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Rubriigis “Mina olen
viimsilane“ kevadel Viimsi
Kooli lõpetanud Martin
Siimann. Loe lk 5

Viimsi Lumepäev
Viimsi Lumepäev on üks paljudest samal
päeval üle maailma toimuvatest lumepäeva üritustest (FIS World Snow Day).

Külvi Kuusk alias Maria Schmidt oma elust pajatamas. Foto Rannarahva Muuseum

Näitus Naissaare naised
Rannarahva Muuseumis on
avatud uus näitus nimega
Naissaare naised. Võiks küsida, mis neis naistes siis nii
erilist oli?

Võrreldes teiste Põhja-Eesti väikesaartega oli Naissaarel tugevaid
eeliseid, millest kõige olulisemaks
linnalähedane asupaik. Naissaarlaste kalapaadid jõudsid alati
enne teisi Tallinna Kalaranda ja
kala eest sai kõrgema hinna välja
kaubelda. Teine tähtis asi oli Naissaare meeste lootsiamet. Kõik Tallinna suunduvad laevad möödusid
Naisssaarest ja saare meestel oli
õigus ning kohustus laevu Tallinna sadamasse lootsida. Lootsiamet
oli tasuv ja prestiižne, nõudis meretundmist ja võõrkeelteoskust.
Ka korralik saterkuub pidi lootsil
alati varnast võtta olema.
Naissaare naised ei olnud hoolimata sellest siiski hõlpelu elavad
lootsiprouad. Nad tegid esmaspäevast laupäeva lõunani kõvasti tööd
ja olid vajadusel ka merel mehe
eest väljas. Naiste õlul oli kodune
majapidamine ja laste kasvatamine, võrguparandamine ja õmblustöö, lisaks peaaegu pidevad

Vanaproua Elisa Maria Luther ja
tema kolm elegantset tütart. Foto
Mai Malmströmi kogust

rasedused ja sagedased väikelaste
matused.
Ometigi ei koosnenud nende
maailm siiski ainult oma koduesisest. Laevadel töötavad sõbrad ja
sugulased saatsid postkaarte Rootsist, Inglismaalt ja Ameerikast.
19. sajandi lõpul sai Naissaarest
armastatud suvituspaik ja ka puhkajad aitasid hoida horisondi ava-

ra. Saare kogukond oli heal järjel,
elatustase sarnanes Tallinna linnakodaniku omale ja saare naised
hakkasid silma paistma. Naissaare
naistel oli muude tööde kõrval ka
meeldiv lisakohustus: purjepaatide ajal vedasid just nemad kala
linna turule ja fotoalbumeid vaadates võib arvata, et nad kasutasid
ka linna võlusid – käisid õmbleja
juures ja kübarapoes ning astusid
piltniku juurde sisse.
Näitusel oleme loonud vana
Naissaare elamu miljöö, kuid kujundatud interjöörid ei ole autentsed. Siin on 1930. aastate mööblit,
millest üksikud esemed, nagu nikerdustega toolid, on pärit Esimese
maailmasõja eelsest ajast. Kuid selline oli ka nende Naissaare inimeste
olukord, kes pärast Esimese maailmasõja aegset evakueerimist saarele tagasi tulid. Tsaariaegsed ilusad
kodud olid hävinud, eluga tuli otsast
peale hakata. Oleme välja pannud
ka naissaarlastelt saadud originaalesemeid, mis Teise maailmasõja ajal
saarelt lahkudes kaasa viidi.
Näituse avamisel astusid Naissaare naised aga korraks fotodelt
inimeste sekka. Ammukadunud
aegade daamidest võis näha kaunist

ning tarmukat Maria Schmidti ning
Leontine Lovisa Lutherit, kellel oli
meeliliigutav taaskohtumine oma
ristitütre Silvia Joonega. Tänapäevastest Naissaarega seotud daamidest olid kohal pärimusmuusik
Sofia Joons ja Naissaarlaste seltsi
pikaaegne esinaine Margit Rosen.
Nendest kahest naisest on näitusel
võimalik vaadata ka videot, kus nad
räägivad Naissaarest, muusikast
ning elust ja kultuurist üldisemalt.
Lisaks peentele naissaarlastele
oli ennast piduliku ürituse puhul
vanaaegsetesse kostüümidesse riietanud ka Rannarahva Muuseumi
daamide pere ning külalistele pakuti kibuvitsateed ja mustikapirukat, mis oli esimese Eesti Vabariigi
ajal naissaarlaste seas armastatud
küpsetis.
Kuigi naissaarlased igapäevaselt näitusel ringi ei kõnni, saab
üheteistkümne daami lugusid
edaspidigi muuseumis oma kõrvaga kuulata.
Naissaare naiste näitus on avatud Rannarahva Muuseumis aprillini 2013. Täpsem info kodulehelt
www.rannarahvamuuseum.ee

Maivi Kärginen
Külvi Kuusk

Ülemaailmse ürituse algataja on Rahvusvaheline Suusaföderatsioon ja Eestis SA Eesti Terviserajad. Maailmas on tänaseks registreeritud 240
samal päeval, 20. jaanuaril toimuvat lumepäeva,
nendest ligi 20 Eestis. Vt www.world-snowday.com, www.terviserajad.ee
Viimsis toimub sel päeval nii suurtele kui
ka väiksematele jõukohane suusamatk marsruudil Haabneemest Metsasihi tee algusest
kuni Rohuneeme suusaradadeni. Distantsi pikkus Rohuneeme suusaradeni on ca 6 km. Autod
on võimalik jätta Metsasihi tee algusesse. Kell
11–13 on start avatud kõigile huvilistele. Metsasihi tee on suusamatka marsruudiks võetud
teadlikult, et tutvustada meie suusahuvilistele
võimalust kasutada Metsasihi teed suusatamiseks Haabneemest Rohuneeme suusaradadele
või siis vastupidi – et tulla Rohuneeme kandist
Haabneemeni ja minna suusatama Viimsi klindiastangu terviserajani, mis juba sel hooajal pikeneb kuni 2,2 km pikkuseks valgustatud rajaks.
Kell 12 alustatakse Perepäeva tegevusi Rohuneemes suusaradade juures asuval kelgumäel,
kus toimuvad erinevad võistlused ja lõbusad lumetegevused kõigile kelguhuvilistele. Rohuneemes saab autod parkida Kalmistu teel. Sealkandis on parkida võimalik ka Püünsi Kooli juures,
kust mööda Metsvindi teed ja metsasihti viib
suusarada Rohuneeme suusaradadeni.
Rohuneemes ootab kõiki suusatajaid ja kelgutajaid kuum tee ja küpsised. Kõigi Viimsi
Lumepäeval osalejate vahel loositakse välja peaauhind jt auhinnad.
Viimsi Lumepäeva korraldab Viimsi vald,
kaasa aitab Viimsi Lions Klubi ning toetab SA
Eesti Terviserajad. Viimsi vald ja SA Eesti Terviserajad alustasid eelmisel aastal tihedat koostööd,
mille ühine eesmärk on terviseradade arendamine
Viimsi poolsaarel. SA Eesti Terviserajad toetab
rahaliselt Haabneeme klindiastangul asuva Viimsi
Terviseraja käimasoleva ehitusetapi rajamist. Raja
valmimisel saab Haabneemes valmis kokku ca
2,3 km pikkune valgustatud terviserada. SA Eesti
Terviserajad on huvitatud ka Rohuneeme suusaradade arendamise toetamisest.
Lisainfot Viimsi Lumepäeva kohta loe www.
viimsivald.ee, www.terviserajad.ee
Soovime ikka mõnusat suusa- ja kelguilma,
kohtumiseni pühapäeval 20. jaanuaril!

Ott Kask

valla kultuuri- ja spordiameti juhataja
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Viimsi sai uue koolieelsete eralasteasutuste
toetamise korra

VOLIKOGUGU LIIGE ARVAB

Suurte skandaalide
minimudel
Lõppenud aasta kulges Eestis suurte poliitiliste skandaalide tähe all.
Kui Raul Rebane reastas Eesti kõigi
aegade suurimaid poliitilisi pahandusi, siis ligi pool neist oli viimasest
paarist aastast.
Viimsi vallavolikogu esimehena oli nördimapanev näha, kuidas inimeste meelepaha
põhjustanud käitumismalli suruti peale ka
meie koduvallas. Märgiliseks on siin reformierakondlaste tegutsemine volikogus ja
väljaspool seda.
Nii kui volikogu istung on läbi ja uks seljataga sulgunud, algab sõnades suur inimeste
eest võitlemine. Volikogu seinte vahele jääb
aga täielik ükskõiksus. Kõige selgem märk niisugusest suhtumisest on valla tänavuse eelarve
arutelu. Reformierakonna esindajatelt laekunud ettepanekute arv oli ümmargune null.
Täpselt sama suur oli nende panus ka oma erakonnakaaslaste juures peaministri büroos või
rahandusministeeriumis, et Viimsi valla probleeme õnnestuks paremini lahendada.
Probleeme aga jätkub. Tõsi, Viimsi on
aastaid olnud Eesti kahe kõige edukama
omavalitsuse hulgas. Tegelikult ongi see
paljude probleemide allikas, sest Viimsi edu
tugineb siin elavatele inimestele. Sõna otseses mõttes tuhandetel neist inimestest on
väiksed lapsed. Järelikult on vaja lasteaiakohti, koole ja mõistlikku ühistransporti, mis
vabastab vanemad sundtaksojuhi staatusest.
Perekeskse valla arendamine ei saa tugineda loosungitele ega parteide sponsorite
huvidest lähtuvale tegutsemisele. Masendav
on näha, kuidas üksteisele ärapanemine on
võtnud sisse sellise hoo, et Reformierakond
on valmis ohverdama kogu omavalitsussüsteemi vaid selleks, et Tallinnas Edgar Savisaarele ära teha.

Jan Trei
abivallavanem

Aarne Jõgimaa juhib volikogus eelarve
menetlemist.

Vallarahva huvide jalge alla tallamine
lähtuvalt erakonna sponsorite huvidest ja
üleriigilisest reitingust ei lähe mitte. Loomulikult ei huvita reformierakondlasest rahandusministrit see, kas Viimsi vald saab
ehitada algkooli Randveresse ja paar-kolm
hädavajalikku lasteaeda.
Kohalikke oravaid võiks see huvitada,
kuid nemad panevad oma kõrvad peitu ja siis
soosivad Muugale üliohtliku terminali rajamist, sest sponsorid soovivad nii. Tagajärjed
on halenaljakad.
Reformierakonna reiting kukub ikka,
Keskerakond võidab valimised Tallinnas
ikka, Viimsi elanikud on ilma hädavajaliku
lasteaia ja koolita, kuid retooriline enesekiitus kaigub üle poolsaare. Nii ei sobi.
Ootan uuelt aastalt Viimsi vallas seda,
et kõik volikogu liikmed mäletaksid, et nad
on valitud rahva esindajad ning peavad arvestama rahva vajadustega. Kui nad seda ei
tee, valib sügisel rahvas uued esindajad, kes
tegelikest probleemidest aru saavad ja neid
lahendada soovivad.

Haabneeme alevi
üldkoosolek
Haabneeme aleviku elanikud soovivad
kokku kutsuda alevi üldkoosoleku, et valida alevivanem.
Kuna Haabneeme alevis ei ole pikemat
aega alevivanemat ja puudub kontaktisik
valla ja alevi elanike vahel ning saadud on
nõusolek alevivanema kohale kandideerimiseks vähemalt ühelt alevi elanikult, Toivo
Kratilt, kes vastab valla seatud tingimustele
ja omab piisavaid kogemusi alevivanemana töötamiseks, siis kutsutakse kokku alevi
üldkoosolek alevivanema valimiseks.
Alevi üldkoosolek kutsutakse kokku 26.
jaanuaril Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1
kell 12.

Aarne Jõgimaa

vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni
esimees

Püünsi külakoosolek
Püünsi küla üldkoosolek toimub 24. jaanuaril 2013 kell 18 Püünsi Koolis.
Ootame rohket osavõttu ja palume kaasa
võtta pildiga isikut tõendav dokument.
Päevakorras on:
1. Küla arengukava tutvustamine vastuvõtmiseks
2. Edasised sammud küla kitsaskohtade
likvideerimiseks
3. Püünsi Kooli tulevik
4. Külavanema aasta tegevusaruanne
5. Jooksvad küsimused

Jüri Kruusvee
külavanem

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 25. jaanuaril

Viimsi Vallavolikogu
kehtestas 11. detsembri
istungil uue valla koolieelsete eralasteasutuste
toetamise korra. Eelnevalt kehtinud koolieelsete
eralasteasutuste toetamise kord pärineb aastast
2003 ning oli ajale jalgu
jäänud ja vajas uuenduskuuri.
Valla munitsipaallasteaia järjekorras on lasteaiakoha ootel
ligi 600 Viimsi valla last. Lihtsustatult tähendab see seda, et
meie vallas on lasteaiakohta
soovijaid rohkem kui munitsipaallasteaedades reaalseid lasteaiakohti on.
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra eesmärk on
koostöös eralasteaedadega kaasa aidata vallas lasteaiakohtade
defitsiidi vähendamisele ning
alushariduse ja hoiu andmisele
nendele lastele, kes ei ole saanud lasteaiakohta munitsipaallasteaias.
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord on teatud
mõttes kompensatsioonimehhanism kogukonnale olukordades, kus omavalitsus ei suuda kõikidele lastele piisavalt
lasteaiakohti pakkuda.
Hetkel kasutab Viimsi valla 23 lepingupartneri eralasteaia teenust 475 last, kellest
310 last käib Viimsi 6es eralasteaias ning 165 last Tallinna
17es eralasteaias.
Võrdluseks olgu toodud, et
valla munitsipaallasteaias käib
kokku täna 761 valla last.
Uus kord näeb ette toetada
neid Viimsi valla lapsi, kes on
õigustatud saama vallalt lasteaiateenust, kuid kohapuudusel
lapsi valla lasteaedadesse panna ei saa.
Läbi koolieelse eralasteasutuste korra soovib vald oma
eelarvest korvata lastevanemaile kulutusi eralasteaia teenuse
kasutamisel.
Vastavalt uuele koolieelse eralasteasutuse toetamise
korrale sõlmib Viimsi Vallavalitsus eralasteaiaga lepingu,
mille kohaselt maksab vald
eralasteaiale toetust iga lasteaias käiva Viimsi valla elanike
registrisse kantud lapse eest.
Koolieelse eralasteasutuse
toetamise korra järgi võib lapsevanem panna oma lapse ükskõik millisesse eralasteaeda
ning vallal on kohustus tasuda
lapsevanemale volikogu poolt
kinnitatud eralasteaia pearaha

lapse eest. Kusjuures see eralasteaed ei pea ilmtingimata
asuma Viimsi vallas. Viimsis
on kinnitatud eralasteaia pearahaks 223,69 eurot igakuiselt
ühe lapse kohta.
Tooksin illustreeriva näite, kuidas koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
praktikas toimib. Keskmine
eralasteaia kohatasu nii Viimsis kui Tallinnas on 369 eurot
ühes kalendrikuus. Viimsi vald
tasub sellest summast 223,69
eurot ühes kalendrikuus ning
Viimsi valla lapsevanema kanda jääb ülejäänud 145,31 eurot.
Ka munitsipaallasteaias kehtib
teatavasti kohatasu, mida tuleb igakuiselt lapsevanematel
kanda. Viimsis on see 57 eurot
kalendrikuus. Kui teha nüüd
lihtne rehkendus, siis keskmise tasuga eralasteaia teenus ei
tulegi Viimsi lapsevanemale
ebamõistlikult kulukas.
Olulisemad muudatused
uues koolieelsete eralasteasutuste toetamise korras
Uut koolieelsete eralasteasutuste toetamise korda iseloomustab märksõna paindlikkus.
Uus kord annab nii lapsevanematele kui ka eralasteaia
pidajale paindlikumad võimalused kasutada ja pakkuda eralasteaia teenust.
Peamise uuendusena on
loodud võimalus kasutada
lasteaiakohta osaajaliselt (3
päeva nädalas/12 päeva kalendrikuus). Nimetatud võimalus on abiks vanematele, kes
alles harjutavad oma mudilast
lasteaiaga ning kus laps ei kasuta täisaja lasteaiakohta, samuti vanematele, kellel ei ole
vajadust panna laps lastaeda
täisajaga. Nimetatud tingimus
annab teoreetiliselt lasteaiale
võimaluse ühte kohta pakkuda kahele lapsele. Osaajalise
koha kasutamisel toetab vald
50 % lasteaia teenuse kompensatsiooni maksumusest (111,
85 eurot).
Eralasteaias käimise kompensatsiooni tasutakse lapse
eest, kes ise ja kelle mõlemad

vanemad on Rahvastikuregistri
andmetel Viimsi valla elanikud.
Kuna kõik peremudelid ei ole
paraku kahe vanemaga, on uues
korras täpsustatud üksikvanema mõiste (välja on toodud
alused, mis juhul loetakse üksi
last kasvatav vanem üksikvanemaks). Mõlemal juhul on toetuse määraks 223,69.- eurot lapse
kohta ühes kuus.
Lisaks üksikvanemale laieneb toetamine ka peredesse,
kus ühe vanema elukoht ei
ole registreeritud Viimsi valda (ühel vanemal tuleb näiteks tööülesannete täitmiseks
resideerida välisriigis jne), sel
juhul on valla toetus sarnaselt
osaajalisele lasteaia kohale 50
% toetuse maksimummäärast.
Ühe vanema Viimsi valda registreerimisel on seega toetuse
määr 111,85 eurot lapse kohta ühes kuus. Varem kehtinud
korra kohaselt oli eralasteaia
pearaha saamise eelduseks
mõlema vanema sissekirjutus
Viimsi valda.
Uue koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra kohaselt ei ole lapsevanemal eralasteasutuse toetuse saamiseks
vaja läbida bürokraatia kadalippu. Taotluse kompensatsiooni saamiseks esitab vallavalitsusele eralasteaia direktor
ning kompensatsioon kantakse
eralasteaia arvele, mille võrra
väheneb lapsevanemale lasteaiatasu.
Viimsi vallaga lepingusuhetes olevate eralasteaedades
käivate laste vanemad kiidavad
eralasteaedade
paindlikkust
ning lapsesõbralikku keskkonda. Paljudele peredele on
eralasteaed alternatiiviks munitsipaallasteaiale, kas siis lahendusena munitsipaallasteaia
koha puudumisel või just selle
kindla eralasteaia poolt pakutavate teenuste ning lisaväärtuste tarbimisel. Uue korraga on
eralasteaia teenuse kasutamine
lapsevanematele tehtud veelgi
paindlikumaks ja võimalusterohkemaks.

