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Kutsume kõiki Viimsi
staadioni avamisele

Kelvingi küla
üldkoosolek
Kelvingi küla üldkoosolek külavanema
valimiseks toimub 30. novembril 2015
kell 18.00 Kelvingi külakeskuse hoones.
Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst; külavanema valimine; küla arengukava arutelu ja kinnitamine; jooksvad küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 1 nädal
enne üldkoosoleku toimumist.

Oktoobri keskpaigas jõudsid
lõpuni viimased ehitustööd
Viimsi staadionil ning algava
noorsootöö nädala raames
on õige aeg pidulikult
esimese teatevõistlusega
staadion avada.

Head viimsilased!
Olete kõik oodatud 5. novembril kell 17 Karulaugu tee 15 (Viimsi Kooli ja Karulaugu Lasteaia
vahel) Viimsi staadioni pidulikule
avamisele, kus ajaloolisel hetkel
tervitavad kohaletulnuid volikogu
esimees Mailis Alt ja vallavanem
Alvar Ild.
Viimsi staadion on peamiselt
mõeldud kergejõustiku- ja jalgpallistaadioniks.
Avamise põhisündmuseks on
Viimsi koolide 5.–9. klasside pendelteatejooks, millest võtab kokku
osa 350 last Püünsi, Randvere,
Haabneeme ja Viimsi koolidest.
Ürituse lõpetab võimas ilutulestik.
AS Tampe avab staadionil üheks
päevaks kohviku, mille müügitulu
läheb staadioni inventari soetamise
toetuseks. Veel saavad kõik viimsilased toetada inventari soetamist
a/a EE782200221026597017, Swedbank. Kõik, kes seda teevad, saavad personaalselt tänatud Viimsi
Teatajas, Viimsi valla kodulehel ja
sotsiaalmeedias. Ettevõtted saavad
osta staadionile reklaami.
Lisaks kergejõustikuvõimalustele pandi staadioni ehitamisel suur

Viimsi vallavalitsus vs
Tallinna linnavalitsus võistlesid jalgpallis. Loe lk 4

Tammneeme küla
üldkoosolek
Tammneeme küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 1. detsembril
2015 kell 18.30 Randvere Koolis (G. H.
Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla).
Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst; külavanema valimine; küla arengukava arutelu ja kinnitamine; jooksvad küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 1 nädal
enne üldkoosoleku toimumist.

rõhk kaasaegse kunstmurukattega
jalgpalliväljaku ehitamisse, mis vastab mõõtmetelt ja kattematerjalilt
Eesti Jalgpalliliidu staadionite hindamise kriteeriumites sätestatud 3.
kategooria nõuetele.
Staadion on kasutamiseks Viimsi koolide (Viimsi, Haabneeme,
Püünsi, Randvere) õpilastele ja siin
tegutsevatele spordiklubidele. Li-

saks hakatakse tulevikus staadionil kindlasti läbi viima erinevaid
spordivõistlusi.
Tänavu 19. veebruaril kuulutas
Viimsi vallavalitsus välja kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni projekteerimise- ja ehitushanke, millele laekus kolm pakkumist. Edukaks pakkujaks osutus Lemminkäinen Eesti AS, kes tegi kõigile

nõuetele vastava pakkumise kõige
madalama maksumusega, summas
1 304 175 eurot (lisandub käibemaks).
Sõlmitud hankelepingu täitmise tähtajaks oli 23. detsember 2015.
Kohtumiseni Viimsi uuel staadionil!

Mati Mätlik
abivallavanem

Vallavolikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 27.10.2015 vastu võetud otsused:
93 – Sihtasutuse Rannapere Sotsiaalkeskus tegevuse lõpetamine
94 – Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
kinnitamine
95 – Kohtuliku kompromissi heakskiitmine haldusasjas nr 3-14-50871 ning
volituse andmine kompromissi allkirjastamiseks
96 – Nõusoleku andmine AS-ile Viimsi Vesi lühiajalise laenu andmiseks
97 – Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks
98 – Nõusoleku andmine huvikoolide tegevuskulude katmise lepingu sõlmimiseks
99 – Vara tasuta kasutamise lepingu pikendamine OÜ-ga Rein Ottosoni
Purjespordikool
100 – Vara tasuta kasutamise lepingu pikendamine MTÜ-ga Prangliranna
101 – Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga
piirneva osalise ala detailplaneeringu vastuvõtmine, Pärnamäe veehoidla kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine ja detailplaneeringu
avalikule väljapanekule esitamine
102 – Metsakasti külas asuva Riiasöödi tee L3 ja Hobuvankri H3 maaüksuste omandamine
103 – Viimsi vallas, Lubja külas asuva Nurme IV kinnistu koosseisust maa
omandamine
Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 otsus nr 101 – Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala
detailplaneeringu vastuvõtmine, Pärnamäe veehoidla kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine ja detailplaneeringu avalikule
väljapanekule esitamine
Otsustati võtta vastu ja pärast Keskkonnaametilt looduskaitseseaduse
§ 40 kohast nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks esita-

da avalikule väljapanekule Viimsi vallas Pärnamäe külas, Pärnamäe tee
ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala detailplaneering
(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 22-05), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulundusmaast üksikelamumaaks ja haljasala maaks, kolme
üksikelamukrundi ja ühe haljasala maa krundi moodustamiseks ja elamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vastavalt krundi suurusele
320 m2 kuni 390 m2. Üksikelamute maapealne korruste arv on 2, maa-alune korruste arv 1, suurim lubatud kõrgus hoone maapealsel osal on 8,5
meetrit, abihoonel 5,0 meetrit (lubatud on 1 korrus).
Viimsi Vallavolikogu poolt 27.01.2015 vastu võetud määrused:
27.10.2015 määrus nr 17 – Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord
27.10.2015 määrus nr 18 – Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord
NB! Kõikide otsuste ja määruste terviktekstidega on võimalik tutvuda
Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.
Eelnõu läbis esimese lugemise
Viimsi vald on üks viimastest kohalik omavalitsustest, kes tõstab maamaksumäära teiste määradega samale tasemele.
27. oktoobril oli volikogus esimesel lugemisel maamaksumäära tõstmine seniselt 1,9%-lt 2,5%-le. Eelnõu suunamise II lugemisele andsid oma
poolthääle 13 volikogu liiget, 5 olid vastu ja 1 volikogu liige ei hääletanud.
Maamaksumäära eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine on planeeritud novembrikuu vallavolikogu istungil.

