tšetsin, kes alustasid
võistlemist alles 2011. aasta kevadel. Samas finaalis tantsisid end 4. kohale Riho Org – Anna Katriin Iro, kes samuti alustasid võistlemist möödunud kevadel. Nagu ütleb
võistlusklassi nimigi, tantsisid paarid selles võistlusklassis
kahte tantsu – aeglast valssi ja tša-tša-tšad.

Tarmo Ulla

Karl Robin Jürjens läbis edukalt testid
Korvpalliklubi Viimsi
õpilane Karl Robin Jürjens
läbis Hispaania kõrgliiga
klubi noortemeeskonna
juures edukalt testiperioodi.
Korvpalliklubi Viimsi õpilane
Karl Robin Jürjens käis koos
treeneri Tanel Einastega märtsi alguses testimisel Hispaania
korvpalliklubis Sevilla Cajasol, kus Eesti U16 vanuseklassi korvpallikoondise liider jättis klubile hea mulje. Sevilla
Cajasol on Hispaania, st maailma teise korvpalliriigi kõrgliiga meeskond.
Jürjens osales oma testiperioodil Einaste sõnul U16
meeskonna treeningutel, kuid
sai kätt proovida ka U18 meeskonna juures. Hommikuti olid
individuaalsed trennid kolme
palluri osavõtul ning õhtuti
peeti meeskondlik pallitrenn.
Cajasoli U16 võistkonnas
on võõrmängijatest esindatud ukrainlane (196 cm, nr 1),
bosnialane (200, nr 2/3), montenegrolane (200) ning klubis
treenib näiteks ka 211 cm pikkune lätlane, kes mängib vis-

Karl Robin Jürjens mänguhoos.

kava tagamehe positsiooni ehk
number “kahte”.
“Tööd tehakse hästi,” sõnas Einaste ERR-i spordiportaalile. “Kohalikud pole küll
mingid ürgtalendid, kuid on
äärmiselt agressiivsed ja füüsiliselt tugevad,” lisas Viimsi
treener ja arvas, et Eesti võistkondadel Sevilla noortetiimi
vastu võiduvõimalust kindlasti
poleks.
Sevilla U18 meeskond
mängib riigi 4. liigas ning tööd
tehakse noormeestega juba

professionaalsel tasemel, kooliskäivatel kohalikel poistel on
õhtul näiteks 1–1,5 tundi jõusaali ja veel 2-tunnine pallitrenn, välismaalastel aga hommikune individuaalne treening
(1 tund) ning 3 tundi Hispaania
keele õppimist + õhtul jõusaal
ja meeskonnatreening. Teisel
aastal lähevad ka välismaalased kohalikku kooli.
“Kõik jõuavad ja ei otsita
mingeid vabandusi,” kinnitas
Einaste, lisades, et Eestis toimuvaga on treeningprotsessis

suur erinevus. “Trenni intensiivsus on väga karm ja kui
mõni võõramaalane ei pinguta,
siis võetakse kohe klubist kõne
noormehe agendile ja uuritakse, milles on probleem.”
Eesti selle vanuseklassi
ühel parimal mängijal õnnestus treeningutel Sevilla meeskonda kenasti sisse sulanduda
ja testiperiood sujus treeneri
sõnul väga hästi. Einaste sõnul
oli klubi spordidirektor eestlase esitusega rahul ning klubi
esindajatega jäi suusõnaline
jutt, et varsti võetakse uuesti
ühendust.
“Karl-Robin vastas igati
tasemele ja nüüd jääb ainult
oodata. Sportlikus mõttes tegi
ta kõik ära,” kommenteeris Einaste.
Sevilla Cajasoli spordidirektor käis ise oma silmaga
Jürjensit vaatamas jaanuaris
toimunud Balti mere karikaturniiril, kus eestlane kogus kolme mänguga keskmiselt 11,3
punkti, hankis 2,3 lauapalli
ning tegi ühe vaheltlõike.

Siim Semiskar
ERR Sport

Artti Oskar Maasik ja Isabell Laast.