Laste vanemad kiidavad eralasteaedade paindlikkust ning
lapsesõbralikkust.
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Hanged on koerale rõõmuks
Viimasel ajal on valda
laekunud palju kaebusi
lahtiselt jooksvate koerte
pärast.

H

ead uut aastat kõigile!
Mina olen koer, peenemalt öeldes lemmikloom. Minu
kodu on Viimsis. Mul on ilus
elamine metsa ja mere lähedal,
mul on hooliv pererahvas, hea
söök ja suur aed, kus ringi joosta. Talvel on aia äärde tekkinud
kõrged hanged ja need teevad
mu meele iseäranis rõõmsaks.
Sest kui hüpata hange otsa,
ei ole aiast ülesaamine enam
sugugi võimatu. Tekib lausa sportlik huvi oma võimeid
proovile panna. Ja ega ma siis
paha pärast. Veidi uudistada
ilma ja inimesi, nuhutada uusi
lõhnu, vaadata, kas mõni uus
koerapreili on sattunud lähedusse – kes suudaks kiusatusele
vastu panna.
Kuid oh häda! Viimati, kui
ma mööda kooliteed jalutasin,
tahtsin sõbrustada koolilastega, aga nemad, selle asemel,
et minuga kaasa trallitada,
hoopis kartsid hirmsasti ja
väiksem hakkas isegi nutma.
Pahandust sai sellest palju.
Kutsuti välja mingid ametimehed, kes minu turja pealt
midagi otsisid ja vist ka leidsid, sest kuulsin sõna „kiip“.
Ja siis juhtuski kõige koledam

Meie vallas on koerte ja kasside kiibistamine ja registrisse
kandmine kohustuslik.

asi: mind tõsteti ühte kinnisesse autosse ja viidi kaugele.
Siis leidsin end ühest puurist
ja naaberpuurid olid samuti
asustatud minu liigikaaslastega, kes kõik haukusid ja käratsesid. Ja kuigi inimesed, kes
minuga tegelesid, olid täitsa
normaalsed, tundsin end sandisti, oli hirm ja tulevik tundus
tume. Selgus, et olen sattunud
loomade hoiupaika, mis mõeldud kodututele loomadele.
Kuid minul ju on kodu ja õnneks ka kiip, mille järgi leiti
minu peremees ja talle teatati,
et olen hulkuma (milline ebaväärikas sõna) pääsenud.
Kui peremees mulle järele
tuli, olime mõlemad õnnelikud.
Peremees küll noomis mind tõsise häälega, rääkis, et nüüd

peab trahvi maksma ja veel nii
palju, et selle eest oleks saanud mitu kotti head ja paremat
ja nii edasi. Tundsin ennast
väga sandisti ja lubasin endale mõttes, et enam nii ei tee. Ja
et lugu oleks lõplik ning minul
kergem oma lubadust pidada,
võttis peremees suure labida,
läks aeda ja lükkas kõik kõrged hanged laiali.
Nüüd olen tubli koer ja
käin jalutamas ainult koos peremehega.

V

iimasel ajal on valda laekunud palju kaebusi lahtiselt jooksvate koerte pärast.
Talvel, kui aia äärtes on kõrged hanged, mis võimaldavad
loomal üle aia hüpata, on see
probleem veelgi rohkem päe-

vakorral. Kuna Viimsi valla
lemmikloomapidamise eeskiri
kohustab loomaomanikku tagama looma viibimise oma kinnisel territooriumil igal aastaajal,
ei ole vabanduseks põhjus, et
loom hüppas üle aia, kuna hanged on kõrged. Lemmikloom
tohib viibida avalikus ruumis
ainult koos peremehega või
tema eest hoolitseva inimesega.
Siinkohal tuletame meelde,
et meie vallas on koerte ja kasside (alates 1.01.2013) kiibistamine ja registrisse kandmine
kohustuslik. Kavatseme järelevalvet selles valdkonnas tõhustada.
Koera viibimine avalikus
ruumis ilma järelevalveta toob
kaasa väärteomenetluse ja kuni
200 euro suuruse trahvi. Kui
tegemist on looma agressiivse
käitumise ja vigastuse tekitamisega kas inimesele või teisele loomale, võib trahvisumma ulatuda 400 euroni, millele
lisanduvad muud kulud seoses
ravikulude katmisega ja nii materiaalse kui ka moraalse kahju
hüvitamisega.
Kui juhtute nägema peremeheta looma järelevalveta ringi liikumas, tuleks võimalusel
looma pildistada ja anda sellest
teada Viimsi Vallavalitsuse telefonil 606 6853 Anne Talvari
või infotelefonil 606 6805.

Piirivalve 90.
aastapäeva näitus
Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis (Pirita
tee 56) on 13. jaanuarini avatud Eesti Piirivalve
90. aastapäevaks valminud näitus “Piirivalve
lugu – inimese lugu“.
Näitus keskendub tekstis ja pildis inimestele, kes on olnud
piirivalve organisatsiooni taastamise ja arendamise juures,
teinud kohusetundlikult oma igapäevast tööd ja kelle nägu
on tänane piirivalve.
Näitusele valitud lugude eesmärk on tuua esile väärtused
ja hoiakud, mida kandsid ja rakendasid piirivalve taastamise juures võtmepositsioonidel olnud inimesed, kes osalesid
organisatsiooni kujundamisel ja teenistuse korraldamisel.
Piirivalvurite endi poolt jutustatud lugudes räägitakse väärtustest, mis aitasid piirivalvel kujuneda ja areneda ühtseks
ning kokkuhoidvaks pereks, kus valitseb ühtne meeskonnavaim, kindlad väljakujunenud traditsioonid, varjamatu
isamaa-armastus ning põhimõte “üks kõigi, kõik ühe eest”.
Tegemist on valikuga tänastele piirivalvuritele eeskujuks
olnud kolleegide lugudest, nende mõtetest ja suhtumisest ellu
ja teenistusse, isamaasse ning traditsioonidesse. Näitusel saab
tutvuda 12 piirivalves teeninud ja teeniva inimese looga.
Maarjamäe loss on avatud K–P kell 10–17.
Maarjamäe lossis on avatud veel Eesti Vabariigi ajalugu
tutvustav suurnäitus “Iseolemise tahe” ja Eesti Filmimuuseumi näitus “Siin me oleme! Eesti filmi esimene sajand”.

Eesti Ajaloomuuseum

2013. aastal on Viimsi Teataja ilmumise kuupäevad:
11. ja 25. jaanuar; 8. ja 22. veebruar; 8. ja 22. märts; 5. ja 19. aprill;
10. ja 24. mai; 7. ja 21. juuni. Juulis leht ei ilmu. 16. ja 30. august;
13. ja 27. september; 11. ja 25. oktoober; 8. ja 22. november; 6. ja
20. detsember.

Anne Talvari

Kui mõistlik on nuumata
ravimitootjaid?
Juhtusin arstide streigi
ajal Viimsis kokku tuttavaga. Jutt läks arstiabile
ja ravimitele. Mind pani
imestama elukogenud
65aastase Reinu lugu,
kes tänu tehnilisele viperusele palju juurde õppis.
Tahan selle oma valla
inimestele edasi rääkida.
Sellest võib kasu tõusta
paljudele.
Rein: “Juba üle kümne aasta on
minu igapäevases “menüüs” ka
mõned ravimid. Hetkel võtan
ravimeid kõrge vererõhu vastu, paar aastat ka kolesterooli
langetajat ning ravimit, mis

Ravimeid arukalt ostes saab
säästa.

pidavat südamele jõudu juurde
andma, seega iga päev kolme
erinevat ravimit. Perearst kirju-

Reinu kolme ravimi hindade erinevused
l Toimeaine atorvastatiin 20 mg.
Rein kasutas mitu aastat originaalpreparaati. 90% soodustuse
korral maksis kahe kuu kogus originaalravimit 27 eurot. Rein
hakkas ostma sama toimeainega geneerilist preparaati. 90%
soodustuse korral maksab sama hulk ravimit 2,22 eurot. Rein
säästab ligi 25 eurot.
l Toimeaine trimetasidiin 35 mg.
Rein kasutas pikka aega originaalpreparaati. Tema igapäevane
ravimikogus oli kaks tabletti ja kahe kuu ravimivajadus kaks
pakki. 50% soodustuse korral maksis kaks pakki originaalravimit 22 eurot. Rein hakkas kasutama sama toimega geneerilist
ravimit. 50% soodustuse korral maksab selle kaks pakki 11 eurot. Rein säästab ligi 11 eurot.
l Toimeaine amlodipiin 10 mg.
Originaalpreparaadi kahe kuu kogus maksis umbes 25 eurot.
90% soodustusega maksis sama hulk geneerilist ravimit ainult
1,88. Sääst üle 23 euro.

tas rohtusid preparaadipõhisena, need olid hirmkallid.
Käin iga paari kuu tagant
apteegis. Hiljaaegu tahtsin
ravimeid osta, kuid apteegis
ei saanud kaardiga maksta ja
sularaha oli mul kaasas ainult
30 eurot. Tegin nalja, et andke
mulle kõige odavamad ravimid, mis selle raha eest saab.
Apteeker andis selle peale ravimid, mis maksid kokku umbes 15 eurot. Tavaliselt olen
maksnud ikka üle 70 euro, nii
et sain rohud koguni neli-viis
korda odavamalt kätte. Ilmselt
ei olnud arst retseptil täitnud
lahtrit, et ravimit ei tohi asendada. Ma ei osanud varem
küsida, kas sama toimeainega
odavamat ravimit ei ole, sest
arst oli nii määranud. Seega
ostsin aastaid rohtu oluliselt
kallimalt. Mingeid kõrvaltoimeid või tervisehädasid mul
ravimite vahetamisega seoses
tekkinud ei ole. Kõik rohud on
sobinud.”
Ravimite ostuga on sama
lugu nagu toidupoest toidu
ostmisega. Erineva tootja kaup
võib hinnalt erineda kordades.
Milleks maksta mõttetult palju! Ravimeid arukalt ostes on
võimalik säästa raha muu meelepärase jaoks.

Ado Viik

Eesti Haigekassa
Harju osakonna direktor
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Koolitatud otsingukoerad
Viimsi kandis võib metsas kohata selliseid koeri
koos peremehega ringi
liikumas, kes avastades
metsa all liikumatult kükitava, istuva või magava
inimese, jooksevad tema
juurde, seavad ennast
sobivasse positsiooni ja
hakkavad haukuma. Nad
ei liigu enam paigast
ega tee midagi enne, kui
peremees kohale jõuab.
Need on otsingukoerad,
keda on treenitud ja treenitakse inimesi päästma.
Kohtume selliste koerte omanike
Katrin Vellesalu, Kristi Kreitsmanni ja Jaakko Vaahtoniemiga,
et rohkem neist koertest teada
saada. Nemad kolmekesi ja teised sama harrastusega tegelejad
treenivad oma koeri kadunud
inimesi otsima. Need koeraperemehed kuuluvad Vabatahtliku
Reservpäästerühma koerajuhte koondavasse Otsingukoerte
Klubisse. Nemad lähevad oma
neljajalgsetega kohale juhul, kui
politsei kutsub vabatahtlikke reservpäästjaid otsingule. Tallinna
ja Harjumaad hõlmav MTÜ,
kuhu kuuluvad ka mu kolm
vestluskaaslast, pole Eestis ainuke. Samasugused päästekoerte
rühmad on Haapsalus ja Tartus.
Tallinna-Harju klubisse kuulub
15 koerajuhti, kellest osal on rohkem kui üks koer.

Et koer saaks oma
oskusi ka reaalses elus
kasutada

“Mina sattusin nägema kuulutust, et kutsutakse päästekoera
koolitusele. Otsustasin proovida,” alustab Kristi. “Kui võtsin
koera, arvasin algul, et koer on
sündides tark. Alles pisut aja
möödudes sain aru, et ta vajab
kooli,” jätkab Kristi. “Kuulekuskoolitus on see, mis avab
tee päästekoolituse juurde“.
“Meie võtsime pikakarvalise saksa lambakoera,” võtab
jutujärje üle Katrin. “Me ei
olnud huvitatud näitustel käimisest – ainuke, milles olime
kindlad, et koer peaks olema
kuulekas. Siis kutsusid kuulekuse trennikaaslased meid
koeraga jäljetrenni ja paistis,
et talle see meeldis. Varrukatrennis sai ta ka hakkama. Nii
see alguse saigi. Algul sooritasime kuulekuse eksamid, siis
töökoera eksami IPO esimese
taseme, kuid koerasport on
harrastus, millel pole igapäevases reaalses elus kasutust.
Soovisime tegeleda millegagi,
millel oleks konkreetne väljund, ja et koera omandatud
oskustest oleks ka reaalselt
kasu. Nii asusime otsima, kus
koolitatakse päästekoeri.”
Kõik kolm koeraomaniku kinnitavad, et koera koolitamine on elukestev. Koera
tuleb koolitada nii kaua, kuni
ta töötab – ja eks inimese otsimine on ju koera töö, kui talle
selline ülesanne antakse. Koer
ostib maa-alalt inimest, kelle

Eesti Otsingukoerte Klubi
(EOKK) loodi 2010. a ühendamaks inimesi, kelle soov
ja väljakutse on otsingukoerte koolitamine, 2011. a
sai EOKK Rahvusvahelise
Päästekoerte Organisatsiooni liikmeks.

Otsingukoer on mahajäetud majas ja saab käsu otsida. Fotod erakogu

Koerajuht suunab otsima.

lõhna on tunda, kuid keda ta ei
näe ning kes istub või lebab liikumatult. Kui koer sellise inimese leiab, hakkab ta haukuma, s.t annab koerajuhile oma
leiust teada. “Koera treeningud
ja harjutused muutuvad tema
arenedes aina keerulisemaks
ja raskemaks,” räägib Jaakko.
Kui ei leia jälge maast, tuleb
otsida lõhna õhust, kuid ka
lõhnatööd ja seda, millest lõhn
räägib, tuleb koerale õpetada.
Otsingukoer peab olema
sõbralik, julge ja iseseisev – valmis eemalduma oma peremehest, kui ta saadetakse inimest
otsima. “Koostöö koera juhi ja
koera vahel peab olema väga
hea,” sõnab Jaakko. “Sina pead
oskama lugeda koera kehakeelt
ja tema sinu oma. Koer oskab
lugeda 3500 näoilmet, inimene
vaid 350 – see on teaduslikult
tõestatud fakt. Meil tuleb olla
koera ees vahest ka pisut näitleja, väljendamaks oma soove
ja seda, kas koer käitus meie
ootuste kohaselt või mitte, aga
iga koerajuht peab oskama ka
näha, millal koer on väsinud või
millal ta tahab midagi öelda.”
Koer on nii õppides kui käsku täites loominguline ja kogemused kogunevad tal ajapikku.
Selleks, et töötada ja täita talle
antud ülesandeid, peab tal olema tegutsemiseks motivatsioon
ja eduka soorituse eest peab
koer kindlasti saama kiita. Ka
politseikoerad ei tee tööd ilma
preemiat saamata, teavad mu
vestluskaaslased.

Otsingukoolitus toimib põhimõttel, kus koerale õpetatakse, et maa-alal, kuhu koerajuht
ta saadab, on kindlasti keegi,
kellel on tema jaoks preemia.
Seda inimest ja tema käes olevat preemiat ta otsibki. See,
mis igale koerale autasuks, on
sõltuvalt koerast väga erinev:
kellel suutäis maitsvat, kellel
oma pall või muu lelu, millega
ülesande sooritades meeletut
mängu saab maha pidada. Mu
jutukaaslased peavad tähtsaks,
et koer oskaks ja tahaks mängida. On väär arusaam, et iga
neljajalgne oskab seda loomulikust andest – seda tuleb koerale õpetada juba kutsikapõlves. Kogu päästeoperatsioon
ongi õnnestunud koolituse
puhul koera jaoks mänguline
situatsioon. “Kui kutsikat tema
mängulistel lähenemistel keelad, et ära tüüta!, siis temast
päästekoera ei saa,” sõnab
Kristi olulise tarkuse.
“Päästmine peaks olema
koerale lõbus, aga päästekoer
peab olema ka väga kuulekas,”
ütleb Katrin ning lisab, et iga
koera saab tööga kuulekaks, ka
väikesed sülekoerad.

Kohusetunne, pühendumine, distsipliin

“Juba koera soetamisele mõeldes pead endale kõigepealt selgeks tegema, mille jaoks koera
võtad,” lisab Katrin järgmise
tarkuseiva. Päästmine pole
koerasport auhinna nimel. See
tegevus nõuab kohusetunnet.
“Kui oled otsustanud, et tahad
olla inimeste päästja, siis pead
olema ka selles kindel, et koer,
kelle oled soetanud, on selleks
tööks sobilik. Vaid sinu järjekindel koolitus muudab aga
koera võimeliseks seda tööd
tegema,” jätkab Katrin. Päästetrennid kestavad korraga kuni
neli tundi, mille jooksul sinu
koer saab tegevust võibolla
vaid kaks korda kümme minutit, ülejäänud aja oled teistele
figurant ehk otsitav ohver. Suvisel ajal, kui treeninguid võib
olla kaks korda nädalas ja toimuda ka üldse mitte kodu lähedal, võib koera treeninguks

kuluda terve pühapäev. Sellele
lisaks tuleb treenida ka kuulekust ning osavust. Päästekoera
koolitamine nõuab tõelist pühendumist ja enesedistsipliini
ka koeraomanikult. Tegemist
on töömahuka harrastusega,
mis võtab palju aega.
Kõige tihedamini tuleb otsingukoertel otsida eksinud
vanu inimesi ja lapsi. Hea, kui
koerad kutsutakse välja samal
õhtul, kui inimene on kaduma
jäänud, kuid tihti tuleb väljakutse ka siis, kui kadumisest
on möödas juba paar päeva.
Sõltuvalt koerast ja maa-alast
on ta võimeline tegema tõhusat otsingutööd umbes tunni
jooksul, mõni aga vaid pool
tundi. Siis vajab ta puhkust.
Koerajuhilt nõuab see tegevus
kindlasti orienteerumisoskust,
head füüsilist vormi ja vastupidavust. Kuna päästetegevuses
ei tea sa kunagi, mida leiad,
siis võib vaja minna ka tugevat
närvi ning oskusi anda esmaabi. “Tähtis on, et suudad hädas
olevat inimest abistada. See on
sinu motivatsioon,” selgitab
Jaakko. Metsa minnakse tavaliselt kahe inimese meeskonnana: orienteeruja, kes ostingumeeskonna valitud sihil hoiab
ja koerajuht, kes koera jälgib ja
juhib. Mõlemad on vabatahtliku päästerühma liikmed.
Lõppenud sügisel oli mu
vestluskaaslastel kolm juhtumit, kus neid ja koeri vaja läks,
kuid väljakutseid oli rohkemgi. Õnneks leitakse suurem osa
kadunuid enne kui koerad kohale jõuavad, või ilmuvad nad
ise välja. Välja sõidavad päästekoerad vajadusel kõikjale üle
Eesti. Kaugeim koht on siiani
olnud Pärnumaale Halingasse. Katrin, Kristi ja Jaakko
arvavad, et vabatahtlike päästekoerte olemasolust teatakse
siiski veel liiga vähe ning neile
võiks tihemini kadunud inimeste otsingul rakendust leida.
Viimsis harjutavad otsingukoerad maa-alal Lubja
külast Kelvingini. Selleks, et
koerad harjuksid töötama võimalikult erinevates miljöödes
ja maastikul, tuleb kohti va-

hetada ja seetõttu käiakse ka
kaugemal – Maardus, Kloostrimetsas, Männikul, vahel aga
lausa teisel pool Tallinna ja
kaugemalgi. Otsimist ja päästmist treenitakse mitte ainult
metsast, vaid ka vanadest mahajäetud hoonetest ja varingutest. Rahvusvahelise standardi
järgi koostatud eksamil ongi
selle üks osa ebatasasel pinnal
liikumine, kus võib olla ka igasugust liikuvat kolisevat kola.
Eesti päästekoerte organisatsioon on rahvusvahelise
päästekoerte organisatsiooni
IRO liige.