Muuga küla
üldkoosolek

Muuga küla üldkoosolek külavanema
valimiseks toimub 2. detsembril 2015
kell 18.30 Randvere Koolis (G. H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla).
Päevakorras: külavanema aruanne tehtud tööst; külavanema valimine; küla arengukava arutelu ja kinnitamine; jooksvad küsimused.
Palume valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Külavanema kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik; info@viimsivv.ee) hiljemalt 1 nädal
enne üldkoosoleku toimumist.

Vallavalitsus

Teavitus!
Kommunaalamet teostab lehekottide äravedu 14. ja 15. novembril ning 21. ja 22.
novembril. Palume lehekotid teepoolsele
küljele tõsta juba reede õhtul.

Kommunaalamet

Vabandame!
Vabandame eksliku fakti pärast 16. oktoobri Viimsi Teatajas lk 2.
Lk 2 oli ekslikult välja toodud, et järgmine Viimsi Teataja ilmub 23. oktoobril, tegelikult ilmus 16. oktoobrist järgmine leht
30. oktoobril.

Viimsi Teataja
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Teavitus!

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

ARHITEKTI,
kes saab anda olulise panuse kiiresti kasvavas ja
arenevas Viimsi vallas, viies ellu visioone ja töötades
välja uudseid lahendusi.
Teenistusülesanded:
Ehitusameti arhitekti peamised tööülesanded on projekteerimistingimuste koostamine, samuti ehitusprojektide läbivaatamine, nõuetele vastavuse kontrollimine ja hinnangu andmine.
Nõuded kandidaadile:
• erialane (arhitektuur) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 3 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest, orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas,
valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus
suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus
ja täpsus;
• algatusvõime ja pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas
ametikohal vajalike teksti- ja tabelitootlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude
kasutamise oskus.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid,
mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse
mõistes.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata hiljemalt 13.11.2015 aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
74001 Harjumaa märgusõnaga “ARHITEKT” või
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile nele@
viimsivv.ee.
Lisateave: Juhan Kuller (ehitusameti juhataja), tel 6028
821, juhan@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave
Nele Kilk, tel 6028 872, nele@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi

TRANSPORDISPETSIALISTI
leidmiseks.
Teenistusülesanded:
Transpordispetsialisti peamised tööülesanded on kommunaalametis ühistranspordi, liikluse ja transpordi valdkonna töö korraldamine, sh:
• ühistranspordivõrgu arendamine, statistika koostamine, uute valideerimise rakenduste juurutamine, bussipeatuste hoolde korraldamine;
• sõiduplaanide kooskõlastamine, ettepanekute tegemine, plaanivahetuse korraldamine;
• veolubade väljastamine, liikluspiirangute avalikustamine, liiklusmärkide paigaldamise korraldamine.
Nõuded kandidaadile:
• tehniline kõrgharidus;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus
suhtlustasandil;
• oskus orienteeruda seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus
ja täpsus;
• koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas
ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude
kasutamise oskus.
Soovitatav on:
• eelnev erialase töö kogemus;
• teadmised kohalikust omavalitsusest ja omavalitsuse tööd reguleerivatest õigusaktidest.
Omalt poolt pakume:
• toetavat ja ägedat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis
välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi vallas liikluspindadele
nimetuste määramisest:
1. Äigrumäe külas Muuga teelt algab ja lõpeb Muuga tee
25 kinnistuga.
Ettepanek on määrata liikluspinna nimetuseks ALLIKA TEE.
2. Lubja külas Lubja teelt algab ja lõpeb Kristlepa tee 3
kinnistuga.
Ettepanek on määrata liikluspinna nimetuseks MATKA TEE.
3. Laiakülas Narva mnt-lt algab ja lõpeb Uus-Käspre tee
lõik 2-ga.
Ettepanek on määrata liikluspinna nimetuseks KÄSPREMÄE
TEE.
4. Pärnamäe külas Kesk-Kaare teelt algab ja lõpeb Sooheina teega.
Ettepanek on määrata liikluspinna nimetuseks SOOSILLA
TEE.
Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada
kuni 13.11.2015 e-posti aadressil info@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, märgusõnaga
“Liikluspinnad”.

Vallavalitsus

Viimsi Vallavalitsus otsib
erivajadusega lapsele

TUGIISIKUT
2015/2016 õppeaastaks Viimsi Kooli.
Töö kirjeldus
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendamisel tegevuste läbiviimisel koolipäeva jooksul. Lapse
sotsiaalsete oskuste arendamine ja toetamine pärast
õppetööd.
Nõuded kandidaadile:
• Sõbralik
• Kohusetundlik
• Füüsiliselt aktiivne

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse
mõistes.

Kasuks tuleb varasem kogemus erivajadustega lastega
töötamisel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata hiljemalt 13.11.2015 aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
74001 Harjumaa märgusõnaga “TRANSPORDISPETSIALIST” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile nele@viimsivv.ee.