Lapsed II vanuseklassi 6-tantsu võistlusel saavutasid I
koha Artti Oskar Maasik – Isabell Laast. Isabell on Viimsi
Kooli õpilane, tema partner Artti Oskar mitte. Tantsupaar
on koos tantsinud 2011. aasta suvest ja tulemus on seda
hinnatavam, et Isabelli jaoks oli tegu kõige esimese võistlusega.
Vastavalt võistlusmäärustikule liiguvad Artti ja Isabell
tänu oma etapivõidule edasi E-klassi, kus standard- ja Ladina-Ameerika tantsude tulemuste üle peetakse juba eraldi
arvestust.
Palju õnne, finalistid!
Marten, Emili, Riho, Anna Katriin, Artti ja Isabell
tantsivad tantsustuudios FLEX. Koos treeningukaaslastega harjutavad nad Viimsi Kooli väikese maja aulas esmaspäeviti ja kolmapäeviti ning on treenerite Mari Piksari ja
Jörgen Kappi sõnul väga usinad. Kel soovi, võib grupiga
liituda ning ka ise tantsima õppida!
Tänusõnad Viimsi Koolile ja õpetajatele mõistva suhtumise ning laabuva koostöö eest!

Mare Sivertsson
tantsustuudio FLEX
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l Caramira

OÜ, mis tegeleb lemmikloomatoodete
müügiga, otsib Pirita-Kosel asuvasse lattu laohoidjat. Lisainfo tel 51 03 886, Heidi.
l Otsime lapsehoidjat 1,5-aastasele poisslapsele.
Töö on osalise koormusega, argipäeviti ja ennelõunasel ajal. Tel 52 72 766, Marju.
l Kogemustega noormees teostab vannitubade
kapitaalremonti ja plaatimistöid. Teen ka üldehitustöid. Tel 51 11 238, Mait Gruuse.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.
l Soovime osta korras suvilat Haabneemes või
selle lähiümbruses. Soovitav krundi suurus ca
1000 m2. Tel 51 11 834, aulile@gmail.com.
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis.
Okste äravedu. Tel 55 563 639, Jaak Tomson.
l Seoses töömahu suurenemisega Viimsis tegutsevas ilusalongis Elegance pakume tööd juuksurile,
kosmeetikule, küünetehnikule ja administraatorile. Ootame head suhtlemisoskust ja sõbralikkust,
professionaalset suhtumist töösse, vastutustunnet
ja heale teenindajale vajalikke omadusi. Küsimused ja CV saata e-posti aadressile kaire@salongelegance.ee.
l Otsime taksojuhte Tallinnas. Firma tegeleb ka
taksojuhtide koolitamisega. OÜ ES Grupp, tel 53
745 423.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Katlamaja tee
2. Kinnistu suurus 40 m2, sihtotstarve elamumaa.
Hind 5000 €. Tel 50 58 794, e-post martin@baltreal.ee.
l Müüa 3-toaline korter Roosi teel. Üldpind 66,7
m2, 5/5, kolm rõdu, remonti vajav, vaated Tallinna lahele. Hind 59 000 €. Võimalik vahetada ka
1-toalise korteri vastu Viimsi alevikus. Tel 50 58
794, e-post martin@baltreal.ee.
l Müüme puitbriketti (10 kg/kotis), kivisütt
(25 kg/kotis), küttepuid (1 rm/konteineris),
tulehakatust. Transport Harjumaal tasuta. Tel 55
659 090, www.evester.ee.
l Kvalifitseeritud pottsepp teostab ahjude, pliitide,