Aega pole pikalt

“Igal maal peaks olema ka
oma rahvusvaheline otsingukoerte rühm, kes reageerib
rahvusvaheliste katastroofide
puhul,” arvab Jaakko. Aga see
on kallis lõbu. Kogu päästekoera koolitamise harrastus
pole odav. Kui aga tahad rahvusvahelist taset saavutada,
siis tuleb koolituda ja eksameid sooritada ka välismaal.
Kõik need käigud tähendavad
reisimist koos koeraga.
Kogu ettevõtmine, kodused treeningud ja veel enam
rahvusvaheline haare nõuab
palju tööd ja pühendumist,

mille juures on paraku kurb
tõsiasi see, et koera tööiga
pole pikk. “Täiesti koolitatud
koer on enamasti 5-7aastane,”
ütleb Jaakko. “Kui oled proff
koolitaja, saad ta nelja aastaga
tööle.” Vähemalt kaks aastat
kulub selleks, et koer hakkaks
metsas tööle. Halvemal juhul
kustub ta energia juba 6aastaselt, paremal juhul 8-9aastaselt. Koera tööiga on lühike,
vaeva ja tööd aga palju.
Me kohtusime veel vana
aasta sees, kui mu vestluskaaslastel oli plaanis minna eeloleval laupäeval Rohuneeme
teele mahajäetud korterelamu
juurde varingutreeningule. Nii
ongi neil nädalavahetused sisustatud. “Juba neli aastat igal
nädalavahetusel on minu koeral ütlematagi selge, et nüüd on
käes see päev. Päästevesti selga
panemine on tema jaoks märk,
et nüüd ei tule lihtsalt mäng ega
jalutamine,” räägib Kristi.
Koeraomanikule on see töö
ja hobi, mis sobib neile, kes on
valmis pühenduma vaid sellele
tegevusele, andmaks koerale
võimalust oma oskusi arendada.
Kõigile jalutajatele, seenelistele, metsashulkujatele ja
tervisesportlastele aga teadmiseks, et päästekoer jookseb otsinguõppuse ajal lahtiselt, kuid
on ohutu, sest teda on õpetatud, et inimest, ka leitud ohvrit
puutuda ei tohi ning haukumisega teavitab ta omanikku
vaid oma leiust. Metsas tööd
tegeva päästekoera tunnuseks
on päästevest, varingus vastav
kaelarihm.

Annika Poldre

LUGEJA KIRJUTAB

Mõmmiku lugu

Elasid kord mereäärses külas väikses majas isa, ema ja poeg.
Õues porilombis viletsas kuudis keti otsas elas selle pere väike armas koerakene. Koerakese nimi oli Mõmmik, välimuselt
meenutaski ta kaisukaru.
Mõmmik oli perre võetud poja hetkelisel soovil, kuid õige
ruttu kaotas ta oma väikese sõbra vastu huvi. Ei hoolinud temast ei poisi isa ega ema. Koerake oli suhteliselt hea tervisega, teda ei lastud majja ei pakase, tuisu ega tormiga.
Ühel päeval märkasid koerakest kaks tädi, kes elasid ka
mere ääres ja teadsid, kui karmid on ilmad niisuguses kohas.
Tädid hakkasid käima kord nädalas koerale süüa ja puhast vett
viimas ning kuuti korrastamas. Üle kõige rõõmustas Mõmmik
jalutuskäikude üle, mida tehti pererahva loal. Tädidel oli ka
mõte leida koerakesele uus kodu, aga mitme asjaolu tõttu
see ei õnnestunud.
Hiljuti läksid tädid Mõmmikut külastama, aga koerakest ei
olnud kuudi ees rõõmust hüppamas ega haukumas. Naiste südamed aimasid halba. Kuudi ees oli kõrge lumehang. Mõmmik roomas vaevaliselt keti otsas kuudist välja. Kuut oli lund
täis tuisanud, joogivesi ja riisipuder jääkamakaks külmunud.
Tädid võtsid koerakese ja sõitsid loomakliinikusse. Arstid
tegid röntgeni. Diagnoosiks oli keha alajahtumine, vedelikupuudus, neerude puudulikkus ja soolestikus midagi väga halba – ühesõnaga, nälg. Öö läbi soojendasid tädid Mõmmikut
tekkide vahel, järgmisel hommikul tegid arstid veel kõik selleks, et Mõmmikut aidata, kuid oli hilja.
Sellist väikest koerakest hoitakse ja hellitatakse tavaliselt
toakoerana. Mõmmik oli aga 8–9 aastat karmides tingimustes
vastu pidanud.
Selle kurva looga tahame öelda, et enne kui võtate perre
nn lemmiklooma, mõelge, kas ikka tahate oma igapäevastele
toimingutele lisaks võtta uusi kohustusi ja kas olete võimeline
neid täitma. Loomad on inimeste sõbrad, mitte piinamiseks ja
näljutamiseks.

Viimsilane
(autor on toimetusele teada)
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Martin Siimann: Viimsi jääb mulle
südamelähedaseks kogu eluks
Seekordne intervjueeritav on
Martin Siimann, kes on sündinud ja kasvanud Viimsi vaimus,
käinud Viimsi Koolis ja on ka
tänasel päeval endiselt väga
aktiivselt Viimsi igapäevaelus
toimetav noormees. Martinit
oleme näinud paljudes Viimsi
kooliteatri etendustes. Uurime,
kuidas Martin oma kodukohas
igapäevaelu elab.
Kaua oled Viimsis elanud ja kus?
Viimsisse kolisin elama 1999.
aastal. Esimesed 4–5 aastat elasin
Haabneemes ja hiljem kolisin Püünsi
külla, kus elan praegu.
Oled lõpetanud Viimsi Kooli, olid
õpilasesinduse president ja oled
endiselt aktiivselt tegutsev Viimsi
noor. Millega tegeled ja kuidas oled
pärast kooli lõppu endiselt Viimsiga nii tugevalt seotud?
Pärast kooli lõpetamist otsustasin
võtta vaba aasta, kuna ei olnud ja siiani ei ole oma tulevikusoovis kindel.
Tahtsin avastada, puhata, mõelda ja
rahulikult aega võtta. Seda kõike olen
ma teinud ja teen edasi ilma kahetsuseta, et aasta oleks raisku läinud.
Möödunud on alles pool aastat ja ma
olen jõudnud teha enda jaoks väga
palju. Olen saanud uusi kogemusi, läbi elanud põnevaid projekte ja
loonud uusi tutvusi ning tugevdanud
vanu.
Eelmise aasta lõpuni töötasin
OKO restos kelnerina, viisin läbi
spinnerite (laste “vurride”) turniire
kaubanduskeskustes, alustasin baarmeni tööga ning koos sõpradega tegime algust Viimsi SPA saunameistritena. Viimase kahega tegelen siiani.
Lisaks olen elu vürtsitanud ka väiksemate projektidega. Mulle meeldib,
et saan pidevalt võtta vastu uusi väljakutseid ning nende kaudu avastada
enda huvid, millega võiks tulevikus
tegeleda.
Olen veendunud, et Viimsi jääb
mulle südamelähedaseks kogu eluks.
Siin on mu kodu, sõbrad, unustamatud mälestused ja parimad hetked.
Kogu kant on nostalgiaõhku täis, sest
igal nurgal on mõni hea mälestus.
Kuidas Viimsis vaba aega veedad?
Olen üpris püsimatu inimene, vajan pidevat tegevust ja toimetamist.
Kodus vedeleda ja elu põletada üle
päeva ma ei suuda. Õhtuti meeldib
mulle jalutada või lihtsalt istuda ranna ääres ja mõelda või kodus sooja teki all midagi huvitavat lugeda.
Ülejäänud päevad veedan suurima
heameelega seltskondlikus elus koos
sõpradega.
Kindlasti ei tohi unustada ka parimat tegevust ehk treenimist. Sportida
saab nii üksi kui ka sõpradega ja see
on kindlasti Viimsis üks mu lemmiktegevusi.
Mis on sinu arust Viimsis hästi ja
mida võiks paremaks muuta?
Viimsis on kõik väga lihtne. Olgugi, et siin elab üle 17 000 inimese, on
minu jaoks ikkagi väikese küla tunne.

Pilt on Viimsi Kooli XXIX lennu lõpetamiselt. Vasakul on Martini sõber, klassikaaslane ja vaalavend Ekke Sakkov, paremal Martin Siimann.

Kõik teavad mingil määral kõiki, teretavad, räägivad kuulujutte ja samas
hoiavad kokku. Kõik on kodune.
Tuletades meelde kooliaega, siis
tasuks vallal mõelda, kuidas hoida noorukeid energiajookidest. Kui
mõelda, kuidas lapsed koolis kõiksuguseid mürke endale sisse kallasid
ja veel millistes kogustes, siis ausalt
öelda hakkas minul juba sellele mõeldes pisut halb. Kui ise noorematelt
uurisin, et miks mõni kahest pudelist korraga joob, siis vastus oli: “see
maitseb hästi”. Kuidas see tervist mõjutab, sellele nad ei mõtle. Käib võidusõit – kes suudab rohkem, kiiremini ja osavamalt meelemürke tarbida.
Sellega tasuks midagi ette võtta, enne
kui hilja. Lahenduseks oleks kindlasti
mingi vanusepiirangu sättimine, iseasi kas seda on võimalik teostada.
Alati öeldakse, et võiks paremini
minna. Minu arvates on juba praegu
siin kõik piisavalt mitmekesine, sest
kõigi vajadusi ja nõudmisi ei ole kunagi võimalik täita.
Kas oled midagi huvitavat Viimsis
enda jaoks leidnud (huvitav koht
looduses, mõni restoran, sündmus,
kontsert või muu vaba aja veetmise
võimalus)?
Umbes kaks aastat tagasi näitas
mu täditütar mulle Rohuneeme metsas ühte jooksurada, mis mulle hakkas kohe pärast esimest korda metsikult meeldima. See on piisavalt pikk,
et see läbi joosta, läheb läbi metsa ja
pikalt mööda rannajoont, kus vaade
on uskumatu. See rada on mulle väga
südamelähedaseks saanud.
Hiljuti taasavastasin Viimsis asuva kardiraja, kus on väga lõbus sõpradega võidu sõita. Hind on seal küllaltki krõbe, samas piisab kaheksast
minutist sõidust, et saada adrenaliin
voolama ning järgmise tunnikese
meenutada ja möödunud hetki analüüsida.

Mulle on südamelähedased koolis
toimuvad üritused: jõulupeod, moeshowd, filmiõhtud ja kõik muu. Need
on alati meelelahutuslikud ning lõbusad. Hea on vaadata, kuidas õpilased
naudivad ja pakuvad naudingut oma
tegemistega väljaspool kooliaega.
Sinu suhe merega, kas merel on
sinu elus mingi roll (mis merelisi
tegevusi teed ja mida tulevikus tahaksid teha)?
Hetk, millal ma mõistsin mere tähendust endale, oli paar aastat tagasi,
kui olin veetnud 2–3 nädalat KeskEestis. Reisi lõpuks mõistsin, et vajan
seda avarust.
Enamuse endale teada olevast
elust olen elanud mere ääres. See
müstika, avarus ja mitmekesisus
kuulub mu ellu. Õhtuti jalutades,
kivi otsas istudes, laineid kuulates ja
pilku kaugustesse heites tekivad tihti huvitavad ideed, mida ellu saata.
Tähtkujult olen ma Kala, mulle on
terve elu meeldinud ujuda ja supelda
vees. Kahjuks ei ole mul veel tekkinud võimalust tegeleda surfamisega,
aga see on üks mu unistusi. Mu kodu
asukoht ja igapäevane surfarite nägemine paneb mind alati sellest puudust
tundma, olgugi et ei ole seda proovinud. Kindlasti tahan tulevikus omada
mõnda veesõidukit.
Kas veedad aega ka Viimsi suurematel saartel (Prangli, Naissaar,
Keri, Aksi)?
Mul ei ole kokkupuudet Viimsi
saartega, kuna pole leidnud selleks
õiget hetke. Kui olin noorem, siis sai
käidud perekonnaga Aegna saarel,
kus oli pisut teistmoodi loodus ja kerge laguuni tunne. Ning ka Naissaarel
olen paar korda käinud.
Oma hariduse oled omandanud
Viimsi Koolist – kuidas kooliaega
meenutad, kas on meeles ka mõned

värvikamad seigad, mida tahaksid lugejatega jagada? Sinu lemmikõpetaja, lemmikaine?
Kooliaeg on kindlasti unustamatu. Ma tänan oma klassijuhatajat,
oma klassi, oma lendu ja oma koolikaaslasi, nii õpilasi kui ka õpetajaid
– teiega koos oli kõik võimalik. Võin
julgelt öelda, et Viimsi Kool on kõigi võimaluste kool. Eneseteostuse ja
-väljenduse viise oli metsikult. Mälestusi ja kordasaatmisi leian seal iga
nurga pealt ja alt. Isegi kui alati ei
tundunud, et kõik läheb hästi, laabus
lõpuks kõik suurepäraselt. Mõeldes
nendele aegadele, võib muutuda väga
emotsionaalseks, sest kõik oli lihtsalt
suurepärane.
Värvikatest seikadest ja lõbusatest lugudest võiks rääkima jääda,
aga esimene tore meenutus on seotud
kirjaliku eneseväljenduse kunsti tunniga. Need tunnid olid alati lõbusad,
samas töökad. Kolme aasta vältel sai
palju nalja, kord pidi üks klassikaaslane kirjutama A4 täis, mida tähendab
ja kus kasutada “vahel” ja “vahest”.
Ja seda veel paar korda. Vahel võttis
õpetaja välja väikse veepüstoli ja pritsis korrarikkujat ning kui püstol koju
jäi, siis tegi ka veetops selle töö ära.
Ja meie viimane tund oli tõenäoliselt kõige lustakam. Õpetaja oli alati
öelnud, et kui keegi tahab süüa, siis
peavad kõik seda saama. Hämmastaval kombel õuntega seda reeglit ka
täideti. Meie aga otsustasime viimase
tunni puhul tuua kõigile, ka õpetajale, pitsad. Ja siis me sõime kõik koos,
kahjuks aga õpetajal oli vaja rääkida,
mis tähendas, et tema sai seda hiljem
süüa.
Oled noor inimene, väga aktiivne
ja toimekas. Kuidas oma nn akusid argipäeval laed, kas sul on mõni

lemmiktegevus, mida saad Viimsi
piirkonnas harrastada?
Minu akud laevad ennast siis,
kui teen trenni. Õnneks on selleks
Viimsis väga head võimalused. Mulle meeldib koos sõbraga käia Viimsi
Spordihallis, kus on parim mängida
tennist, sulgpalli, jalgpalli, lauatennist. Või siis minna Viimsi SPAsse
kas jõusaali või mõnda huvitavasse
trenni. Hiljem laevad mõnus saun ja
jahutav dušš akud väga mõnusalt täis.
Lisaks meeldib mulle väga tantsida ja
vaadata teisi, kes oskavad, tantsimas.
See on tegevus, millega saan nüüd,
kui vaba aasta käsil, rohkem tegeleda.
Lisaks täituvad patareid siis, kui
sind ümbritsevad õnnelikud inimesed. Kogu ilu peitubki väikestes žestides, millega saad kellegi päeva korda
teha ja samal ajal sellest rõõmu tunda.
Kuidas tutvustad Viimsit oma sõpradele? Mida näitad, kuhu neid viid?
Mul ei ole tekkinud olukorda, kus
oleks vaja sõpradele tutvustada Viimsit. Küll aga on sattunud olukorrad,
kus on lähedasel külas välismaalased. Siis oleme näidanud neile Viimsi
Kooli, vabaõhumuuseumi, kus oleme
teinud vahel ka piknikke, ja õhtuti jalutanud looduses. Väga palju huvi pakub neile tavaliselt saun, kus on tunda
korralikku kuumust ja võimalus kasutada vihta. Võõramaa külalised on
tavaliselt oma Viimsi seiklustest positiivselt meelestatud.
Kas tegeled ka praegu veel koolivõi harrastusteatriga?
Praegu otseselt ei tegele, kuigi
paar väiksemat teleotsa on kätte sattunud. Aga kunagi ei ütle pakkumisele
ära, kui vähekegi võimalust on.
Küsis