Kandidaadil palume esitada vabas vormis avaldus ja
elulookirjeldus 10. novembriks 2015 aadressile Nelgi
tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Lisateave: Alar Mik, tel 6028 827, alar@viimsivv.ee
(küsimused seoses tööülesannetega), konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 6028 872, nele@viimsivv.ee.

Lisateave: Margit Stern, tel 6028 857, margit@viimsivv.ee.

Detailplaneeringud
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. Oktoobris ilmub leht kolmel korral.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 13. novembril.

09.11.2015 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) Tammneeme küla, Tammneeme tee 55 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala hõlmab 2330 m2 suurust elamukrunti Tammneeme tee 55, mis asub Tammneeme tee ja Luhaääre tee ristumiskohal. Muuga lahest jääb kinnistu ca 130 meetri kaugusele. Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kuni
kahe abihoone ehitamiseks.
09.11.2015 algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) Leppneeme küla, Leppniidu tee 9 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi
tutvustav avalik arutelu.
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Viimsi mõisapark saab uue näo
Mõisapargi tiikide ümbrus,
siseteed, Pargi kergliiklustee ja suur osa sademeveesüsteeme saavad tulevaks aastaks korrastatud,
mis loob kogu mõisapargile uue näo.

Viimsi Vallavalitsus esitas kevadel taotluse EL Ühtekuuluvusfondi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus meetme
“Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlusvooru. Projektitaotlus keskendus Viimsi
mõisapargi südame veesilmade ja jalgteede rekonstrueerimisele ja taastamisele ligi 4 hektari suurusel alal (vt skeemi).
Projektiga on ette nähtud
mõisapargile uue geoaluse koostamine, 4 ha suurusele alale sademeveesüsteemide ja pargiteede rekonstrueerimise tööprojektide koostamine, tiikide
puhastamine ja korrastamine,
sademeveesüsteemide korda tegemine, teede korda tegemine,
pinkide, stendide ja prügikastide paigaldamine. Kogu projekti taotluse maht oli 103 735
eurot.
KIK-i juhatuse otsusega rahuldati aprillis Viimsi valla taotlus summas 88 174,75 eurot (85%
taotletavast summast). Omafi-

Mõisapargi tiikide, sademeveesüsteemide ja teede korrastamise
skeem: must – korrastatav tee; roheline – paigaldatav pink; oranž
– infotahvel. Lisaks korrastatakse kogu ala sademeveetorustik ja
kuivendussüsteemid. Allikas kommunaalamet

nantseeringu leidmiseks (15%
103 735 eurost) esitati taotlus
KIK-i looduskaitse programmi,
millele tuli positiivne otsus maikuus – toetada taotlust 15 560,25
euro osas. Kokku on Viimsi
vald saanud läbi kahe taotluse ilma omafinantseeringuta
toetust KIK-ilt 103 735 eurot
Viimsi mõisapargi korrastamiseks.
Projekti eeltegevustega alustati juba juunikuus. Augustis

koostati uus pargi geoalus (kaardistamaks kõik sademeveesüsteemid, trassid ja puud), sügisel alustati tööprojektide tehniliste tingimuste koostamisega, eesmärgiga avaldada projekteerimise hange ning saada
aasta lõpuks kummagi tööprojektiga valmis. Ehitustööd on
kavandatud 2016. aastasse. Ehitustöödega on kavas kõik kolm
tiiki puhastada ja vajadusel kaldaid kindlustada. Keskmisele

tiigile, mille äärest tee mööda
läheb, rajatakse osaline piire ja
tugimüür teepoolsele kaldale,
samuti tehakse vaateplatvorm
praeguse kaevu peale. Teisele
poole teed, kus vesi laskub, taastatakse kaskaad, et vesi saaks
taas pargis suliseda ja laskuda
kivilt kivile. Korrastatakse sademeveetorud ja kraavid, mis
vee tiikidesse juhivad. Tänaseks on Tallinna Kaubamaja
Kinnisvara AS-i abil valminud
ka uus eesvoolu toru mõisapargile (600 mm läbimõõduga
kollektor tuleb mööda Paadi
teed ja läheb Randvere tee alt
läbi pargi territooriumile), kuhu kõik liigsed sademeveed juhtida – sinna suunataksegi tiikide ülevoolud ja liigvesi. Lisaks sademeveesüsteemide korrastamisele on kavas korrastada Mõisapargi tee alates alumisest rekonstrueeritud lõigust
kuni Johan Laidoneri teeni. Samuti saab korda tehtud Maria
Laidoneri tee alates Pargi teest,
mis taastatakse kuni Laidoneri monumendini. Viimsi vald kavandab veel täiendavalt valgustuse juurde ehitamist valgustamata lõigule. Rekonstrueeritud
teede äärde paigaldatakse uued
ja pargimiljöösse sobivad pingid ja prügikastid. Lisaks pannakse välja stendid, mis tutvus-

tavad pargis liikujatele pargi
väärtusi – erinevaid liike ja kooslusi. Töödega on plaanis valmis
saada 2016 juuni lõpuks.
Paralleelselt mõisapargi korrastamisega valmib Pargi tee
äärde jalg- ja jalgrattatee koos
tänavavalgustusega, maksumusega ligi 209 000 eurot.
Tee ehitustöödega samal ajal
on teostatud pargis vanade sademeveetorude puhastamist ja
maa alt on leitud mitmed sademeveekaevud, mille olemas-