kaminate, soojamüüride, korstnate ehitust. Samas
vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele
garantii. Tel 50 15 320.
l Kalur otsib poole kohaga abilist alates aprillikuust. Tel 56 949 999.
l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. Individuaaltundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t al 16 €.
Proovitund soodushinnaga 2 ak t / 2x14 €. Minigrupi kursused (2–4 õpil) 20 ak t. 1 ak t / 8.60 €,
kursuse hind 172 €, tunniplaaniga: E 9.00–10.30
rootsi keel algajatele, N 9.00–10.30 soome keel
algajatele, N 17.30–19.00 inglise keel algajatele,
R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi
53 G, Tallinn. Tel 55 30 122, kajavahi@hot.ee,
www.kajavahikoolitus.ee.
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 Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee, tel 58 072 581.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süsteemiga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused,
geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, dokumenteeritud elektri- ja santehnilised isetööd. Tel
58 504 300, 660 4455.
l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid.
Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine.
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise
keeles).
l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähenemine igale õppijale!
l Akende puhastus. Koristustööd. Veerennide
puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. Ühistutele,
firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994,
Uve.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates
869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust, puude
langetamist ja lumekoristust. Tel 55 637 666.

Tulge reisile!

Express Post AS on alates 1997. aastast
tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise
ja kojukandega tegelev ettevõte.
Otsime Viimsi valla piirkondadesse
jalgsi ja autoga lehekandjaid,
kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Autopiirkonna teenindamisel kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud.
Oma soovist palume teada anda:
telefonil 617 7700 või täita CV aadressil
www.expresspost.ee

MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja noored
reisiklubi korraldab kultuurilise õppereisi
“Romantilised lossid ja kloostrid Austrias
ning Baierimaal“.
5.–13. maini 9-päevane bussireis (osalised õhtusöögid). Programmis Viin, Ethali
klooster, Salzburg lossidega, St.Wolfgangi
linnake, Halsstadi külake, “Hullu Ludvigi”
lossid, Melki klooster, romantiline Oberammergau, Saksi Šveits jpm.
Buss väljub Jüri alevikust ja Tallinnast Sikupilli parklast. Seltskond kuni 35 inimest
46-kohalises bussis. Ööbimised mugavustega 2-kohalistes tubades (hommikusöögid).
Lisainfo: vanadjanoored@gmail. com või
tel 50 29 006. Reisikava blogis: alustamealgusest123.blogspot.com. Registreerimine 1. aprillini või kuni kohti jätkub.

Marianne Rosenfeld

MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored
eestvedaja

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Hatha-jooga tunnid Pirita
Vaba Aja Keskuses
(Merivälja tee 3)
Teisip. 09.15–10.45
(edasijõudnud)
Neljap. 09.15–10.45
(edasijõudnud) ja
11.00–12.30 (algajad)
Info ja registr.: Inga
Põldma, 56 994 102.
www.ingajooga.com,
inga@ingajooga.com

Avatud
õmblussalong

Reklaami
end siin!

vt@viimsivv.ee

Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

Viimsi Huvikeskuses Pühapäeval, 8. aprillil kell 12

Randvere pasunakoori
1. aastapäeva kontsert
Dirigeerib Kristjan Jurss
Müüa Hyundai Getz 1.5 CRDi 65 kw -07,diisel, toonitud
klaasid, parkimisandurid, auto heas korras. 4700 €. Kaasa uued suverehvid velgedel. Tel 60 20 959, 53 412 990.

Moekunsti- ja disainiring
Viimsi Huvikeskuses
HEI, MOEHUVILISED!
On teil huvi moekunsti ja disaini vastu
ning te soovite õppida ja koos leiutada
kõikvõimalikke tehnikaid, mida saab
teha kangaga? Proovida õmmelda,
trükkida ja kaunistada kangaid.