Mailis Alt

Viimsi Keskkool kuulutab välja konkursi septembris 2013 avatavasse Randvere õppehoone tegevjuhi ametikohale.
Tööle asumise aeg:
• veebruaris 2013 – 0,5 ametikohta
• augustis 2013 – 1,0 ametikohta
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65
“Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” § 13 nõuetele;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
• arvuti kasutamise oskus;
• avatus uuendustele.
Kasuks tuleb:
• eripedagoogika või klassiõpetaja eriala haridus;
• juhikogemus.
Konkursil osalemiseks esitada:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon ja tegevuskava Randvere õppehoone tegevjuhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 31. jaanuariks 2013. a greta@viimsi.edu.ee
või Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa; märgusõna “Randvere
õppehoone tegevjuhi konkurss”.
Lisainformatsioon Viimsi Kooli personalijuhilt Greta Ammerilt 6 235 108,
greta@viimsi.edu.ee.
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Kunst õpetab nägema kaduvas kadumatut
Erkki Juhandi on oma
tagasihoidlikul kombel
nüüd juba viis aastat
meile peaaegu koju kätte
toonud võimaluse osa
saada väga heast kunstist. Ta on korraldanud
Viimsi Püha Jaakobi kirikus kunstinäitusi, tõstes
sellega Viimsi pühakoja
teiste omasuguste seast
esile. Sel puhul küsitles
Viimsi teataja vaimulik
Erkki Juhandit.
Püha Jaakobi kirikus olete
olnud kunstikuraatori tegevusega seotud nüüd juba viis
aastat. Kuidas (ja kellel esimesena) tuli mõte hakata selles kaunis pühakojas kunsti
esitama mitte ainult üksikute
teostena, vaid pidevalt vahetuvate näitustena?
Tõepoolest on alates kiriku
pühitsemisest 2007. aastal regulaarselt toimunud ka kunstinäitused. Kirikuhoone on
projekteeritud aknaga laes ja
seega tühja seinapinda on palju,
ainuüksi see fakt annab eelduse
suurte tühjade seinte elavdamiseks ja kauni kunsti eksponeerimiseks. Olemuslikult ei pea
ju kirikuhoones kunsti näitama,
eelkõige on pühakoda Jumala
teenimiseks, see on elava koguduse koda, kuid kui sellest
printsiibist kinni pidada, ei ole
näituste olemasolu takistuseks,
vaid pigem toetab põhieesmärki. Pealegi on kirikusaali
seinad eraldatud eenditega ega
ole vastastikku sirgjooneliselt –
see annab ka ruumilises plaanis
fookuse alati altarile ja seintel
olev kunst ei domineeri. Tähtis
on seegi, et kui paljud inimesed
on võõrdunud tavast käia galeriides, siis nüüd tuleb ju hea

Erkki Juhandi kureeritud näituse avamisel rannarahva muuseumis, kus ta vestleb Helle Meri ja
Andrus Ansipiga. Fotod erakogu

kunst viimsilastele koju kätte.
Ja inimesi-vaatajaid jätkub. See
on tänuväärne töö.
Kuraatori nimetus tähendab
minu puhul kunstniku, tema
loomingu vahendamist läbi
näituse vaatajani, ei muud. Seega on galerii tegevus alanud ja
kulgenud oma tasast ja loomulikku rada kuni tänaseni, idee
autor ja elluviija olen olnud
siiani mina, aga tänu kuulub
kindlasti kunstnikele, koguduse
õpetajale, juhatusele – nad on
mind usaldanud. See on minu
vabatahtlik ja tasuta tehtav töö
koguduse ja Viimsi inimeste
heaks.
Küllap tuleks loetelu päris
pikk, kui hakkaks kõiki autoreid loetlema, kelle töid on
Püha Jaakobi kirikus nende
aastate jooksul olnud vaadata, aga siiski, ehk mõned tuntumad, huvitavamad, haruldasemad nimed, kui mingit
valikut püüda teha. Ja kelle
näitus oli esimene ning millal?
Esimesena oli kunstnik
Ove Bütneri näitus, maalid olid
üleval ka kiriku pühitsemisel.

Ma pean vabandama paljude
harrastuskunstnike ees, kelle
loomingut pole meie pühakojas näidatud. Püüan eelkõige
tutvustada Eesti professionaalset kunsti, samas unustamata
ka meie Viimsi valla tegijaid.
Tulemas on Viimsi Kunstikooli õpilaste näitus, ka see koostöö teeb juba ette suurt rõõmu.
Enamus näitusi on – olgu
maalide või graafika puhul –
nagu loodud meil eksponeerimiseks. Ma ei julge eriti kedagi
esile tõsta, ei taha solvata neid,
kes jääksid loetelust välja. Kuid
vaadates tagasi näiteks viimasele kahele aastale, on olnud
näitused esikunstnikelt – Sirje
Runge, Mare Vint, Andres Tolts, Raul Meel, Vive Tolli, Reti
Saks, Uno Roosvalt, Tiina Tammetalu, Malle Leis, Peeter Sink
jt. Tänan neid kõiki ja ka neid,
kes on loetelust välja jäänud.
Meeldejääv oli koostöö Valli
Lember-Bogatkinaga.
Millised on kriteeriumid,
mille järgi olete valinud neid
näitusi või kunstnikke, kelle
töid oleme saanud siin näha?

Erkki Juhandi.

See on hea, et küsite ka
kunstnike kohta. Mõned kunstnikest on minu sõbrad, paljusid olen tundma õppinud koostöö käigus. Tahes või tahtmata
tekib üsna isiklik emotsionaalne side kunstnikuga, seda eriti
näitust ette valmistades. Mõnega rohkem, teisega vähem.
Kas see on õige, ma ei tea, aga
nii on kujunenud.
Kunstnik ja ta looming peab
kõnetama – vaatajale midagi
ütlema. Teiseks ei tohi ta riivata
kristlust ega ka koguduseliikmete usuelu ja maailmavaadet.

Kaasaegne kunst ei pruugi alati
meeldida või olla vaatajale kergelt kätte tulev, aga see on osa
meie tänapäevast, meie kultuurist.
Alati peab arvestama, et meil
on tegemist tegutseva pühakojaga, kus näituse ülevaloleku ajal
toimuvad nii laulatused, ristimised, matused ja muidugi kõige
tähtsam – jumalateenistuslik
elu. Seega peab omama austust
ja lugupidamist, kirikus olev ei
tohi riivata inimese tundeid.
Minu teada oleme Eestis ainus
kirik, kus regulaarselt toimub
näitusetegevus kirikusaalis.
Ruum seab ka omad tingimused. Millised?
Arvestan sellega, et vähem
on rohkem. Ei tohi olla ülekoormatust. Muidugi ei ole kaasaegne kunst lihtsalt illustratsioon
või ruumi kaunistus, ta annab
edasi kunstniku vaba ja sõltumatu nägemuse ideedest, mida
ta kannab ja edastab.
Kirikuruum on muidugi
spetsiifiline paik ja tingimusi
kirjeldasin eelpool. Olen reisides näinud paljusid tegevkirikuid, kus toimuvad regulaarselt
ka näitused, seda peetakse loomulikuks. Seega loodan, et ka
meie pühakojas toimuv kunstielu ei jääks märkamata ja võetakse omaks.
Ka tehniliselt on vaja eeltingimusi. Neid on muidugi
mitmeid, kuid eelkõige peab
olema ruum aastaringselt kasutatav, see tähendab köetud, meil
on see täidetud.
Kui kaua tavaliselt üks näitus üleval on?
Tavaliselt on näitus üleval
kaks kuud, aga on ka lühemalt,
sõltub ka liturgiliselt kirikuaas-

tast. Ma ei taha, et igapühapäevalise kirikulise jaoks muutuks
ümbritsev mingiks pidevalt vahelduvaks piltide virvenduseks,
peab jääma väärikalt aega. Me
ei ole kasumit taotlev galerii,
kunstnikud ei pea näituse eest
maksma. Pühakoda ehitati paljude inimeste ja ettevõtete annetustest. On tore, kui anname
nüüd midagi tagasi.
Õige pea avate Tiit Pääsukese maalide väljapaneku.
Kas tänavuse aasta näituste nimekiri on juba suveni
või pikemaltki koos? Kes on
mõned järgmised kunstnikud, kelle töid saame näha?
Kunstnik Tiit Pääsukese
näitust ootan väga, juba kiriku
pühitsemise järgsel ajal soovisin tema maale näidata. Tean, et
kunstnik maalib mitmed tööd
just kiriku näituse jaoks. Plaanid on tehtud järgmise kahe
aasta kohta, aga püüan olla
paindlik, et vajadusel saaks ka
muudatusi teha. Põnevaid näitusi on veel tulemas. Koguduse
kodulehel on tänu õpetaja Mikk
Leedjärvele ka lahkesti jooksev
teave kättesaadav. Ja kui kellelgi on huvi kunsti osta, siis ka
see võimalus on huvi olemasolu korral olemas.
Mida annab selline tegevus
kuraatorile endale?
Nagu teada, olen Viimsi
koguduse rajaja ja kauaaegne
vaimulik. Nüüd saan eemal olles pidada sidet ja ka väikese
panusega teha midagi koguduse heaks. Ja seda ei olegi vähe.
Olen tänulik.
Õpetab nägema kaduvas kadumatut. Annab rõõmu ja rahu.
Küsis

Annika Poldre

Tiit Põdra fantaasiaküllased maalid
Viimsi huvikeskuses avati
jõulukuul huvitav kunstinäitus, mida saab vaadata veel terve jaanuari.
Näitusel esitab oma värviküllaseid maale Tiit Põdra, juurte
poolest saarlane, kes sündinud
1945. aastal Rootsis Eskilstunas.
“Isa oli president Pätsi ihukaitsja,” meenutab mees, kelle
vanemad kohtusid Rootsis põgenikelaagris ja arvasid esialgu,
et pöörduvad peagi kodumaale
tagasi. Ent läks siiski teisiti ja
väike Tiit oli kolmene, kui vanemad asusid elama Kanadasse
Torontosse. “Olen eestlane ja
kanadalane,” tõdeb Tiit Põdra.
Tiidu isal oli Torontos pagaritööstus ja kui seal abi vaja
läks, oli selge, et Tiit, ainus
laps, läheb isale appi. “Õppisin
isa kõrval – tegime eesti leiba;
rukkileiba eestlastele, peenleiba lätlastele ja leedulastele,”
jutustab ta. Huvi kunsti vastu
viis teda õppima kunstikooli,
mis kandis nime Central Technical Art School and Art Col-

Tiit Põdra oma maalide ees Viimsi Huvikeskuses.

lege. Sealt on tal taskus kunstidiplom.
Kannapöörde tegi mees
siis, kui isa suri ja ema haigestus. 1985. a pani ta pagariäri
kinni, müüs ära ka hoone ning
hakkas automüüjaks Chrysleri
firmas. Siinkohal toob ta paralleele eluga eelmisel kodumaal
ja Eestis: bensiin on siin kallim kui Kanadas, toit on kallis,
autod on kallid, majakulud on
suured, aga maa on odavam kui

Kanadas. Ja veel üks tähelepanek: “Siin on inimesed mossis.
Aga ma saan aru, miks. Elu on
raske.” Neile tähelepanekutele ja võrdlustele vaatamata
tunnistab Tiit Põdra, et Eestis
on elu huvitav. Ja paika peab
tema Kanada suursaadikust
sõbra arvamus, et siin kõigega
harjumine võtab aega.
Huvi ja vaimustust pakub
mehele ajalugu ning seepärast
meeldib talle Tallinn oma arhi-

tektuuriga. “Torontos pole sellist
vana ajalugu.” Tallinna raudteed
ja vanad vabrikud meenutavad
aga lapsepõlve Torontot.
Tiit Põdra tuli 2005. a esimest korda Eestisse, 2009. a
tuli, et jääda. “Siin on mu juured,” ütleb ta. Saaremaal, kus
isa-ema sündisid, on alles kõige lähedasem sugulane. “Siin
on see, mis puudus Kanadas
– sugulaste ja sõprade ring.”
Mehele teeb rõõmu seegi, et
ta saab nautida pensionipõlve
ega pea iga päev 130 km kaugusele tööle sõitma. “Mul on
nüüd iga päev laupäev,” teatab
ta rõõmuga.
Vaatame Tiit Põdra pilte, mis huvikeskuses seintel.
“Mul pole ühte stiili, maalin
nii, nagu tuju tuleb,” selgitab
autor. Lõunamaiselt värviküllastel maalidel on osalt motiivideks inkad, Hispaania. Nende looja tunnistab, et pole ise
kunagi lõunamaades käinud.
Oma lõunamaiste motiivide
kohta ütleb autor, et need on
puhas fantaasia.

Huvikeskuse näitusel saab
vaadata Tiit Põdra töid aastatest 2004-2012. Osa on kaasa
toodud Kanadast, kus Põdra
oli Toronto eesti kunstnike
liidu (EKKT) liige – see mittetulundusühing loodi 1956. a
Teise maailmasõja järel Kanadasse asunud eesti kunstnike
poolt. Kanadast tõi mees kaasa ka palju raame, sest tema
sõnul on raamil oma tähtsus.
“See tõstab pilti ja sellega on
pilt nagu valmis.”
Ennast nimetab Põdra commercial artist. Kunstikoolis,
kus ta sõbraga koos õppis, tegutses sada aastat varem kuulus kunstnike Grupp 7. “Minu
õpetaja Doris McCarthy oli
nende õpilane,” nendib Põdra.
“Temale meeldis, kui ma tegin
abstraktset kunsti. Ta oli mu
lemmikõpetaja.”
“Abstraktset kunsti peab
õppima tegema,” selgitab Põdra. EKKT kodulehel tutvustatakes Tiit Põdrat kui peamiselt
abstraktsete motiivide loojat
“Mulle meeldib maalida naisi,

mehi, loomi. Praegu on käsil poolabstraktne akt.” Kuid
ta on teinud ka skulptuure nii
paekivist kui ka pehmemast
materjalist.
Tiit Põdra abikaasa Eha
Luik, Võrumaalt pärit ja mitmel maal elanud daam, kes on
põneva käekäiguga, maalib samuti. Vahel on mõlemal maal
käsil ja siis on üks teisele kriitikuks või nõuandjaks. “Ehal
on teine stiil, temal on maastikud,” selgitab abikaasa ja lisab, et kogu nende kodumaja
on maale täis.
Suvel Tiit Põdra ei maali.
Siis sõidab ta ringi mootorratta
või jalgrattaga. Loominguline
aeg on tema jaoks talv. “Nüüd
aga kavatsen oma stiili muuta,
et poleks igav, et elu oleks põnev,” tunnistab mees reipalt.
Viimsi huvikeskuses näituseruumi hindab ta väga heaks
valgete seinte ja hea valguse
tõttu. Ja muide, see pole lihtsalt näitus, vaid näitusmüük,
mida saab vaadata kuu lõpuni.

Annika Poldre
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Vallal oli sünnipäev – täitus 22 aastat
Viimsi valla taasasutamisest
20. detsembril tähistati Püha
Jaakobi kirikus ja rannarahva
muuseumis valla 22. sünnipäeva.

20. detsembril 1990. a taastati Viimsi
vald. “See oli tõeline julgustükk, kui
Eesti Vabariiki polnud veel taastatud ja
neli aastat jäi ajani, kui Vene väed Eestist välja läksid,” ütles vallavanem Haldo Oravas peokõnes. “Viimsi vald oli
kaks korda varemgi asutatud, aga siis
loodi see vald, milles elame praegu.”

Valla tänukirjad pälvisid Hilja
Hallaste pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Viimsi Koolis, Ilse Lobjakas pikaajalise ja südamega tehtud
töö ning toetava suhtumise eest Püünsi Koolis, Kristo Kallas tulemusliku
töö eest Viimsi Vallavalitsuses aastatel 2003-2012 ning Anne Siitan ja Irja
Roots pikaajalise ja tulemusliku töö
eest Viimsi Vallavalitsuses.
Külavanema märk anti üle Annika
Vaiklale Pärnamäelt. Kaks külavanema märki jäid omanikku ootama.

Seejärel anti sõna kunstnik Uno
Roosvaldile, kes kinkis vallale maali,
mille loomiseks andis inspiratsiooni
üle saja-aastane vaip tema vanaisa
kodust. “Püüdsin ühendada visiooni
Viimsi vaibast ja Viimsi merest,” ütles kunstnik, kelle vanaisa oli ligi 30
aastat Viimsis koolijuhataja. Roosvaldi meelisteemaks maalidel ongi Eesti
rannad. Kingitud maal riputati samal
õhtul üles rannarahva muuseumi.
Pärast kaunist kontserti kirikus,
kus esinesid Viimsi muusikakooli ja

Viimsi Kooli solistid, ansamblid ja
koorid ning Püha Jaakobi koguduse
kammerkoor, suunduti rannarahva
muuseumisse.
Muuseumis asus fortuunaks spordiajakirjanik Lembitu Kuuse, kes
tõmbas loosikastist välja kampaania
Jõuluks koju võitjad. Neiks osutusid:
Margus Kasearu, Ragne Sinikas, Urmas Matsalu, Kirill Volkovski, Mariana Vooglaid, Aaron Aru ja Lauri
Tamm. Peavõidu – televiisori Samsung Smart 3 D võitis Vahur Trei.

Seejärel jätkus meeleolukas valla
sünnipäevapidu, kus tuju hoidis üleval Viimsi Huvikeskuse noortekapell
Kalle Ermi juhtimisel.
Valla poolt kuuluvad tänusõnad
sponsoritele, need on külarestoran
Roots, Harmoonikum ja Reval Cafe,
kes panid välja oma kinkekaardid
(Rootsult 5 kinkekaarti à 20 €, Reval
Cafelt 35 € kinkekaart ja Harmoonikumilt kinkekaardiga hoolitsus „Gramuraaž“ 60 € väärtuses).

VT
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1) Muuseumis andis peole hoogu
Viimsi Huvikeskuse noortekapell.
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2) Külavanema märgi saab Annika
Vaikla.
3) Tänukiri eelmisele vallasekretärile
Kristo Kallasele (vasakul).
4) Esinevad Viimsi keskkooli
noortekoor ja tütarlastekoor, solistid
Karl Koost ja Alex Paul Pukk.

8

5) ja 10) Rannarahvas kirikus.

9

6) Tänukiri Ilse Lobjakasele.
7) Tänukirja saab Hilja Hallaste.
8) Laulab Püha Jaakobi koguduse
kammerkoor, juhatab Andrus Kalvet.
9) Uno Roosvalt ja tema kingitus
“Viimsi vaip ja meri“.
11) Loosimisel on fortuunaks Lembitu
Kuuse.
12) Viimsi muusikakooli ansambel
“Viimsi viisik“.
Fotod Aime Estna, rohkem fotosid
vt www.fotofgraafid.ee
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Hei noored! Tulge
tantsima!
Viimsi Huvikeskus ootab noori hip-hopi, hose’i ja
contemporary jazz’i tundidesse.