Torude pesemisel selgunud ja
välja kaevatud 35 aasta vanuse
purunenud sademeveetoru asendamine – tagamaks sademevee
äravoolu pargi ülemise osa kaevudest. Selliseid töid tuleb edaspidi rohkelt teha, et park kuivaks
saada. Foto Taavi Valgmäe

olust seni info puudus. Kommunaalamet on teostanud pargis nii survepesu, torude asendamist, kaevude taastamist, kaevetöid, täiendavaid geodeetilisi töid, kui ka tellinud sademeveetorude ehitamist – kokku ligi 5000 euro eest.
Edasi on kavas jätkata mõisapargi korrastamist ning uute
taotlusvoorudega hankida rahalisi vahendeid pargi kuivendussüsteemide korrastamiseks
ülejäänud aladel, samuti alustada dendroloogiliste töödega
ning paigaldada parki veelgi
rohkem pinke ja taastada vanu
teid. Tuleval aastal on kavas
täiendavalt veel teostada Pargi
tee katte remonti ning vahetada
välja amortiseerunud Mõisapargi tee kate Statoili ringristmikust kuni Johan Laidoneri
teeni. Samuti on kavas rajada
ümber keskmise tiigi tee ja
väikene sild, et pargile tekiks
nn süda (keskne ala), millest
hargnevad igas suunas teed.
Käesoleval ja tuleval aastal
investeeritakse mõisapargi taristusse ja pargi korrastamisse
kokku ligi 350 000 eurot, mille
tulemusena saab Viimsi mõisapark täiesti uue näo ja uue hingamise.

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

Viimsi valla teehoolde periood 2015–2020
19. oktoobril allkirjastasid Viimsi vallavanem
Alvar Ild ja AS Teede
REV-2 juhatuse liige Tarvo
Kuusk Viimsi valla teede
hooldelepingu aastateks
2015 kuni 2020.
Lepingu allkirjastamisele eelnes rahvusvaheline hankemenetlus, mis kestis kolm kuud.
Viimsi valla teehoolde hankel
esitasid oma pakkumused kaks
ettevõtet: OÜ PK Infra ning senine teehooldaja AS Teede
REV-2. Soodsaimaks osutus AS
Teede REV-2 pakkumus. Vallavalitsus kinnitas eduka pakkuja oma 2. oktoobri istungil
hanke võitjaks.
AS Teede REV-2 teehoolde
maksumus on vastavalt hooldaja esitatud pakkumusele hooldeperioodi 2015–2020 peale
koos käibemaksuga kokku 2 684
045,53 eurot (sh ühikhindadega
tellitavate tööde hinnad). Teehoolde jaguneb 5-aastase perioodi peale 60 kuuks, mis omakorda jaguneb 35 tali- ja 25 suvehooldekuuks. Uus hooldeperiood
algab 16. novembril 2015 ja leping lõpeb 15. novembril 2020.
Talihooldekuu maksumus
(poolsaare ja Prangli saare teed)
koos käibemaksuga on 50 651,05
eurot ja suvehooldetööde hooldekuu maksumus (poolsaare ja
Prangli saare teed) 26 142,82
eurot. Lisaks teostatakse veel suveperioodil säilitusremonti ning
perioodilisi hoolde- ja remonditöid hooldekuu maksumusega 14 321,92 eurot. Toodud mak-

19. oktoobril allkirjastasid
Viimsi vallavanem Alvar Ild
ja AS Teede REV-2 juhatuse
liige Tarvo Kuusk Viimsi valla
teede hooldelepingu aastateks
2015–2020. Foto Liina Rüütel

sumustele võivad täiendavalt lisanduda ettenägemata tööde
maksumused ja igasugused täiendavad tööd (nt täiendav lumevedu, lisanduvate parklate hoole, lisatöö imuriga, betoonpindade keemiline pesu, umbrohutõrje vms – kokku 47 nimetust erinevaid töid), milliseid
teostatakse ühikhindade alusel
ja mille rahalist mahtu pole võimalik hetkel ette näha.
Võrreldes varasema perioodiga koondab hooldeleping esmakordselt Prangli saare teede hoolet, poolsaare teehoolet
ning bussipeatuste talihoolet.
Varasemalt oli kolm eraldi hooldelepingut. Ka on kuupõhiselt
arvestuselt mindud üle hooldekuupõhisele arvestusele: jooksva kuu 16. päev kuni tuleva kuu
15. päev.

Uue teehooldelepinguga on
ette nähtud ka mitmeid sisulisi
muudatusi. Juba hanke eeltööna määrati Viimsi valla teedele
seisunditasemed, mis seni puudusid. See tagab senisest selgema kontrolli võimaluse teehoolde kvaliteedi üle. Seisunditase
määrab teel toimuvate hooldetööde sageduse, iseloomu ja tingimused, mida peab teehooldaja tagama. Ka on detailselt välja toodud erinevad nõuded suvehooldele, talihooldele, niidutöödele, perioodilisele hooldele, märkide hooldele, teekraavide ja truupide hooldele, asfaltteede hooldele, killustikkattega teede remondile, bussipeatuste hooldele ning eraldi on
lahti kirjutatud teehoolde kontroll. Senisest sagedamaks muutub teede puhastamine, määratletud on kevadised puhastustööd ja sügisesed puhastustööd,
täpsemalt on reguleeritud restkaevude puhastamine, truupide
seire, aastas on ette nähtud puhastada 5 km teekraave. Varasemalt oli teehoolde lepinguga
ette nähtud üks teemaade niidukord aastas, nüüdsest on see
viidud kahele korrale, teede
arv on 60 (40 km), lisaniitmisi on võimalik tellida perioodilise hoolde koosseisus.
Täiesti uue asjana on lepinguga ette nähtud sisse viia ekeskkonnas täidetav hooldepäevik, mida täidab hooldaja poolt
teemeister ja valla poolt järelevalve korras vastav spetsialist.
Lisaks paigaldatakse Viimsisse
kaks uut teeilmajaama – Pär-