20. märtsil alustame uute
täiskasvanute gruppidega
teisipäeviti kell 10.00–11.30 ja
19.15 –20.45
Info ja registreerimine:
e-mailil: luulepakkas@hotmail.com
tel: 56 221130
Tunnid toimuvad Päikesepesa ruumis
I korrusel
www.huvikeskus.ee

SELTSKONNATANTSU
KURSUSED
VIIMSI HUVIKESKUSES

täiskasvanutele ja keskkooliõpilastele
alates aprillist 2012.
Tunnid toimuvad neljapäeviti:
19.00 algajad
20.00 edasijõudnud
Õpetatavad tantsud on aeglane valss,
viini valss, fokstrott, tango, samba,
cha-cha-cha, rumba, jive.
Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda aadressile heatujustuudio@
gmail.com teatades enda ja oma partneri nimed ning üks kontakttelefon.
Ühe tantsutunni hind paarile on 10 €.
Treener: ALAR KAASIK
www.huvikeskus.ee

Kaastegevad Randvere seenioride lauluansambel “Kibuvitsalill“ Rein Sagari juhendamisel ja sõnakunstimeistrid Helle
Tomingase juhtimisel. Sissepääs tasuta

Nutikate Naiste Klubi
19. märtsil, kell 19.00 Nõelviltimise töötuba
Vildime ehteid. Kaunistamiseks kasutame erinevaid pärleid, litreid, paelu jne.
Töötoa hind koos materjali, küpsise ja teega on 8€.
26. märtsil, kell 19.00 Mündikoti valmistamine
Valmib just sulle mõeldud kaunis kosmeetika/mündikott metallist raamiga.
Töötoa hind koos materjali, küpsise ja teega on 14 €.
2. aprillil, kell 19.00 Käsitööseebi valmistamine
Õpime valmistama külmpress meetodil seepi seebikivist,rasvadest ja õlidest. Igal töötoas
osalejal valmib kaks seepi.
Töötoa hind koos materjali, küpsiste ja teega 15 €.
9. aprillil, kell 19.00 Pärlite ja ketiga käekella valmistamine
Teeme ise omale kauni ehte.
Töötoa hind koos materjali, küpsiste ja teega 13 €.
Töötuba viib läbi Pilvi.
16. aprillil, kell 19.00 Öösidest ehk rõngastest käeketi valmistamine
ja traadist nimetähe painutamine
Igal osalejal valmib käeketi ja/või kõrvarõngad ja nimetäht.
Töötoa hind koos materjali, küpsiste ja teega 10 €.
Töötubasid viivad läbi Eveli ja Airi Isemoodi Isetegijate Loovustoast
Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis. Töötoad toimuvad, kui on
registreerinud vähemalt 6 inimest.
Info ja eelregistreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Märtsi keskel uus kaup.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine
tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus
tasuta!

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

KELLASSEPP

Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.
Kellarihmad, metallketid, kellad,
suur valik patareisid.
Kellassepatööd ja -teenused.
Tel 56 688 427.

Vinnal Production OÜ
valmistab tellimustööna väärispuidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja
mööblit.

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee
Mob. 545 01 377

VIIMSI LAULULAPS 2012
AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
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 mammograafia), 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

21. aprillil 2012 algusega kell 12.00, Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest,
kus nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka lasteaialapsed.
VANUSERÜHMAD (Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 31.12.2012)
Vanusegrupid: 3-4 aastased, 5-7 aastased, 8-10 aastased, 11-13 aastased, 14-15 aastased,
16-18 aastased
Repertuaar: Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades
tema vanust ja võimeid.
Saade: Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante
* fonogrammid (esitada heliruumi enne võistluse algust CD-plaadil)
* klaver või mõni teine muusikainstrument
Hindamine:
* Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.
* Hindamisele lähevad: musikaalsus (intonatsioon), selge diktsioon, elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine), individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus),
terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine
kuulajatele, emotsionaalsus)
* Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi
* Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat, kes lähevad Viimsi valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2012”, mis toimub 28. ja 29.
aprillil 2012 Viimsi Huvikeskuses.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV 13. APRILL 2012!!!
Ankeedi leiate www.huvikeskus.ee
Täidetud ankeet toimetada elektrooniliselt või posti teel
hiljemalt 13. aprilliks 2011 kella 12.00-ks Viimsi Huvikeskusesse aadressil Nelgi tee 1,
74001 Viimsi vald, Harjumaa või e-postile itariina@huvikeskus.ee
JÕUDU JA JULGET OSAVÕTTU OODATES!
Korraldajad
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