Treener Anna Irene Michelson.

Hip-hop on tänavatants, mis hõlmab väga palju erinevaid stiile. Hip-hop kavad on väga mitmekülgsed tänu
muusikale, millele on tantsud seatud nii, et tants võib
olla väga maskuliinne ja vihane, või vastupidiselt, väga
naiselik ja sensuaalne. Hip-hop trenni idee on leida iga
tantsija oma külg, mida tantsija saab ise arendada ning
tänu sellele oma koreograafiaid välja mõelda, tantsida
freestyle’i oma lõbuks või battle’itelt osa võttes. Trennis
õpime koreograafiaid ning kindlamaks saades korraldame
ka väikseid trennisiseseid battle’eid. Tunnid toimuvad alates 6. veebruarist kolmapäeviti 19.30-20.30 ja pühapäeviti
20–21.
House on tantsustiil, mis näeb välja nagu tantsija ei
pingutaks üldse, vaid kõik liigutused käivad kehast läbi ja
keha on lõtv, kuid tegelikult on vaja tohutut kontrolli keha
üle, et kogu keha liiguks samal ajal ja et kasutatud oleks
võimalikult palju ruumi. House’il on palju alastiile, mis jagunevad: footwork (jalgade töö), jacking ( keha töö, rütmi
hoidmine kehaga), lofting (liikumine maas ja trikid). Trennis õpime house stiili põhisamme ja alastiile. Igas trennis
õpime uusi samme ja teeme uue kava, edasi jõudes harjutame freestyle’i, mis on house tantsu puhul põhiline. Tunnid
toimuvad alates 4. veebruarist esmaspäeviti kell 20–21.
Contemporary jazz on tantsustiil, mis on segu klassikalisest tantsust ja kaasaegsest tantsutehnikast. Tantsu on
lisatud palju klassikalisi elemente ning palju liikumist põrandal, mis loob omamoodi vabaduse. Contemporary on
väga emotsionaalne ja dünaamiline tantsustiil. Tantsija
saab väljendada liigutustega ka kõige sügavamaid tundeid
ja mõtteid. Alguses keskendume trennis rohkem tehnikale,
erinevate pöörete ja hüpete harjutamisele, edaspidi hakkame juurde õppima ka koreograafiaid. Tunnid toimuvad
alates 13. jaanuarist pühapäeviti kell 19–20.
Treener Anna Irene Michelson: “Tõsiselt hakkasin tantsuga tegelema aastal 2006, kui liitusin Prodance Tantsustuudioga. Alustasin hip-hop tantsuga, juba järgmisel aastal võtsin lisaks street-jazzi, balleti, contemporary jazzi, house’i ja
dancehall tunde. Stuudioga võtsime osa Koolitantsust, kus
osalesime peaaegu igas kategoorias ning tihti tõime koju ka
laureaaditiitli. Lisaks sellele on esinetud vanalinna päevadel ning tehtud projekte Kanuti Gildi Saalis ja Hobuveskis.
Peale esinemiste olen osa võtnud ka erinevatelt battle’itelt
house ja hip-hop kategoorias, mis on arendanud freestyle’i
ja aidanud leida just endale omase stiili.
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel.
Lisainfo ja registreerimine e-mailil annukas9@hotmail.com või telefonil 5900 5939. www.huvikeskus.ee.
Viimsi Huvikeskus

Seenioride jõulupidu
Jõuluralli algas Randvere
päevakeskuses õige
varakult – 14. detsembril
toimus seal seenioride
jõulupidu.

Peo avas päevakeskuse juhataja Aime Salmistu, lõpetades
oma sissejuhatava kõne Leelo
Tungla südamliku luuletusega „Piparkoogisüda“. Sellele
järgnes tantsuansambli Kobarake (juhendaja Ivi Talimäe)
tants küünaldega. Ansambel
hoidis tantsu ajal peos küünlaid, mis tekitasid pimedas
saalis erilise jõulutunde. Järgnes veel kaks tantsu: Saaremaa
valss ja Viini valss. Iga tants
oli omanäoline ning tõi vaatajateni oma sõnumi.
Seejärel sammusid hoogsalt sisse päkapikud – näitering (juhendaja Helle Tomingas). Juttu tuli päevakohastest
teemadest nagu arstide streik
ja eakate pension.
Laulu ja tantsu saatel ühendasid päkapikud kogu jõuluõhtu kava ühtseks tervikuks.
Näitering on läinud sõnalistelt etteastetelt üle laulule ja
tantsule, mis toob repertuaarile veelgi rohkem vaheldust.
Traditsiooni kohaselt ei unustanud päkapikud õnnitlemast
detsembrikuu sünnipäevalapsi.
Üheltki korralikult jõuluõhtult ei tohi puududa jõuluvana. Teda hakkasidki päkapikud
kutsuma, aga jõudu ei jätkunud – rahvas tuli appi võtta.
Ühise kutsumise peale jõuluvana (Madis Kaasik) tuligi
– suur, uhke, pika habemega,
koos teadmiste ja kingikottidega. Kingikotte oli tal nii palju,
et siin kulus päkapikkude abi
ära, et neid kohale toimetada.

Seeniorid on ümber kehastunud vahvateks päkapikkudeks.

Jõuluvana tegi kokkuvõtte
Randvere küla ajaloost. Piiblis on kirjutatud, et inimesi
loeti üle ja nende kohta peeti
arvestust juba üle 2012 aasta tagasi. Rooma riigi keiser
Augustus andis käsu, et selleaegse maailma inimesed tuleb
üle lugeda ja kirja panna. Kõik
pidid minema oma sünnikohta
ennast kirja panema. Nii läksid
ka Joosep ja Maarja Petlemma
poole, et ennast kirja panna.
See traditsioon toimib
jätkuvalt ka Eestis. Viimase
rahvaloenduse andmete järgi
selgus, et Randvere küla on
üks suuremaid Eestis. Võib
eeldada, et lähiajal saab ta
suurimaks külaks. Jõuluvana
rõhutas, et sellest ajast pool sajandit tagasi, kui ta esmakordselt Randvere külla tuli, on
küla tohutult paremuse poole
liikunud. Ühes majas küla keskuses asuvad päeva-, noorte- ja
perearstikeskus ning lasteaed.
Jätkub elamuehitus, valminud
on tsentraalne vee- ja kanali-

satsioonivarustuse süsteem.
Randvere küla areneb ja rahval
on, mille üle rõõmu tunda.
Jõulupakid tuli lunastada
kõikidel esinejatel, alustati
näiteringist. Päkapikk Doktor
(Helle Tomingas) alustas omatehtud luuletusega, järgnesid
teised päkapikud: Aevastaja
(Elviira Ojase), kes oskas meloodiliselt klaveri saatel aevastada, Ninatark (Elina-Lehta
Kaasik), kes muretses madala
pensioni pärast, Toriseja (Helgi Sard), kes muhedalt kõike
ilusat ja head vaatajatele soovis, Unimüts (Riina Kütson),
kes jõuluvanale Une-Mati laulu laulis. Ei pääsenud ka tantsijad lisatantsust, milleks oli
omapärane kreeka tants.
Igal üritusel lööb kaasa ka
meie lauluansambel Kibuvitsalill (juhendaja Rein Sagar). Nende repertuaar on täienenud uute
lauludega, mis on väga tore.
Sõna võttis sotsiaalosakonna juhataja Reet Haljas, kes
ütles, et toetab igati aktiivseid

seeniore nende ettevõtmistes
Randveres.
Vallavalitsus planeerib avada Randveres uue koolimaja 1.
septembril 2013. See projekt
on Viimsis üks olulisemaid.
Haridusvõrk täieneb vallas
veel ühe põhikooli võrra, mis
on lapsevanematele suureks
rõõmuks. Randvere päevakeskuse seeniorid loodavad,
et saavad tulevikus kasutada
ka koolimaja ruume. Viie tegevusaasta jooksul on juurde
tulnud uusi huviringe. Päevakeskuse read on pidevalt
täienenud uute liikmete võrra.
Praegune saal, mis on mõeldud
huviringide tööks, kipub vägisi kitsaks jääma.
Aga nüüd tagasi jõulupeo
juurde. Päkapikkude marss
lõpetas jõulupeo kontsertosa.
Rahva taktis plaksutamise saatel lahkusid päkapikud koos
jõuluvanaga saalist. Nii et ise
tehtud, hästi tehtud!
Pidu jätkus jõululauas, kus
hakati sööma traditsioonilisi jõulutoite nagu verivorstid
hapukapsa ja kartuliga. Järgnes kohv kringliga. Jõululauas
arutati päevasündmusi, kiideti meeleolukat jõulukontserti.
Aeg möödus lennates, kell aina
tiksus aega lühemaks. Üritusi
toimub Randveres palju, kohati
tekib tunne, et ei jõuagi kõigist
osa võtta.
Väljas juba pimenes ja tuli
hakata ennast koduteele sättima. Kahju oli jõuluhõngulisest
soojast saalist lahkuda. Aga
igale algusele järgneb lõpp, nii
ka sellele jõuluüritusele.
Järgmise kohtumiseni uuel
huvitaval üritusel!

Helle Tomingas
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Muuga sadama ümbruse elanikud
hindavad kodukoha elukeskkonda heaks
Muuga sadama tegevusmõju piirkonnas elavatest
inimestest peab äsja
valminud Faktum & Ariko
uuringu kohaselt oma
kodukoha elukeskkonda
heaks või väga heaks 65
protsenti. Ühtlasi leiab
ligi pool Muuga sadama
lähipiirkonna inimestest,
et nende elukeskkond on
viimastel aastatel oluliselt või mõnevõrra paranenud.

“Tallinna Sadam on mitmeid
aastaid tõsiselt panustanud
ohutus- ja keskkonna-alastesse
tegevustesse ja kohalike kogukondade vastavasse teavitamisse,” lausus uuringu tellinud
ASi Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik.
“Hindamaks meie senise
tegevuse tõhusust ja kogumaks
elanikelt täiendavat sellealast tagasisidet, küsisime koos uuringufirmaga Faktum & Ariko inimeste hinnangut oma kodukoha elutingimustele,” sõnas Kaasik. “Samuti soovisime teada,
milliseks hindavad inimesed
Muuga sadama mõju kodukoha
elukeskkonnale.”
Faktum & Ariko küsitles
9.-29. novembrini Maardu linnas ning Jõelähtme ja Viimsi
valdades telefoni vahendusel
300 inimest, kes elavad Muuga
sadamat ümbritseva kuni viiekilomeetrise perimeetri sees.
Kõigist küsitletutest leidis
49 protsenti, et viimase viie
aasta jooksul on nende elukeskkond oluliselt või mõnevõrra paranenud. 34 protsendi
hinnangul on elutingimused
jäänud samaks. Mõnevõrra
halvenenuks või oluliselt halvenenuks pidas elukeskkonda
17 protsenti inimestest.
“Vastustest joonistub selgelt välja positiivne tendents
– elukeskkonna paranemist
märgib kokku pool küsitletutest ning ligi kolmandiku hin-

Vaade Muuga sadamale linnulennult.

nangul on see jäänud samaks,”
kommenteeris Faktum & Ariko uuringujuht Kalev Petti.
Inimestel paluti anda ka
üldine hinnang oma kodukoha
elukeskkonnale ja sellest ilmneb, et antud piirkonna inimesed on ümbruskonnaga rahul.
“Väga heaks või pigem heaks
hindab oma elukeskkonda 65
protsenti küsitletutest, samas
kui pigem või väga halvaks
pidanute osakaal ulatub üheksa protsendini,” lausus Petti.
Positiivse ja negatiivse vahele paigutas oma arvamuse 26
protsenti küsitletutest.
Inimestel paluti küsitluses
omalt poolt vabas vormis välja
tuua positiivseid ja negatiivseid aspekte, mis nende hinnangul kodukoha elukeskkonda mõjutavad.
“Positiivse poole pealt tõid
inimesed mõnevõrra oodatult
esile looduslähedust ja puhast
õhku ning piirkonna rahulikku
iseloomu ja hõredat asustust,”
kirjeldas Petti. Negatiivsetest
aspektidest saab kolme peamisena eristada halba ja hõredat
ühistransporti, ebameeldivat
lõhna ja halbu teid. Neljandana nimetati Muuga sadama
söeterminali lähedust.
Tallinna Sadama kvaliteedija keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul küsiti kohalikelt inimestelt
arvamust ka selle kohta, milli-

seks hinnatakse Muuga sadama
ja sealsete ettevõtete tegevuse
mõju oma igapäevaelule.
“Pisut enam kui kaks kolmandikku ehk 69 protsenti
vastasid, et sadam ja sealsed ettevõtted nende igapäevaelu mõjutanud pole,” kirjeldas Kaasik
küsitletute vastuseid. “Samas
on mõju tunnetanud 31 protsenti
kohalikest inimestest.”
Kui inimestelt küsiti, kas
neil on etteheiteid Muuga sadama tegevusele ohutus- või
keskkonnanõuete täitmise alal,
siis 66 protsendil vastanutest
neid polnud. Etteheiteid oli 34
protsendil inimestest.
Inimestel, kes tunnetasid sadama ja sealsete ettevõtete tegevuse mõju oma igapäevaelule,
paluti seda mõju kirjeldada. Samuti paluti vastanutel kirjeldada
etteheiteid sadamale ohutus- ja
keskkonnanõuete täitmise alal.
Mõlemas kategoorias tõid inimesed Ellen Kaasiku sõnul negatiivse poole pealt välja lõhna,
söetolmu ja müra.
“Uuringu tulemused kinnitavad, et meie aastatepikkuse
keskkonnaalase tegevuse põhisuund Muugal – investeeringud
õhuseiresse – on olnud õigustatud,” lausus Tallinna Sadama
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja.
Juba järgmise aasta esimeses pooles paigaldatakse valda
Randvere külla kolmas Muuga

sadama välisõhu seirejaam.
Seirejaamade eesmärk on pidevalt monitoorida Muuga
sadama operaatorite tegevuse
mõju õhukvaliteedile ja olla
vajadusel valmis operatiivselt
reageerima.
Juhul kui seirejaamad näitavad mõne keemilise ühendi
piirväärtuse ületamist Muuga
sadamas, teavitatakse sellest
koheselt kõiki operaatoreid,
Keskkonnainspektsiooni
ja
Keskkonnaameti Harju-JärvaRapla regiooni. Samuti läheb
info Tallinna Sadama vastutavatele töötajatele ja kohalikesse omavalitsustesse.
“Juba kehtestatud normidest madalamate tasemete

korral võtab sadama dispetšer
ühendust laadimistöid tegevate
operaatoritega, kes võivad vähendada laadimiskiirust või vajadusel ka laadimise katkestada
ja soodsamaid ilmastikuolusid
oodata,” kirjeldas Kaasik Tallinna Sadama käitumist seirejaamadest laekuva info põhjal.
“Küsitlustulemused
on
abiks meie edasise keskkonnaohutuse alase tegevuse planeerimisel,” ütles Kaasik. Lisaks
annavad tulemused Kaasiku
hinnangul nii Tallinna Sadamale kui ka kohalikele omavalitsustele hea indikatsiooni sellest, millised on Muuga sadama
tegevusmõju piirkonnas elavate
inimeste hinnangud nende elu-

Muuga sadama mõju lähipiirkondade elanike elukeskkonna kvaliteedile
AS-i Tallinna Sadam tellimusel Faktum & Ariko poolt teostatud
Muuga sadama tegevusmõju piirkonna elanike telefoniküsitlus.
Küsitlusperiood: 9.–29. november
Valimi suurus: N=300
Vastajad: vanusevahemikus 18–74
Valimi piirkond: Maardu linn ning Jõelähtme ja Viimsi valla külad, mis jäävad Muuga sadama tegevusmõju piirkonda
Hinnake palun oma kodukoha elutingimusi/
elukeskkonda. Need on…
Väga head

18%

Pigem head

47%

Nii ja naa

26%

Pigem halvad

6%

Väga halvad

3%
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elutingimused
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jooksul?
kond muutunud
viimase
5 aasta
jooksul?
Oluliselt paranenud

12%

Mõnevõrra paranenud

37%

Jäänud samaks

34%

Mõnevõrra halvenenud

14%

Oluliselt halvenenud

3%

Kas Muuga
MuugaSadama
Sadamajajasealsete
sealsete
ettevõtete
tegevus
ettevõtete
tegevus
on on
mõjutanud
Teieigapäevast
igapäevastelu?
elu?
mõjutanud Teie
Ei

69%

Jah
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Kas Teil
Teil on
on etteheiteid
etteheiteidMuuga
MuugaSadama
Sadama
tegevusele ohutustegevusele
või
keskkonnanõuete
täitmise
alal? alal?
ohutusvõi keskkonnanõuete
täitmise
Ei ole

66%

Jah on

34%

keskkonda mõjutavate positiivsete ja negatiivsete aspektide
osas. “Ühtlasi näeme vastuste
baasilt, kuivõrd tähtis on keskkonnaohutuse alastes tegevustes teavitus ja koostöö kohalike
kogukondadega,” märkis Kaasik. Ta lisas, et Tallinna Sadam
kavatseb Faktum & Ariko küsitluse tulemusi ja ülevaadet
kohalike inimeste arvamustest
tutvustada ka Maardu linnavalitsusele ning Jõelähtme ja
Viimsi vallavalitsustele.
Kokku on Tallinna Sadam
alates 2007. aastast investeerinud keskkonnakaitsesse
7,3 miljonit eurot. 2012. aastal ulatuvad Tallinna Sadama
keskkonnakaitse alased kulud
1,2 miljoni euroni, sellele lisanduvad erinevad ohutuse ja
turvalisuse alased investeeringud ligikaudselt samas suurusjärgus.
Tänavu kevadel valmis Tallinna Sadamal buklett ohutusalase teabega Muugal tegutsevate operaatorite käideldavatest
ainetest ja võimalikest õnnetustest. Ohutusbuklett on kättesaadav Tallinna Sadama kodulehel
ohutuse ja turvalisuse alajaotuses (veebiaadress http://
www.ts.ee/ohutus-turvalisus).
Septembris tutvustas Tallinna
Sadam oma ohutus- ja keskkonnaalaseid tegevusi Viimsi
valla turvalisuspäeval. Lisaks
on Tallinna Sadam korraldanud Muuga sadamas kohalike
kogukondade informeerimise
eesmärgil avatud uste päevi.
Uuringufirma Faktum &
Ariko küsitles ajavahemikul
9.-29. novembrini telefoni teel
300 Maardu linna ning Jõelähtme ja Viimsi valla elanikku
vanuses 18–74. Uuringu eesmärk oli selgitada välja Muuga sadama mõjualas elavate
inimeste hinnang oma kodukohale ja sadama tegevusele, samuti inimeste teadlikkust seoses Tallinna Sadama ja Muuga
sadama omandisuhtega.