namäe küla jaam ja Rohuneeme küla jaam –, mis hakkavad
edastama infot teekatte temperatuuri, õhutemperatuuri ja tuule kohta. Plaanis on jaamad varustada ka kaameratega ja infot valla kodulehe kaudu edastada. Kõik teehoolde sõidukid
on varustatud GPS seadmetega (sh alltöövõtjate seadmed)
ja nende teekondi on võimalik
järelevalve korras jälgida.
Uue hooldehanke üks eesmärke on viia teehoole senisest
rohkem e-ajastusse ning seeläbi tuua teenus ka vallaelanikule lähemale. Plaanis on veel mit-

med tarkvaralised arendustööd,
mis kajastaksid teehoolet ja edastaksid teid puudutavat infot läbi valla kodulehe, nendeni püüame jõuda etapiviisiliselt.
Esimest korda on lepingus
kirjeldatud teemeistri (hooldetöid juhtiv ja korraldav hooldajapoolne isik) funktsioon ning
ülesanded, samuti on lepinguga
sätestatud teehoolde tähtajad.
Uue teenusena on sisse toodud tolmutõrje killustikkattega
ja freespurukattega teedel, mida paljud vallaelanikud on soovinud. Kokku teostatakse tolmutõrjet baasmahuga 25 kilo-

Teehoolde olulised tähtajad
l 15. aprill – talihoolde lõpp
l 16. aprill – suvehoolde algus
l 1. mai – jooksva aasta teede remondiplaani esitamise tähtaeg
l 1. mai – asfaltbetoonkattega teede lappimistööde kaardistus
ja nimekirja esitamise tähtaeg
l 10. mai – kevadpuhastustööde lõpp
l 15. mai – teepeenarde kevadise profileerimise lõpp
l 15. mai – teede kevadise hööveldamise lõpp
l 15. mai – kahjustatud liiklusmärkide asendamise lõpp
l 15. mai – kaitsepiirete hooldamise lõpp
l 15. mai – I tolmutõrje lõpp
l 1. juuni – uuendatavate teekatte märgistustööde loetelu esitamise tähtaeg
l 15. juuni – asendamist vajavate ja paigaldatavate liiklusmärkide loetelu esitamise tähtaeg
l 20. juuni – ribapindamiste ja pigikillustikuga parandustööde lõpp
l 22. juuni – I niidutööde lõpp
l 1. august – II tolmutõrje lõpp
l 1. september – II niidutööde lõpp
l 15. september – teekraavide puhastuse lõpp
l 1. november – teepeenarde sügisese profileerimise lõpp
l 1. november – teede sügisese hööveldamise lõpp
l 1. november – sügispuhastustööde lõpp
l 15. november – suvehoolde lõpp
l 16. november – talihoolde algus

meetrit ja kahel korral suveperioodi jooksul. Säilitusremonttööde koosseisus tehakse valla
teedel pigikillustikuga remonttöid 200 tundi, katete remonti
täiendava materjali pealeveoga
2700 tonni ulatuses, ribapindamistöid 2500 m2 ja greideritöid
125 000 m2.
Kvaliteedi tagamiseks on ette
nähtud alltöövõtjatele iga-aastaste infopäevade korraldamine
teehoolde osutamise üheste arusaamiste kujundamiseks, talihoolde teostamise kvaliteedi tagamiseks, olulisemate kokkuvõtete ja laekunud probleemide
arutamiseks. Samuti muutub senisest selgemaks ja sagedasemaks hooldetööde kontroll, ka
on lepingusse sisse toodud 17
erinevat rikkumist, mille esinemise korral saab vähendada
hooldajale makstavat tasu. Uue
lepingu ja teehoolde nõuete koostamisel pööras kommunaalamet
suurt rõhku just hoolde kvaliteedi parandamisele ja järelevalve
suurendamisele. Ka sisaldab teehoolde nõudeid kajastav juhend
rohkelt kommunikatsiooni, info
edastamist, ööpäevaringset tööd,
infotelefoni teenust jmt, et tagada positiivsus ja senisest parem info liikumine.
Lisaks teehooldele teostatakse igal aastal hooldeväliselt
asfaltteedel aukude lappimist,
killustik- ja freespurukattega
teede pindamist, asfaltkatte remonti, teekattemärgiste ja liiklusmärkide paigaldamist.

Alar Mik
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Viimsi vs Tallinn – staadioni ajalooline
esimene jalgpallimäng
20. oktoobril toimus Viimsi
staadionil esimene ning
ajalooline jalgpallimäng,
kus läksid vastamisi
Tallinna linnavalitsus ja
Viimsi vallavalitsus. Koduväljakul mänginud meeskond alistus vastasele
seisuga 2:6, mängu peakohtunik oli Anni Rahula.
5. novembril kooliõpilaste pendelteatejooksuga avatava staadioni esimesed jalgpallivõistlused toimusid juba oktoobri
lõpus, neist uue staadioni ajaloolises, päris esimeses võistluses läks Viimsi vallavalitsuse teenistujad vastamisi heade
naabritega Tallinna linnavalitsusest.
“Kahtlemata on Viimsi staadioni avamine oluline sündmus
Viimsi valla ajaloos. Enne suure staadioni pidulikku avamist
ning Martin Reimi Jalgpallikooli esimest kodumängu pidasime oluliseks valminud staadion eelnevalt ära katsetada,”
sõnas abivallavanem ning vallavalitsuse võistkonna kapten
Oliver Liidemann.
“Öeldakse ju tihti, et keda
ikka katsejänestena kasutada
kui mitte iseend ja häid kolleege ning sõpru. Kui kolleegid
olid nõusse saadud, siis vastasteks otsustasime võtta koostööpartnerid lähinaabrusest. Mõtlesime esialgu minna võistlusesse Pirita linnaosaga, ent lõpuks siiski laiendasime mängu
omavalitsuste tasandile,” lisas
Liidemann.
Sport ühendab inimesi, olgu siis oma või naabrite majas.
“Loomulikult oli kogu mäng

Tallinna linnavalitsuse meeskond. Fotod Liina Rüütel

Viimsi vallavalitsuse meeskond.