Sirle Arro

Mida tuleb jälgida, et hüdrosüsteem töötaks talvel efektiivselt
Õli kvaliteet pikendab
otseselt hüdrosüsteemi
tööiga, õlivahetusvälpa,
hoiab kokku kütust ja
tööaega. Hüdrosüsteemi
töövedeliku tööiga sõltub
suuresti selle vananemiskindlusest.
Seega on hüdroõli valides vaja
pöörata tähelepanu sellistele
väga tähtsatele näitajatele nagu
viskoossusindeks, õhu eraldamisvõime, desemulgeerimisvõime (vee eralduvus), vahutavus, filtreeritavus (puhtus).
Hüdraulikaõlide
puhul
soovitan kargeteks temperatuurideks valmistumisel valida
kindlalt HVLP klassi kuulu-

vaid aastaringseid hüdraulikaõlisid (DIN 51524-3 HVLP).
HVLP klassi viskoossusindeksi
miinimumnõue on VI = 140.
Viskoossusindeks näitab hüdraulikaõli voolavuse sõltuvust
temperatuurist, s.t mida kõrgem
on viskoossusindeks, seda vähem sõltub õli voolavus temperatuurist ehk kannatab rohkem
külma ja kuuma temperatuuri.

Parema õhu eraldamisvõimega ja desemulgeerimisvõimega (mõõdetakse minutites)
õlid on oksüdatsiooni- ja vananemisprotsessidele vähem vastuvõtlikumad. Aeglane vee eraldumine hüdroõlist tekitab otsest
korrosiooni hüdrosüsteemis.
Aeglane õhu eraldumine
võib põhjustada kavitatsiooni. Kavitatsioon tekib väikeste
õhumullikeste moodustumisest
vedelikus. Need mullikesed surutakse pumbas tugevalt kokku,
mille tagajärjel tekivad mikroplahvatused.
Kavitatsioon on eriti ohtlik hüdrosüsteemi pumpadele
ja klappidele, sest õhu kavitatsioonimullide plahvatamisel te-

kivad metalli pinnale mikrokahjustused, mis lühendavad
tunduvalt pumba ja muude
hüdrosüsteemi detailide tööiga.
Hüdraulikaõlide valiku puhul on väga tähtis baasõli puhtus. Seda võib võrrelda piirituse puhtusega – mida puhtamaks
on baasõli filtreeritud, seda kvaliteetsem see on! Siit peaks küll
iga mees aru saama, et mida odavam, seda vähem filtreeritud.

Ohud lahtise õli
ostmisel

Töökodades ringi liikudes
puutun ikka ja jälle kokku olukorraga, kus inimene on soetanud nii tähtsa hüdrosüsteemi koostisosa nagu hüdroõli,

teadmata isegi seda, kus see
toodetud on. Paljud ei saa siiani aru, et nad on läinud Saksamaal toodetud toodangult tagasi Venemaa toodangule, aga
masinapark on pidevalt uuenenud ja nõudmised määrdeainetele aina kasvanud. Õlide
ja määrdeainete kvaliteedi ja
garantii peaks tagama eelkõige
vastava tootja kaubamärgiga
müüdavad plommitud pakendid ja taarad.
Olen isiklikult kokku puutunud juhtumiga, kus müüdi lahtiselt (kliendi enda taarasse) õli,
mis pärast proovide teostamist
ei vastanud üldse mitte müüja
poolt väidetud kaubamärgi tootele ja kvaliteedile.

Taara olgu puhas!

Eriti tähelepanelik tuleb olla siis,
kui suvalisest vaadist müüakse
teile näiteks kvaliteetset mootori- või hüdroõli. Keegi ei ruttaks
ostma joogivett nõust, kuhu on
peale kirjutatud „Lahusti“.
Samuti on lahtise õli ostu
puhul ohud taara enda puhtuses. Vaadi põhja võib sattuda
kaltsujuppe, vett või liivatolmu. Isegi see ei ole välistatud,
et suures garaažis on keegi
seda taarat eelnevalt kasutanud
näiteks vana õli hoiustamiseks
või mingi muu õli ostmiseks
(nt transmissiooniõli otsa valatakse mootoriõli).

Kaido Kööp

Addinol Lube Oil OÜ müügijuht
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Õpiabi õpilaselt
õpilasele
Tihtipeale tuleb ette olukordi, kus klassiseinte
vahel õpetaja seletatu jääb õpilasele pisut arusaamatuks ning seetõttu on koolitükke raske
teha ja võib juhtuda, et teema jääb omandamata.
Paljud vanemad palkavad sellisel puhul oma
lapsele eraõpetaja. Kuid mida teha, kui eraõpetajat endale lubada ei saa?

Student Networki juhtkond 2012/13. Vasakult: Georg Svidlov,
Mark Marten Vändre, Liis Venelaine ja Nathan Metsala.

Vastus sellisele murele on lihtne. Neli Tallinna 21. kooli
õpilast lõid 2011. aasta oktoobris õpilasfirma, mis tegeleb
õpiabi osutamisega põhikooli noortele. Õpilasfirma Student Networki teeb eriliseks see, et firmas tegutsevad õpetajad on oma õpingutes edukad ja tublid gümnasistid, kes
jagavad meeleldi oma teadmisi endast noorematega. Juhtkonnas tegutsevad neli 10. ja 11. klassi õpilast: Nathan
Metsala, Nikolai-Georg Svidlov, Liis Venelaine ja Mark
Marten Vändre.
Tavaliste eraõpetajate ees on Student Networkil nii
mõnigi eelis: hind on taskukohane (5 €/h); tänu noortele
õpetajatele on õpikeskkond vaba ja sõbralik ning lisaks
on aeg ja koht kokkuleppelised. Viimane tähendab seda,
et vajadusel tuleb õpetaja õpilase juurde koju ning tänu
painduvale ajagraafikule on võimalik hädaolukorras näiteks järgmise päeva kontrolltöö materjal selgeks saada.
Klientuuris ongi juba välja kujunenud kaks erinevat tüüpi
õpilasi: need, kes õpivad abiõpetajaga regulaarselt ning
need, kes võtavad ühendust siis, kui tulemas on tähtsam
töö ja midagi on jäänud arusaamatuks.
Lisaks õpiabile pakub Student Network veel ühte teenust – arvutiõpetus eakamatele. Selle eesmärk on pensionäride abistamine arvutiga toime tulemisel ning tänu noortele
õpetajatele on nii mõnedki vanemas eas daamid ja härrad
selgeks saanud igapäevategevused internetis. Näiteks vanaproua Viimsist oskab nüüd oma uue e-mailiga vahetada kirju ja pilte Iirimaal elava tütrega. Tund arvutiõpetust maksab
5 € ning personaalseks tunniks tuleb õpetaja koju.
Oma toimingutes on Student Network küllaltki edukas
olnud. Kõige suuremaks saavutuseks võib lugeda tiitlit
“Eesti parim õpilasfirma 2012”. Lisaks on teenitud auhindu erinevatelt õpilasfirmade laatadelt. Kõige värskemad
preemiad – “Swedbanki lemmik” ning “Parim teenus”
toodi koju 22. detsembril Raplas toimunud laadalt.
Kui eelmisel õppeaastal tegutses firma vaid Tallinnas,
siis suve jooksul laieneti ka teistesse linnadesse. Nüüdseks
on Student Networkil kokku ligi 50 õpetajat ning tegevus
toimub üheksas piirkonnas üle Eesti: Tallinnas, Tartus,
Rakveres, Viljandis, Pärnus, Haapsalus, Keilas ja Sakus.
Viimsi piirkonna jaoks on õpiabi kergesti kättesaadav,
kuna Tallinnas ja selle ümbruses on üle 20 õpetaja, kes on
valmis oma teadmisi lahkesti jagama. Rohkem infot leiate
www.studentnetwork.ee. Kontakt: tel 5302 0371, e-mail
tallinn@studentnetwork.ee

Liis Venelaine

Inglihäälega Maria võitis
Laulukarusselli
Üle-eestiline laste lauluvõistkus Laulukarusell
lõppes 6. jaaunaril Tartus
Viimsi tüdrukule Maria
Randerile väga edukalt.
Ta tuli oma vanuseklassis, 8-10aastaste seas
võitjaks. Sel puhul vastab
küsimustele Maria lauluõpetaja, Viimsi Huvikeskuse direktor Ita-Riina
Pedanik.

Kuidas iseloomustad Mariat
ja mida ütled tema hääle
kohta?
Maria on äraütlemata armas
laps. Ta on alati rõõmsameelne
ja heas tujus. Temaga on väga
lihtne tundi läbi viia, sest kunagi ei kuule ma väiteid: ma ei
saa, ma ei oska, ma ei suuda...
Tema pühendumine ja õppimisvõime teevad tunnid nii mõnusaks ja loominguliseks. Puhas
rõõm! Lisaks kõigele eelnenule
on tal ka kaasasündinud imeilus
hääl. Ilmselgelt inglite poolt antud häälepaelad.
Kui kaua on ta sinu juures laulnud?
Maria on käinud minu juures individuaalõppes natuke üle
aasta. Laulnud on ta aga väikesest peale – Musamaris, Viimsi
Huvikeskuses Maire Pedaku
lauluringis, edasi ETV kooris ja
nüüd siis natuke sügavam solistiõpe. Seega on mul olnud õnn
juba pikka aega Maria arengut
jälgida.
Kui suur oli Laulukarusselli konkurss ja kuidas tuli
võit?
Laulukarussellil on konkurss alati suur. Sinna pääsemiseks tuleb läbida paras
kadalipp. Alguse saab kõik kohalikust lauluvõistlusest. Meie
puhul on esimeseks sammuks
Viimsi valla laste lauluvõistlus.
Sealt pääsevad parimad esindama oma valda maakondlikule
võistlusele, kust žürii punkti-

Mürgistusinfoliin 16662 on nüüdsest avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.
Mürgistusteabekeskus pikendas infotelefoni 16662 tööaega ja on avatud pausideta ööpäevaringselt 24/7. Infotelefonile võib helistada ägedaid mürgistusi puudutavate küsimuste korral, helistamine on anonüümne ning kõnedele
kehtivad tavatariifid.

Mürgistusteabekeskus

de alusel lähevad vastavatest
vanuserühmadest edasi Laulukarussellile oma maakonna au
kõrgel hoidma kaks last.
Kogu see ratas hakkas pöörlema 2012. aasta kevadel ning
päädis 6. jaanuaril toimunud
finaalkontserdiga Vanemuise
teatris. Sel korral oli terve Harjumaa esitus suurepärane, sest
kuuest lapsest, kes Laulukarussellile saadeti, võistlesid neli
finaalis. Järelikult oli Harjumaa
võistlusel väga objektiivne ja
professionaalne žürii.
Kuidas valisite võidulaulu?
Oh, terve see aeg oli üks pidev uue laulu valimine! Kohe
pärast maakondlikku võistlust
tuli valida teinegi laul, mida
Laulukarusselli toimkonnale
edastada. Nemad valisid nendest kahest laulust, millist on
sobilik laulda eelvoorus. Loomulikult valiti uuem laul ja see
pani meid kohe fakti ette, et
proove tuleb teha kõvasti tihemini kui tavaliselt.
Eelvoorus läks meil kenasti
ja pääsesime endalegi üllatuseks
poolfinaali. Selleks ajaks oli esimene laul juba kuidagi ennast

liigselt Maria jaoks ammendanud ja nii hakkasimegi kibekiirelt järgmist uut laulu õppima.
Ka poolfinaalis oli Maria nii
tubli, et laulis ennast finaali. Ma
ei tea miks, aga olin siis täiesti
veendunud, et finaaliks võime
valida ühe juba esitatud laulu.
Siis aga teatas Eve Viilup, et
ootab järgmise laulu noote, sõnu
ja salvestust. Olin täiesti nõutu,
sest mul olid otsa lõppenud absoluutselt kõik mõtted ja mulle
tundus, et laulud ongi nüüd ilmast otsa saanud! Nii me siis
Mariaga valisimegi ühe laulu
välja ja hakkasime õppima, kuid
meile tundus kogu aeg, et see ei
ole õige, sest laulu valikul on
väga suur tähtsus. Ühel õhtul
magama minnes mõtlesin, et
saadaks keegi mulle unenägude
maailmast ometigi mingi vihje...
ja ime küll, hommikul ärgates
ma teadsin, et see laul peab olema Disney multifilmist väikese
merineitsi Arieli laul. Nii jõudiski Mariani võidulaul. See laul
on ka varem mu laululapsele
võidulauluks saanud!
Kumb teist rohkem pabistas, Maria või sina?

Küsis

Annika Poldre

Isapuhkus ja lapsepuhkus
1. jaanuaril 2013 jõustuvad töölepingu seaduse
sätted, mille järgi tasutakse isapuhkuse eest isa
keskmise töötasu alusel
ning lapsepuhkuse eest
Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel.

Tasustatud isapuhkus

Mürgistusinfoliin 16662

Maria Rander koos oma lauluõpetaja Ita-Riina Pedanikuga Tartus
võistluslaval.

Minu põhimõte on, et me ei
lähe kunagi ühelegi võistlusele
võidu peale laulma. See blokeerib laulurõõmu. Sellepärast
võib-olla me ka ei närveeri nii
hirmsasti. Maria ei ole eriti
pabistaja, kuid seekord mõjus
kohe kindlasti see, et finaal toimus otse eetris.
Ilmselt oli kõige suuremaks
pabistajaks Maria ema, kes ei
saanud meiega Tartus viibida,
kuna nende koju sündis jõululaps Rasmus, kes reisimiseks
veel liiga väike. Õnneks oli
meil kaasas oma toetustiim –
Karmeli ja Liina Ariadne.
Muretsema pani asjaolu, et
päev algas juba vara. Esimene
proov bändiga toimus kell 11,
vahepeal korralik hääle soojaks
laulmine ja natuke söögipoolist
põske, läbimäng kella 14st kuni
16ni. Siis natuke puhkust, uuesti hääleharjutused ja läbilaulmine ning juba oligi kontserdi aeg.
Teatrimajas oli ka väga palav
ja polnud õigupoolest kusagil
olla, et mõnusalt puhata. Nii et
lapsed olid finaaliks korralikult
väsinud. Kõik lapsed olid väga,
väga tublid. Suur kummardus
nende ees.
Mida tähendab võit Laulukarussellil oma vanuserühmas? Kas see toob kaasa
näiteks edasise konkursil osalemise?
Õnneks ei tähenda see enam
rohkemat kui suurt tunnustust
tehtud töö eest tublile lapsele
ja tema õpetajale. Juba Maria
finaali jõudmine oli selline tunnustus.
Südamest olen tänulik, et
maailmas on olemas muusika,
mis muudab meid alati paremaks ja lahkemaks, ning selle
eest, et on lapsi, kes armastavad muusikat ja soovivad sellega inimeste südameid rõõmustada.

Alates 2013. aastast taastatakse
isapuhkuse eest riigieelarvest
tasu maksmine. Isapuhkuse
tasu arvutatakse isa keskmise
töötasu alusel, kuid mitte rohkem kui on kolmekordne Eesti
keskmine brutokuupalk üleeelmises kvartalis.
Isapuhkust saavad isad võtta perioodil, mis vahetult eelneb ja järgneb lapse sünnile.
Isal on õigus saada kokku küm-

me tööpäeva isapuhkust, mida
võib võtta ka osade kaupa.
Seejuures peavad kõik puhkuse osad jääma neljakuulisesse
perioodi, mis algab kaks kuud
enne arsti või ämmaemanda
määratud eeldatavat sünnituse
tähtpäeva ja kestab kaks kuud
pärast lapse sündi.
Kümne tööpäeva pikkust
isapuhkust on isadel olnud võimalik kasutada 2002. aastast.
Kuni 1. jaanuarini 2008
oli isapuhkuse hüvitise päevamäär 66 krooni (4,25 eurot).
2008. aastal hüvitati isapuhkust isa keskmise töötasu
alusel, kuid mitte rohkem kui
kolmekordne riigi statistiline
keskmine brutokuupalk üleeelmises kvartalis.
Alates 1. jaanuarist 2009
kuni 31. detsembrini 2012 oli

isal küll õigus isapuhkust saada, kuid puhkusepäevi riigieelarvest ei hüvitatud.
Tasustatud isapuhkuse jõustumine on seotud Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammi
2011–2015 pere- ja tööelu ühitamise võimaluste edasiarendamisega, mille raames on ette
nähtud tasustatud isapuhkuse
taastamine.

Lapsepuhkuse tasu

Alates 2013. aastast suureneb
lapsepuhkuse päevade eest
makstav tasu. Lapsepuhkuse tasu arvutatakse Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast, mis käesoleval
ajal on 290 eurot kuus. Lapsepuhkuse päevatasu suurus on
ühele tööpäevale vastav tasu
kuu töötasu alammäärast.

Kuni 31.12.2012 on lapsepuhkuse tasu 4,25 eurot päevas.
Lapsepuhkust on õigus
saada kas emal või isal, kes
kasvatab alla 14aastaseid lapsi. Emal või isal, kellel on üks
või kaks alla 14aastast last, on
õigus igal kalendriaastal kolme tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele.
Emal või isal, kellel on vähemalt kolm alla 14aastast last
või vähemalt üks alla 3aastane
laps, on õigus kuue tööpäeva
pikkusele lapsepuhkusele kalendriaastas.
Õigus lapsepuhkusele on
ka lapse eestkostjal ja isikul,
kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping.

Sotsiaalkindlustusamet
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Viimsi valla kultuurikalender
11. jaanuar – 3. veebruar
Eesti Sõjamuuseum on pärast
remonti taas avatud!
Avatud K–L k 11–18.
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis

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

Püsiekspositsioonid rannarahva elu-olust muinasajast
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Naissaare Naised“
UUS! Väljapanek Johan ja Maria
Laidoneri mälestusmärgi
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest
Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

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

Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
külastamiseks avatud
E–R k 12–17 L–P 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi vallamajas
Viimsi Koolis
Kuni 12. jaanuar
Evi Tihemetsa graafika näitus
“Jõuluhingus“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 15. jaanuar
Eesti väiketootjate käsitöö
müük
Athena hotelli fuajees
Kuni 31. jaanuar
Tiit Põdra maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse
aatriumis
Kuni 31. jaanuar
Raamatunäitus “Kriminaaltango“
Lastele “Noor nuuskur“
Kuni 14. jaanuar
Raamatunäitus “Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. jaanuar
Raamatunäitus “Teeme ise“
Prangli Raamatukogus
Kuni 31. jaanuar
Väljapanek Johan ja Maria
Laidoneri mälestusmärgi
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest
Rannarahva Muuseumis
12. jaanuar k 16
“Sõjamuuseumi Filmipäevik“
esitleb
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“Hella W“ (2011) rež. Juha
Wuolijoki
Sissepääs tasuta!
Lisainfo www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
13. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
13. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
13. jaanuar k 12
Tiit Pääsukese näituse avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
15. jaanuaril k 13
MTÜ Looja Mälestuskastide
esitlus
Näitus “Noor Eesti mees
suures sõjas“
Näitus jääb avatuks
20. veebruarini
Viimsi Päevakeskuses

17. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
18.–25. jaanuar
Raamatunäitus “Lugusid
H. Gustavsoni sulest“
Viimsi Raamatukogus
19. jaanuar k 11–14
Kribu-Krabu kirbuturg
Viimsi Huvikeskuses
20. jaanuar
Viimsi Lumepäev
k 11 Suusamatk marsruudil
Hundi tee–Metsasihi tee–Rohuneeme suusarajad
k 12 Perepäev Rohuneeme
kelgumäel
Info tel 606 6866, 609 0980
Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi Lions Klubi
20. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15. jaanuar k 18
Näomassaaži ja näovõimlemise õpituba
Harmoonikumis

20. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus.
eenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15. jaanuar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket –
Aruküla SK
Viimsi Kooli spordikompleksis

22. jaanuar k 18
Leivateo õpituba
Harmoonikumis
23. jaanuar k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku
kohvikus

15.–31. jaanuar
Raamatunäitus “Tammsaare
igavene elutõde“
Viimsi Raamatukogus

24. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. jaanuar k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohvikus

25. jaanuar k 18
Mahekosmeetika õpituba
Harmoonikumis

11 – kogunemine K. Pätsi haua
juures
Metsakalmistul
12 – Viimsi ja Pirita veteranide
pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses

26. jaanuar k 11
Lastele “Talvine lugemistund“
Viimsi Raamatukogus

1. veebruar k 19
Komöödiateatri etendus
“Head isu näljased!“
Mängivad Anne Paluver,
Henrik Normann, Merca,
Tarvo Krall või Aleksander Ots
Pileti hind 12/10 €
Piletite broneerimine
tel 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

27. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduses
27. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
29. jaanuar k 18
Beseekookide valmistamise
õpituba
Harmoonikumis
30. jaanuar k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse
kohvikus
31. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. jaanuar k 18
Õpituba “Täiuslik ja maitsev
paastutoit“
Harmoonikumis
1. veebruar
Tartu Rahu 93. aastapäeva
tähistamine
Ajakava:
9.30 J. Poska hauale kimbu
asetamine
Kesklinna kalmistul
10.30 väljub buss K. Pätsi
hauale
Viimsi Vallavalitsuse juurest

2. veebruar
Viimsi Perespordisari
“Koos teeme kõike!“
Sportliku kolmikvõistluse I osa
– Mini Suusamaraton
Korraldaja MLA Viimsi Lasteaiad
Haabneemes, Karulaugu
terviserajal
3. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. veebruar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
3. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
3. veebruar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866, e-post marje@
viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Tere tulemast!

Palju õnne!

Põllul ja Ott Alveril sündis 5. novembril tütar Marta.
l Lissel ja Raul Jürgensonil sündis 16. novembril poeg Gustav
Herbert.
l Triin ja Mikk Pärnal sündis 21. novembril tütar Liise.
l Kristin Sool ja Hendry Venderil sündis 23. novembril tütar
Anna.
l Kadri Salum-Jussilal ja Raimo Jussilal sündis 25. novembril
tütar Neeli.
l Ingrid Kloppil ja Taavi Toomaral sündis 25. novembril poeg
Kevin.
l Margit Fridolinil ja Margus Kiiskülal sündis 29. novembril
poeg Ragnar.
l Riin ja Peep Otstavelil sündis 10. detsembril poeg Uko Erk.
l Ave Sepikul ja Eduard Tohvril sündis 13. detsembril tütar
Marie Elise.
l Henelyn ja Kalle Kandveril sündis 14. detsembril tütar Kerda.
l Piret ja Hardo Reinikesel sündis 14. detsembril tütar Grettel.
l Diana ja Raivo Väntal sündis 18. detsembril tütar Katherin.
l Anastassia Šterenbergil ja Juri Kidjajevil sündis 23. detsembril tütar Agnia.
l Kristi ja Radu Randeril sündis 26. detsembril poeg Rasmus.

l Aino Kask ........................ 97

l Milvi

l Valentina

l Mait

l Mari

26. jaanuar k 11–13
Kundalini jooga näidistund
Tasuta!
Lisainfo ja reg: hille.kalmus@
hotmail.com või tel 507 7199
Viimsi Huvikeskuses

Ränk .............. 95
l Erna Kalmar .................... 93
l Helgi-Hildegard Bergson . 85
l Berta Aston .................... 85
l Ivar Kandre ..................... 85
l Leonid Nezgoda ............. 85
l Juta Kivi .......................... 80
l Evi Lipsmäe .................... 80
l Luule Lestmann ............. 80
l Udo Remmelgas ............ 80
l Endel Pull ........................ 80
l Vambola Kivisaar .......... 80
l Luule Semiskar .............. 75
l Vaike Roos ...................... 75
l Malle Sillandi ................. 75
l Jevgenia Mitjakina ........ 75
l Tiiu Kaasik ...................... 75
l Nora Raba ....................... 75

Lindsaar ................ 75
Luha ....................... 75
l Toivo Sihvre ................... 75
l Vladimir Moskalenko ... 75
l Toivo Veisserik .............. 75
l Mai Loo ........................... 70
l Kristiina Kaasik ............. 70
l Anne Palmsaar .............. 70
l Aino Kamarik ................ 70
l Tiiu Rõivas ..................... 70
l Marvi Raud .................... 70
l Ulme Julissen ................. 70
l Hilja Sooman ................. 70
l Valve Skroba ................. 70
l Luule Denissova ............ 70
l Hillar Bannikov ............. 70
l Ants Tamp ...................... 70
l Vello Paas ...................... 70
l Mihhail Palmits ............. 70

Pereklubi Kollane Pardike ootab alates
7.jaanuarist beebisid võimlema
Viimsi Huvikeskusesse

Ootame kõiki lapsi vanuses 2 kuud kuni aasta võimlema
Viimsi Huvikeskusesse, Nelgi tee 1
Beebivõimlemise rühmatunnid on üles ehitatud kasutades lapse eale
vastavaid füsioteraapilisi harjutusi, mis toetavad beebi õiget füüsilist
arengut. Õpime ka massaaži, beebi rahustamist ja erinevaid nippe
gaasivalude leevendamiseks. Tundide lõbusamaks muutmisel võtame
appi erineva suurusega pallid, kõristid ja vahvad akrobaatilised harjutused, mis pakuvad ka emadele väikest treeningut.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti
Kell 10.15 - mai, juuni, juuli 2012 a sündinud beebid
Kell 11.00 - august, september, oktoober 2012 a
sündinud beebid
Registreerumiseks saada e-mailil evelin@pardike.ee järgneva
infoga:
-lapse nimi
-lapse sünniaeg
-lapsevanema nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-mail)
Rohkem infot leiad leheküljelt www.pardike.ee
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Viis aastat jalgpallikooli Viimsis
D1 (snd 2000 a).
Treener Paul Siht

2007. a sügisel teostus
Viimsi Vallavalitsuse ja
profijalgpallur Martin Reimi
mõni aeg varem sündinud
kokkulepe: esimene
ehitas välja Mõisapargi
kunstmurukattega pallimängude väljaku, teine
käivitas valla lastele omanimelise jalgpallikooli.
Kui esimesel aastal küündis laste arv ca 80ni ning iga-aastane
juurdekasv oli kuni 30 last, siis
2012. aasta sügisel toimus juba
tõeline invasioon: jalgpallikooli pürgis kokku üle saja uustulnuka, kusjuures tervelt kolmandiku moodustasid 4–5aastased,
ning kooli laste arv ulatus pea
ümmarguse 300ni.
Lapsevanemad on aru saanud, et spordiga alustamiseks
on jalgpall väikelastele kõige
lihtsam ja lõbusam spordiala.
See ei pea sugugi tähendama,
et kõigist kasvavadki jalgpallurid, liiati veel profid. Näiteks
veel 2007-2008 käisid vutitrennis praeguseks väga tublid tennisistid, kes olid ka jalgpallis
oma meeskonna parimad. Meenuvad kaksikvennad Mattias
ja Kristoffer Siimarid, Martin
Randpere, Mark Mägi ning
vennad Siim ja Mihkel Troost.
Loodan, et küllap andis suhe
jalgpalliga neile vajaliku põhja
üleminekuks individuaalalale.
Kuid mõelgem koos:
1. Miks lapsed mängivad
jalgpalli? Leiab uusi sõpru, saab
olla osa võistkonnast, mängus
on võistlusmoment: kes keda?
Tähtsusetu pole ka vanemate ja
sõprade tähelepanu.
2. Millist kasu annab jalgpall? Hoiab tervise korras, arendab nii füüsiliselt kui vaimselt,
lisab enesekindlust, õpetab suhtlema, treeningkaaslaste usaldamist ja austamist, distsipliini ja
koostööd, toimetulemist ebaõnne
puhul (näiteks kaotuste korral).
Kuid valla suurima laste arvuga jalgpallikoolil on ka muremõtted. Kui korv-, võrk- ja
väravpalli mängitakse enamasti
siseruumides, siis jalgpall vajab täismõõtmelist halli ja normaalmõõtmetega välisväljakut.
Arusaadavalt on see seotud
kopsaka investeeringuga. Kas
tõesti ei leia valla asjakohased
juhid, ärimehed jt võimalust
taastada Athena ja Spordihalli
juures asuvat ja väga hästi toimiva drenaažiga staadioni, mis
oleks vallale rahaliselt kindlasti
kõige jõukohasem ja nii Viimsi
keskkooli õpilastele kui valla
laste treening-gruppidele lausa
hädavajalik spordibaas. 10. detsembril toimunud valla spordiklubide ümarlaua arutelul andis
abivallavanem Jan Trei sellele
küsimusele üpris lootusrikka seletuse (vt VT 21.12.12).
Et aga riik tegeleb jätkuvalt
laste huvialade pearaha kärpimisega, siis on ju loomulik, et
treeneritel tuleb asuda lastevanemate rahakoti kallale ja tõsta
treeningmaksu. Kas seda tuleb
mõista nii – kõik laste heaks?

Martin Reimi Jalgpallikooli õpilased – 1999/2000 sündinud poisid koos treener Ivo Lehtmetsaga.

Jalgpallikooli tegemistest 2012. aastal

Alustame vanematest gruppidest: peamiselt Viimsi Kooli
9.-12. klassi õpilastest moodustatud jalgpallikoolimeeskond
võttis esmakordselt osa täiskasvanute Eesti Meistrivõistluste
IV liigast. Meeskond oli noorim sats 12 võistkonnaga lääne
tsoonis. Kevad- ja sügisringi
kokkuvõttes peeti 22 mängu
(kodus ja võõrsil), millest võideti 9, viigistati 3 ja kaotati 10.
Seega kujunes bilansiks + 9
= 3 – 10; väravate vahe 54:59
(kevadringis 21:31; sügisringis
33:28).
Mängud: MRJK – JK Haiba 5:3 ja 0:6; Keila JK 3:0 ja
3:1; Kärdla JK 1:1 ja 0:2; JK
Maccabi 0:4 ja 1:1; Läänemaa
JK 1:9 ja 1:3; Taebla JK 0:0 ja
1:2; FC Lelle 2:1 ja 1:4; FC
Toompea 4:1 ja 6:2; PSK Alexela 2:4 ja 1:7; Leisi JK 3:2 ja
11:3; Lihula JK 0:6 ja 2:3.
Meeskonna koosseis: Silver
Annsoo, Rasmus Felt, Andri
Kaljumäe, Karl Kane, Andrus Kesküla, Raoul Kirsima,
Martin Lauri, Ivo Lehtmets,
Karl- Erik Lõhmus, Jan Lõssanov, Kristjan Eric Lääne, Silver Mägi, Karl Normak, Mark
Piliste, Ivary Rebane, Martin
Reim, Simon Rubinstein, Paul
Siht, Karl Anton Sõerde, KarlMarten Tammeveski, Toomas
Tohver, Enn Toomas Veikesaar
ja Alari Verev. Meeskonna
loetelust selgub, et koolipoisse
aitasid võimaluste piires nende
oma treener ja kaitsekorraldaja
Ivo Lehtmets ja keskvälja aju
Martin Reim. Ründes aitas teravusi luua Paul Siht.
Väravalööjad: Karl Anton
Sõerde – 14, Andri Kaljumäe
– 10, Raoul Kirsima – 5, Karl
Normak, Martin Reim ja Andrus Kesküla – 4, Ken Marten
Tammeveski – 3, Toomas Tohver, Silver Mägi ja Ivari Rebane – 2 ning Karl-Erik Lõhmus,
Mark Piliste ja Silver Annsoo
– 1 väravat.
Eesti Väikeste karikavõistluste 1/32 ringis võideti Loo
JK meeskonda 2:1, ning 1/16
ringis mängiti 2:2 viiki FC
Balteco vastu, kuid lisaajal tuli
siiski vastu võtta 2:4 kaotus.
Eesti suure karikaturniiri avaringis tuli kohe kokku minna
Eesti esiliiga liidrite hulka kuu-

luva FC Flora duubliga, kellele
kogu mäng kaotati küll 0:6,
kuid esimene poolaeg oli poiste
jaoks üle ootuste võimas, mis
kaotati alles poolaja lõpus 0:2.
(sealjuures ei teinud kaasa treenerid). Kolmes varakevadises
sõprusmängus võideti veebruaris Olümpiq Trummi SK 5:2,
märtsis mängiti 3:3 viiki samuti
4s liigas palliva Viimsi Igiliikuriga, kuid aprillis tuli neilt vastu
võtta 1:2 kaotus. Meeskond on
seadnud eesmärgiks kõige lühema ajaga jõuda kõrgemasse,
s.o III liigasse.
18. detsembril võttis meeskond osa mainekast ülevabariigilisest aastalõpu turniirist Kalevi Spordihallis. Ja tulemus
oli enam kui rõõmustav. Eesti
meistrivõistluste IV liiga 16
osavõtjaga turniiril saavutati
ühegi kaotuseta esikoht. Alustuseks alistati oma alagrupi
vastased: Kristiine JK 1:0, FC
Hansa United 3:1 ning Pirita
JK Reliikvia 3:0. Poolfinaalis
alistati JK Suema Cargobus
1:0 ning finaalis kindlalt Taebla JK 2:0. Seega oli bilanss: +
5 = 0 – 0. Väravate 10:1. Väravakütid: Ken Marten Tammeveski 3, Martin Reim 2,
ning Mark Piliste, Ivari Rebane, Silver Mägi ja Karl Sõerde
igaüks 1 värav. Üks värav loeti
vastaste omaväravaks. Turniiri
parimaks mängijaks tunnistati
Viimsi Kooli 9. klassi õpilane, vaid 16aastane Ken Marten
Tammeveski.
Meeskond mängis koosseisus: Martin Kaalma, Enn Toomas Veikesaar, Karl Normak,
Ivo Lehtmets, Karl Erik Lõhmus, Silver Mägi, Andri Kaljumäe, Ken Marten Tammeveski,
Martin Reim, Karl Kane, Kristjan Lääne, Ivari Rebane, Mark
Piliste ja Karl Sõerde.
Samal
aastalõputurniiril
mängisid ka Viimsi tütarlapsed Rebecca Pärtel ja Inger
Fridolin FC Flora tütarlaste
võistkonnas, kelle koosseisus
võitsid tütarlaste C-klassi turniiril 2. koha. Tubli, tüdrukud!

C2. I liiga 1999–2000 a.
1. grupp. Treener Ivo
Lehtmets

EJL noorte meistrivõistluste
juhendi kohaselt võib igas vanuses platsil viibida kuni kaks
mängijat, kes on sündinud luba-

tust aasta varem, kuid pärast 1.
augustit. Seda juhendiga antud
võimalust kasutavad oma huvides ära ka meie oma vabariigis
rohkete noorteturniiride korraldajad. Meie kooli tugevaim
1999-2000 1. grupp, kellest koguni pooled poisid on sünniaastaga 2000, võis langeda selle juhendi ohvriks.
Meie jalgpallikool on seadnud eesmärgiks anda võimalikult paljudele mängijatele
võimalus osaleda noorte suurkonkurentsis, et saada mängu- ja võistluskogemusi juba
hilisemateks võitudeks. Nii sai
meie kõnealune meeskond kevadringi bilansiks igati tubli +
4 = 3 – 2; sügisringis aga vaid
+ 0 = 2 – 7!
Mängud kevadringis: MRJK
ja Pärnu JK 1:1; FC Maardu
8:0; Keila JK 3:2; JK Kotkad
1:1; TJK Legion 0:0; Pärnu JK
Vaprus 1:3; JK Elva 1:0; JK
Tammeka 1:3; Türi Ganvix 6:1.
Sügisringist osavõtuõiguse said
kevadringi kuus kõige edukamat, kes omavahel kohtusid
sedakorda kaks korda. MRJK ja
JK Kotkad 1:2 ja 0:1; JK Tammeka 0:1 ja 0:1; Pärnu JK 1:4 ja
3:4 ; TJK Legion 1:1 ja 1:3; JK
Elva 1:1 ja 0:2.
Väravakütid: Sten Eric Säde
7, Oskar Tänna 6, Joosep Kool
4, Hannes Värs, Uku Õunapuu
ja Heinry Saar 3, ning Markus
Meresma, Heinrich Tilk ja Paul
Siht 1 väravat.
Meeskonna koosseis: Rasmus Kala, Joosep Kool, Randar Kuuskmäe, Siim Laasik,
Marko Maal, Markus Meresma, Ingmar Krister Paplavskis,
Henry Saar, Paul Siht, Sten
Eric Säde, Heinrich Tilk, Oskar
Tänna, Robert Vahe, Theodor
Kasper Vallikivi, Hannes Värs
ja Uku Õunapuu.
2012. aastal võeti osa mitmest turniirist. Neist kahel tähtsaimal Winter Cup ja Agua Cup
tuli 2. koht. Meeskond võttis
osa Eesti jalgpalli aastalõpu turniirist Kalevi Spordihallis. Kui
2011. a saavutati ülekaalukas
esikoht, siis sedakorda tuli rahulduda teise koha ja 6 punktiga
oma alagrupis. Vaid üks viik ja
punkt enam oleks viinud 4 parema hulka ehk medalimängudele. Alistati FC Infonet 1:0 ja
Türi Ganvix 1:0; kaotus tuli vastu võtta Tartu Tammekalt 0:1.