Võistluse esimesed ja viimased minutit möödusid mõlemal
võistkonnal tõsise võistlusena.

Palju õnne, Tallinna linnavalitsus! Kohtumiseni juba jääl! Karikat
hoidmas võistkonna kapten Veiko Meremäe.

nii meie kui ka vastasvõistkonnale paras katsumus. Pidime
koduväljakul vanduma vastastele alla, kaotades seisuga 2:6.
Ehk meie jaoks tuli võit sel
korral pigem läbi tugevdatud
meeskonnasuhete nii kodu- kui
ka vastasvõistkonnaga.”
Viimsi vallavalitsuse võistkond oli tugev individuaalselt,
ent vandus vastastele alla tänu
meeskonnamängu puudumisele. “Mänguliselt me vastastele

“Mängida esimest korda väljakul, kus varasemalt keegi ei
ole mänginud, tekitab loomulikult igaühes emotsioone. Tunne oli hea ja pean tunnistama,
et mängides ei saanudki aru,
et tegemist on kunstmuruväljakuga. Loodame, et lähitulevikus saame paika ka tribüünid
ja ekraanid ning siis saab pere
ja sõpradega juba kvaliteetselt
nautida erinevaid jalgpallivõistlusi,” sõnas Oliver Liidemann.

alla ei jäänud. Kuid vigu me tegime. Suurim viga, mida plaanime kindlasti parandada, oli
ühise meeskonnamängu puudumine. Meie võistkonnas on
tugevaid teooriatundjaid ja praktikat saanuid, ent üheskoos läksime väljakule esimest korda.
Vastasteks oli aga linnavalitsus,
kelle võistkond mängib üheskoos 2–3 korda nädalas,” tunnistas Liidemann vigu ja kiitis
vastaseid.

Staadioni esimese jalgpallimängu viimastel minutitel tuli
kohale ka kiirabi. “Lisaks mõnusale ilmale, tugevatele vastastele ja rõõmsameelsetele fännidele tegi kahtlemata mängu
eriliseks ka viimastel mänguminutitel kohale kutsutud kiirabi, kes pakkus ühele meie võistkonna liikmele priisõitu IdaTallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda. Jõudu paranemiseks, Taavi!” võt-

tis võistkonna kapten toimunud jalgpallivõistluse kokku.
Sportlike kohtumisi jätkatakse naabritega ka tulevikus.
“Järgmisena on meil mõttes
Tallinna linnavalitsusega minna vastamisse jäähokis, saalihokis, korvpallis ning täna oleme otsustamas, kas võrkpallis
või käsipallis. Selle võistlussarja planeerimisega jäime võistkonnaga mõttesse, et Viimsi
vallas tegutsevatel spordialadel
on täna kõikidel erinevad nimed ning logod, mis teeb keerulisemaks ühtse sportliku Viimsi kuvandi. Oleme varasemalt
ka spordiklubidega arutanud, et
Viimsi võiks olla sarnaselt mõne teise kohaliku omavalitsusega ja põhjanaabritega ühed
spordimaastiku teerajajaks, minnes mitmest spordiklubi nimest
üle ühisele nimele. Näiteks Viimsi Kalurid Korvpallis, Viimsi
Kalurid Jalgpallis vms. Nimi
tuleneks ikka viimsilaste ettepanekutest,“ vaatab abivallavanem helgelt tuleviku poole.
Viimsi vallavalitsuse võistkonda kuulusid: Oliver Liidemann (kapten), Alar Mik, Timmo Aleksandrov, Taavi Valgmäe, Tõnu Troon, Renee Villemson, Randar Lohu, Erik Vest,
Üllar Orgmaa, Olari Pint, Eero
Antonts, Ivo Lehtmets, Lauri
Randma ja Siim Jürimaa.
Tallinna linnavalitsuse võistkonda kuulusid: Veiko Meremäe (kapten), Martin Gasman,
Asser Jaanimets, Heiki Soome,
Mihhail Jakovlev, Egon Tintse,
Joonas Hendre, Toomas Klasen, Timo Erkki Huttunen, Tiit
Mäger.

Viimsi Teataja

Viimsis toimunud noorte euroliiga etapivõit viidi Venemaale
23.–25.oktoobril Viimsis
toimunud Euroopa Noorte
Korvpalliliiga (EYBL)
U17 vanuseklassi poiste
turniiri esikohakarika viis
Venemaale möödunud
aastane liiga võitja BC
Chekhovskyi Yastrebi.
Parima selgitamiseks tuli appi
võtta matemaatika, kui koguni kolm meeskonda kogusid
viiest mängust võrdselt neli võitu. Vastavalt paremusele korvide vahes järgnes tseehovlastele
BA Tallinn Kalev Eestist ning
soomlaste BC MaSu. Väljakuperemehed KK Viimsi/Kesklinna KK kogus koduturniiril
ühe võidu, millega paiknes paremusjärjestuses seitsmendale
kohale.
KK Viimis/Kesklinna KK
turniiril ainsaks jäänud võit saavutati poolakate KKS Kobierzyce üle, keda treeneripingil juhendab Poola üks kuulsaimaid
korvpallureid Adam Wojciik.
Võistkonda kuuluvad ka viimase kaksikutest pojad Jan ja

Hetk kolmandal päeval toimunud korvpallimängust.

Abivallavanem Mati Mätlik
(paremal) õnnitlemas Venemaa
võistkonna esindajat.