Meeskond on eelpool toodud
meeskonna duubel, mängides
turniiri endast kuni poolteist
aastat vanemate mängijate vastu, millest tingitud ka kaotused.
MRJK – Everest 1:8 ja 0:2,
FC Infonet 0:1 ja 1:4, FC Levadia 0:4 ja 0:9, FC Flora 0:10
ja 0:18, Nõmme JK Kalju 0:1
ja 2:3, TJK Legion 0:11 ja 1:13,
FC Ajax 5:6 ja 11:10.
Meeskonna koosseis: Henry
Markus Gregory, Robin Haljak,
Henri Erke Kaup, Karl Maide,
Daniel Jakob Minkkinen, Sander
Moppel, Markus Muide, Erik
Nõmmik, Kevin Omelin, Elšad
Samedov, Mattias Tuik, Janis
Tõnisson ja Carlos Ukareda.
Väravalööjad: Daniel Jakob Minkkinen 7, Kevin Omelin 4, Karl Maide 3, Henry
Markus Gregory ja Erik Nõmmik 2, ning Markus Muide ja
Carlos Ukareda 1 väravat.
Põlva Lootos Spring Cup
turniiril saavutati 2. koht.

D2 2001-2002 a.
Treener Martin Kaalma

Mängude bilanss: + 4 = 2 – 8;
väravate vahe 16:30.
MRJK – Tallinna Kalev 0:3
ja 0:3; JK Everest 1:1 ja 2 :1,
Nõmme United 3:1 ja 0:5, FC
Flora 0:0 ja 4:1, Nõmme JK
Kalju 1:2 ja 2:3; FC Infonet 0:3
ja 0:2; TJK Legion 1:4 ja 4:1.
Meeskonna koosseis: Hans
Arbeiter, Hans Robert Herman,
Hugo Rebane, Robert Laidvee,
Matheas Madik, Georg Marten Meumers, Ragnar Popell,
Hugo Pähkel, Argo Ranne, Renar Roolaht, Jonathan Sillak,
Jan Erik Silm, Mark Tambik,
Joonas Tõnisson ja Alexius
Marcus Vigur
Väravalööjad: Hans Robert
Herman 7, Hugo Rebane 4,
Hans Arbeiter 3, Raoul Rocco
Riigov 2.
Aasta jooksul osaleti kahel turniiril. Denmark Cupil
Taanimaal saadi 3. koht, Põlva
Lootos Cupil aga 2. koht.

E2 2003 – 2004 a.
1. grupp. Treener Ivo
Lehtmets

Aasta parima tulemusega kooli
meeskond. Mängude bilanss: +
6 = 2 – 2; väravate vahe 57:11
MRJK – JK Everest 2:2 ja 0:1,
Nõmme United 5 :1 ja 5:2, FC Infonet 14:0 ja 18:0, FC Levadia 8:0
ja 2:2, TJK Legion 0:1 ja 3:2.
Meeskonna koosseis: Luukas Aeg Arbeiter, Oskar Jõgi,
Martin Jälle, Mihkel Jürimäe,
Karl Erich Kaljuvere, Markus
Kont, Henri Koort, Gregor
Lehtmets, Ken Nummert, Miikael Raassalu ning Tristan
Toomas Teeväli.
Väravalööjad: Tristan Toomas Teeväli 12; Gregor Lehtmets 11, Henri Koort 8; Oskar Jõgi 7; Mihkel Jürimäe ja
Luukas Arbeiter 5, Karl Erich
Kaljuvere 3 ning Martin Jälle,
Ken Nummert ja Markus Kont
2 väravat.

E2 2003 – 2004 a.
2. grupp. Treener Mark
Piliste

Meeskonna mängude bilanss: +
3 = 3 – 9; väravate vahe 41:42.
MRJK – Nõmme JK Kalju
14:0, 2:3 ja 1:3; FC Štrommi 2:3,
4:1 ja 1:3; JK Kotkad 3:3, 3:3 ja
2:3; FC Infonet 0:3, 3:0 ja 1:3;
Tallinna Kalev 0:6, 3:5 ja 2:2.
Meeskonna koosseis: Karl
Martin Kaasik, Aaron Elias Kelder, Sten Kruusmann, Marcus
Cesar Luberg, Erik Kristjan Mõtsmees, Mirco Marcel Nõmm, Karl
Oskar Oja, Oskar Mikk Ollis, Rasmus Popell, Sven Pärtel, Ralf Aron
Rebane, Rain Rähni, Oliver Säälik,
Markus Valkna, Reigo Ventsel, Tanel Värs ja Oliver Väät.
Väravalööjad: Markus Valkna 15, Marcus Cesar Luberg 9,
Oliver Väät ja Reigo Ventsel 4,
Rasmus Popell 3, Oliver Säälik
ja Oskar Mikk Ollis 2 ning Sten
Kruusmann, Rain Rähni ja Sven
Pärtel 1 väravat.

F1 2005 a. grupp.
Treener Signe Pärtel

Kõige noorem vanusegrupp
meistrivõistlustel. Mängisid
aasta vanematega, vanusegrupis 2004–2005 sündinutele.
Bilanss: + 1 = 1 – 9; väravate vahe 18:59.
MRJK – SK Sparta 1:10 ja
2:5; FC Flora 2:10 ja 1:3; FC Levadia 2:5 ja 3:5; FC Puuma 0:8
ja 2:10; Nõmme Kalju 4:1 ja 2:2.
Meeskonna koosseis: Markus Haavik, Ruben Jürjens,
Kaspar Kokk, Robin Lill, Oliver Lindsaar, Erik Mägi, Oskar
Mägi, Oliver Pettai, Erik Johan
Piht, Elisabeth Polstjanova,
Mauri Rehemäe, Richard Eric
Rinne, Romet Ronk, Daniel
Marten Saluvee, Romet Sõgel,
Artur Tamm, Roden Vahe, Oliver Vaks ja Gregor Vigla.
Väravalööjad: Elisabet Polstjanova 8, Oskar Mägi 5, Kaspar
Kokk, Erik Johan Piht ning Romet Ronk 1.
Tublilt mängiti turniiridel.
1. koht Maardu Cupil ja MiniLiiga 3-l etapil; 2. koht Tallinna Cupil ja Lootos Spring Cupil Põlvas; 3. koht Mini-Liiga
1. etapil ja Harju Cupil.
Eesti meistrivõistlustel mängis kokku 95 meie kooli noort
jalgpallurit.
2006. a snd koolieelikute
meeskond (treener Signe Pärtel) mängis aasta jooksul koguni
kümnel turniiril: 1. koht saadi
Mini-Liiga 2., 3. ja 4. etapil;
2. koht Mini-Liiga 1. etapil; 3.
koht. Talveliiga 1. etapil; 4. koht
Talveliiga 3. etapil ja Pühapäevaliigal Arigatos. 7. koht Loo
Cupil ja 10. koht Harju Cupil.
Turniiridel mängisid: Aksel
Annist, Carl Ronald Ilves, Henry
Kaldra, Kert Klaas, Kevin Kross,
Rasmus Lode, Richard Lõoke,
Kaspar Martin, Liselle Palts, Oliver Pettai, Stella Pärtel, Rasmus
Rabtšuk, Karl Robin Rillo, Rassel Rait Rumma, Sander Tovstik,
Georg Aron Ummelas, Jesper
Valtenberg, Erich Vään.

MRJK
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Spordiüritustest tulemas
12. jaanuar k 11 Harjumaa meistrivõistlused ning noorte A kl (1996-1997s) ja B (1998 ja hiljem s)
vanuseklassi meistrivõistlused kergejõustikus / Tallinna Spordihall / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit / www.harjusport.ee
15. jaanuar k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste meistriliiga mäng HC Viimsi/Tööriistamarket–Aruküla SK / Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
19.–20. jaanuar Eestimaa talimängude eelturniirid lauatennises ja meeste korvpallis / Kohila

ŠIVANANDA JOOGA TUNNID

20. jaanuar k 11 Viimsi Lumepäev / Haabneeme-Rohuneeme / Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus

Kolmapäeviti kell 10.15 – 11.15
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, Nelgi tee 1

1.–3. klassi tüdruk,

tule jalgpalli
trenni!

Šivananda jooga on klassikaline Hatha jooga, mis põhineb iidsetel joogaõpetustel
ja toob traditsioonilise joogatarkuse ehedal kujul tänapäeva. Joogatund koosneb
hingamisharjutustest, soojendusharjutustest ja joogaasenditest ning lõdvestusest.
Šivananda aasana/joogaasendi praktika seeria koosneb 12-st enim füüsilist ja energeetilist keha tervendavast aasanast. Asendite järjestus on üles ehitatud nii, et igale
painutusele järgneb vastupainutus. Kogu seeria omab lõpptulemusena terviklikku
harmoniseerivat ja sügavat sisemist rahu tekitavat mõju.

Trennid toimuvad
E kell 16.00 ja
K kell 15.30 Viimsi Spordihoones

Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com

Lisainfo
reelika@jkkalev.ee,
tel 5818 0803 või
pirjopeterson@gmail.com

Juhendaja Pille Tali on
rahvusvaheliselt sertifitseeritud
Hind 5 €/kord
Eelregistreerimine: tel. 59045023 või e-mailil pilletali@gmail.com

JJ-Street tantsukool
Viimsi Huvikeskuses!
tud, kuid see-eest ta elab ja areneb
võimsalt edasi. Hip-Hop tantsu juures
on üks tähtsamaid osasid improvisatsioon, kuid seda saab asendada ka
koreograafiaga. Elustiili juurde kuulub
ka graffiti, beatbox, MC’ing ja DJ’ing
(turntableism).

JJ-STREET TANTSUKOOL

Hip-Hop Foundation
treeningud toimuvad alates
7.jaanuarist esmaspäeviti
16.00-17.00 ja kolmapäeviti
15.45-16.45 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel.
Registreerumine ja lisainfo:
Gerly Tuur
53406715
gerly@jjstreet.ee
Hip-Hop tants katab väga paljusid
stiile, mis kuuluvad selle elustiili juurde. Kõnealune tantsutiil sai alguse
koos hip-hop muusikaga varajastel
70ndatel Ameerika tänavatel. Stylei
algupärasus ning arenemislugu koos
sünnikohaga on kahjuks tänapäeva
kommertslikus maailmas ära unusta-

JJ-Street Tantsukool on Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool,
mis tegutseb üle Eesti. Tantsukool
on tunnustatud Tallinna linna poolt
üheks parimaks erahuvialakooliks ja
noorsootöö asutuseks, mis on suutnud alati kõiki oma õpilasi üllatada
innovaatiliste ideedega.

14

11. jaanuar 2013
ERAKUULUTUSED

l Tasuta

äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

l Otsin

Eesti And OÜ

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid

sõbralikku ja usaldusväärset täistööajaga hoidjat

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

veebruarist mai lõpuni, sobivuse korral pakkuda

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad

tööd kuni 2015 suveni. Hoidjat ootame enda koju

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

Pringi külla E-R kuni 10h päevas. merilinp@hotmail.com, tel 518 2523.

l Firma

komplekteerimisel ja osal. koormusega raamatu-

l Müüa

pidajat. Töö ühes vahetuses, palk kokkuleppel.

3800 €. Tel 5340 8668.

garaaž Viimsis, Katlamaja tee 4, hind

Info tel 520 4914.
l Müüa

“Elegance” ootab oma sõbralikku kol-

kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask

30 cm 2,8 €, lepp 30 cm 2,4 €, kaseklotsid 5–30

lektiivi küünetehnikut ja juuksurit! Täpsema info

cm 2 €, hakatus 1,5 €. Alates 50 kotist on trans-

saamiseks tutvu meie kodulehega www.salong-

port Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198 9070 või

elegance.ee või saada CV meilile kai.salong@

info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

gmail.com
l Määran
l Otsime

hoidjat 4aastasele tüdrukule. Töö oleks

energiakanaleid. Vabastan stressist, pahast
vaimust, needusest. Tasu vaid testide eest.

kuleppel. Tel 516 3048.

Tel 502 4534. Kodude tohter ja pendlimees Aleksander Brunfeld.

tööd kassapidajale, müüjale, letitee-

nindajale, koristajale Muuga Maxima X kauplustes.

l Korstnapühkija-pottsepp.

CV-d palun saata e-maili aadressil personal@

info@potipoiss.ee, 5807 2581

Küttekehade remont.

maxima.ee, tel 623 0690.
l Mitmekülgsete

toredat lapsehoidjat oma 1,9aastasele

Sirly.

7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com
l Kollektsionäär

ostab münte, märke, medaleid,

Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska män-

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib

gida, siis õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi

Igasse kodusse kannel!

lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Klassikaline

l Ostan

massaaž koos reiki energiaga teie

kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirusta-

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud
Prangli loodusala kaitsekorralduskava
koostamise.
Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala
eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende
mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise
läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on Kivirullija OÜ.
Kaitsekorralduskavade koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise
koosolek 25. jaanuaril 2013 kell 10.00 Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
Viimsi vald) ning skype vahendusel on samal ajal võimalik koosolekust osa võtta ka
Prangli saarel Prangli koolimajas.
Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast
huvitatud
Info:

Kivirullija OÜ
Tiit Leito

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

e-mail: info@tiitleito.ee,
tel: 506 8401);

plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure,
aedu, paneb sillutist jne. Küsi julgesti. Tel 5348

kandlemeister müüb väikekandleid.

l LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
l BOBCATI RENT
l TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
l ASFALTEERIMINE
l ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
l HALJASTUSE RAJAMINE

Prangli loodusala
(Prangli maastikukaitseala ja Prangli
hoiuala) kaitsekorralduskava avalikkuse
kaasamise koosolek

kogemustega meister teeb

pojale kümneks päevaks kuus. Info tel 5691 9530,

l Harjumaa

Vajatakse päevast
puhastusteenindajat
Viimsi kooli spordikompleksi.
Töö graafiku alusel
2 päeva tööl 2 vaba.
Töötasu 350 €. Vajalik
eesti keele oskus.
Helistada 56 659 566
või e-mail: ounamaa566@gmail.com

koha. Teen vitamiini- ja terviseteste. Puhastan

Elame Haabneeme keskuses Heki teel. Tasu kok-

l Otsin

Firma müüb puidugraanuleid (pelleteid):
Premium-klass
Diameeter: 8 mm
Alusel: 960 kg
(60 kotti x 16 kg)
Hind: 180.00 €/tonn
(km-ga)
Aadress:
Suur-Sõjamae põik 9,
Tallinn
Tel: (+372) 5838 0342
info@rapsoodia.ee

voodile teie tervise heaks parima asu-

osalise ajaga. Tüdruk on seltsiv ja rõõmsatujuline.

l Pakume

Toidukaupade
sorteerijale –
pakkijale
Kontakt: info@eestiand.ee tel. +372 565 4499

Haabneemes vajab naistöötajaid tekstiili

l Ilusalong

PAKUB TÖÖD
Pringi külas

oma 1,5aastaseks saavale pojale lapse-

Inglise keele eratunnid Kalamajas,
15 min jalututades
vanalinnast.
Akadeemilise tunni
hind 10 €, koos
sõbraga tulles 15 €.
Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo
mob 55 642 979.

Keskkonnaamet
Elina Einaru

Reklaami

e-mail: elina.einaru@keskkonnaamet.ee
tel: 514 2474

VIIMSI
TEATAJAS
vt@viimsivv.ee

Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda

võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.

da, nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal

l Kaardid

ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

koos massaažilauaga. Tund aega 18 EUR. Massööri

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil

tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com

24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee

l Fassaadide

soojustamine, krohvimine, värvimine.

Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.

l Viljapuude,

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.

l Otsin

abiõpetajat esimese klassi õpilasele,

3–5 korda nädalas. Tel 502 9016.

Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee

l Lumetõrje

katustelt ja jääpurikate eemaldamine.

mööbli keemiline puhastamine 7 €/

Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638

l Pehme

8994. Vt ka puhastused – kpe.ee

koht. Teksiilkatte kaitsmine mustuse, plekkide ja

l Korstnapühkija

635 1053.

teenused. Küttekollete remont.

kulumise vastu 5 €/koht. Eldola OÜ 525 5146,

Tel 5690 0686.

11.00–14.00
19. jaanuaril kell
1)
USES (Nelgi tee
VIIMSI HUVIKESK
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Registreer
Kohatasu 5 EUR
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Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER

Asume Ravi tee 1
(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi
Haigla kõrval)

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
teostab alljärgnevaid töid:

Viimis Keeltekoolis
on algamas uued kursused:
inglise, soome, hispaania, itaalia ja
saksa keel.
Tule õppima!
www.viimiskeeltekool.ee
Info tel. 506 6976

Kontrolli energiakulu
valgustusest kütteni ja säästa
TARGALT!
+372 502 2675, info@indome.ee

Viimsi Kirbuturg

Nüüd on viimane aeg tellida just Teie soovidele vastav autoelamu
või haagissuvila järgmiseks hooajaks. Uute autoelamute tarneaeg
kuni 3–6 kuud. Osa mudeleid on ka laost saadaval.
Peterburi tee 47, Tallinn, tel: +372 60 624 60,
info@dethleffs.ee, www.prorex.ee

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

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
06.12 saabus uut kaupa.

Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid
Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid
TÖÖ KIIRE JA KORRALIK,
HINNAD SOODSAD
Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.129
tel 60 66 863, 56 502 487
info@viimsiarendus.ee
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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*
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
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,
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž 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 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