Szymon, kelle mõlema kehalised eeldused võimaldavad jõu-

da korvpallis isaga vähemalt samale tasemele. Põnevas mängus olid eestlased lõpuminutitel kindlamad ning tasuks magus võit 55:48.
Edasistes neljas mängus tuli tunnistada vastaste paremust
vastavalt poolakate Rosa Sporti 41:61, venelaste BC Chekhovskyi Yastrebi 41:72, leedukate BS Aisciai 43:59 ning eestlaste BA Tallinn Kalevi 39:79
vastu.

KK Viimsi/Kesklinna KK
peatreener Indrek Ruut võttis
turniiri kokku: “Arvestades olukorraga, kus meie koosseisus
on võrreldes möödunud hooajaga toimunud olulised muutused, on enamus poisse nn
uues situatsioonis ehk peavad
kandma rahvusvahelises sarjas
võtmerolli või lausa mängivad
selles sarjas esimest korda. Saadi ilusti hakkama – võideldi,
pingutati ja anti endast parim.
Läbi turniiri jäi meil puudu
füüsilisest võimsusest ja just
kogemustest, kuidas mängida
füüsiliselt tugevama ja agressiivse vastase vastu. Positiivse
külje pealt tooks välja, et kõikides mängudes suutsime praktiliselt esimese poolaja mängus
püsida. Tänasel hetkel ei olnud
piisavalt oskusi, treenitust ja
ka kogemusi, et sellel tasemel
mängud enda kasuks keerata.
Head meelt teeb, et midagi niisama vastasele ei antud. Võitlust ja eneseületamisi oli näha
kõigi poolt. Tegi rõõmu, et läbi
turniiri oli mängupildis näha

selget edasiminekut ja tekkis
oluliselt rohkem positiivseid
momente nii kaitses kui ka
rünnakul.”
“Täna on suur rõõm vaadata tagasi neile kolmele pingelisele päevale ning teha kokkuvõtteid pärast niivõrd olulise
turniiri võõrustamist. Võin julgelt öelda, et nii meie oma orgkomitee kui turniiri toetajate
ja külaliste hinnangul saime
suurepäraselt hakkama ning
nii mõnigi peab meie poolt läbiviidud etappi seni parimaks.
Tänan külalisi selle hinnangu eest ning teen suure kummarduse kogu korraldustiimi,
toetajate ja koostööpartnerite
ees! See on meeskonnatöö parim näide ja tõestus, et endale
tuleb seada kõige kõrgemaid
eesmärke ja standardeid. Ka
sportlikult olen meeskonnaga
rahul ning tunnen, et valitud
tee on pikas vaates õige, sest
mängukogemuse saavad meie
oma mängijad. Siinkohal peame
olema kannatlikud ja meeskondliku tulemuse osas n-ö lõi-

vu maksma, aga oleme valmis
seda tegema,” sõnas klubi tegevjuht Tanel Einaste.
Turniiri All-Star viisikusse
valiti Henri Sten Vainola (BA
Tallinn Kalev), Karri Sällylä
(West Coast All-Stars), Andre
Gustavson (BC MaSu), Szymon
Wojcik (KKS Kobierzyce), Egor
Bestuzhevn (BC Chekhovskyi
Yastrebi).
Turniiri MVP auhinna pälvis  Ivan Evstigneev (BC Chekhovskyi Yastrebi).
Euroopa Noorte Korvpalliliiga turniiri Viimsis toetasid:
Viimsi vald, Eesti Korvpalliliit, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Nike, Sportland, Fifaa ja lapsevanemad. Poolaja publikumängude auhinnad pani välja Sportland ja Viimsi Peetri Pizza.
Kõikide mängude tulemused leiate korvpalliklubi kodulehelt www.kkviimsi.ee ning
fotogaleriid klubi sotsiaalmeedialeheküljelt www.facebook.
com/kkviimsi.
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Kadri Kasak: alkohol on kui truu koer,
keda armastame, kuigi ta on meid igast
otsast purenud
liturundus, mis Eesti mastaabis
suurt raha liigutab, paljudel tegijatel suud vett jooksma ajab.
Kui see nii ei oleks, siis oleks
eetilistel põhjustel need tööd
vastu võtmata jäetud ning hoopis Tervise Arengu Instituudile
pro bonot tehtud. Arvestatavast
hulgast turundus- ja reklaamiinimestest on saanud sõltuvad.
Sõltuvus loob enda ümber
uut sõltuvust, sest turundus toimib. Nii nagu noor (ka paljude
18+ inimeste emotsionaalne mina on tegelikult endiselt alaealine) ei ole sõltumatu koolikaaslastest, ei ole ta kindlasti
sõltumatu ka meedia loodud
illusioonidest. Kui noor inimene tahab olla popp ja alkoholireklaam pakub talle illusiooni,
et alkoholijoomine on popp
tegevus, siis võib juhtuda, et ta
seda teed mööda ka läheb.

Enne, kui alustan...
Sõltuvus ei ole alati halb,
oleneb lihtsalt, millest
sõltuvuses olla. Autor
on igatahes sõltuvuses.
Lugeja on ka sõltuvuses.
Elu ei pea liiga tõsiselt
võtma, kirjutab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi
endine president Kadri
Kasak.

Me ei ela üksi. Enamasti seetõttu, et ei taha. Oleme ümbritsetud teistest inimestest, kes
mõjutavad meid iga päev ja iga
kell, sest kõik mutrikesed on
vähemal või suuremal määral
omavahel seotud ja sõltuvuses.
Alkoholisõltuvus kui selline on psühhiaatriline diagnoos.
See on küll Eesti ühiskonnas
laialt levinud haigus (hinnanguliselt kuni 60 000 haigestunut),
kuid enamik meist diagnoosikriteeriume õnneks ei täida. Kui
aga meie seas käib ringi kas
või kümnendik kuuekümnest
tuhandest, siis katsu sa leida
eestimaalast, kes oleks oma tegudes ja otsustes täielikult vaba alkoholist ehk alkoholsõltumatu.
Maatriks, milles elame, on
kapitalism. See loob illusiooni, et kelle käes raha, selle
käes võim ja võim on kindlasti midagi, mida tasub omada.
Niisiis soovivad mõned inimesed aina rohkem ja rohkem
raha teenida, et rohkem võimu
omada. Alkohol on ideaalne
kaup, mille pealt teenida. See
on kohest naudingut pakkuv ja
mis veelgi tähtsam – sõltuvust
tekitav.
Süües kasvab isu ja mõnikord juhtub, et alkoholitootjatele ei piisa sellest, et müüdav
kaup on ise juba väga atraktiivne ning justkui kärbselint
enam enda küljest lahti ei lase.
Alkoholitööstus on Eestis
päris suur ning pakub tööd ligikaudu tuhandele inimesele. Nende inimeste sissetulek sõltub
otseselt tarbitava alkoholi hulgast. Lisaks veel alkoholi trans-

Alkoholikultuur

Kadri Kasak, psühhiaatria resident, viimsilane.

portijad, hulgi- ja jaemüüjad
ning loendamatud baarid, klubid ja kohvikukesed, kellest –
mis seal salata – tubli osa teenivad oma kasumi alkoholi vahendamise kaudu. Kõik nad on
vähemalt kaudses mõttes alkoholisõltuvuses (baaripersonalist
kahjuks paljud ka otseses).

Alkoholi turustamine

Süües kasvab isu ja mõnikord
juhtub, et alkoholitootjatele ei
piisa sellest, et müüdav kaup on
ise juba väga atraktiivne ning
justkui kärbselint enam enda
küljest lahti ei lase. Et isu täita,
soovivad tootjad, et rohkem tegelasi nende kraami prooviks,
ja lausa meelitavad kärbseid
lindi äärde. Inimkärbeste mee-

litamisvahendiks on turundus,
mille maagilist kepikest viibutades arvud mitmekordistuvad.
Vastasel juhul seda ei eksisteeriks.
Turundus on nagu mitme
peaga lohe: kõige suuremad
pead on vähemalt seni olnud
tele-, raadio- ja trükireklaam.
Aga siis on veel üritusturundus,
sponsorlus, internetiturundus,
sotsiaalmeedia turundus, ristturundus ja kõik need ülejäänud. Ja igas turundustööstuse
sektoris töötab palju tegusaid
ja loomingulisi inimesi.
Eestis on väikese turumahu
tõttu üpris keeruline suurt äri
teha ja ka projektide eelarved
kipuvad pigem kasinaks jääma. Pole imestada, kui alkoho-

Viktoriini kolmanda vooru
võitis Kirovi KEK
Pärast suvepausi võõrustas Rannarahva muuseum
Viimsi viktoriini kolmandat vooru.
Kokku osales puhkuselt naasnud Viimsi viktoriini kolmandas voorus 17 võistkonda. Parimat minekut näitas teise võidu järjest saanud Kirovi KEK,
kogudes 43 punkti. Teise koha
saavutas 40 punktiga Viimsi
Vesi esindus ning võrdselt 34

punktiga mahtusid esikolmikusse veel Viimsi Haldus ning
Viimsi Vallavalitsus (Erik Vest,
Alar Mik, Gunnar Kender ja
Randar Lohu).
Kokkuvõttes jätkab liidrina Viimsi Haldus 117 punktiga, kellest vaid ühe punktiga
jääb maha vallavalitsus. Tihe
rebimine käib kokkuvõttes ka
kolmandale kohale, sest vaid
kolm punkti lahutab koguni
viite võistkonda – Tähekesed

(105), Viimsi Vesi (104),
Tammneeme (104), Muuga
(102) ja Meri (102).
Kuna Kirovi KEK esimeses voorus ei osalenud, siis on
neil võimalus esikolmikusse
tõusta pigem teoreetiline. Sarja üldvõitja selgub juba 18. novembril.

Lisaks otsesele reklaamile loob
turundus ka kultuuri. Näiteks
pidupäevakultuuri – alkohol on
osa isegi ametlikest vastuvõttudest, rääkimata tantsupidudest.
Eestlaseks olemise kultuuri (nt
Viru Valge sinimustvalgesse
mähituna või A le Coqi lauluja tantsupeokampaania). Meheks olemise kultuuri. Lahe
olemise kultuuri (100 protsenti
pehmovaba õlu – Saku). Lõõgastumiskultuuri ja nii edasi...
Lisaks turundusinimestele
kaasatakse kultuuriloomesse
mõistagi ka rahva poolt armastatud ja austatud kultuuriinimesi – näitlejaid, lauljaid, sportlasi. Kaasamise ja sõltuvuse levitamise vormiks on sponsorlus. Näiteks Eesti Kontsert on
konjakisõltuvuses ja peab Hennessy uusaastakontserte. Õlletootjad aga varustavad erinevaid muusikafestivale omanimeliste lavalaudadega ja sportlastele pakuvad lausa terveid
halle.
Kultuuriinimeste kaasamine on Eestis lausa seadusega
sätestatud, sest alkoholiaktsiisist läheb Kultuurkapitalile kolm

protsenti. See pole küll teab
mis suur summa, kuid piisav,
et end tihtipeale rahakitsikuses
vaevlevaks tunnistanud kultuur
sellest pahaaimamatult kinni ei
hoiaks. See kõik ei tähenda, et
alkoholita jääks kultuur ja sport
rahast ilma – kui on tahe, siis
on ka lahendus. See tähendab
aga, et kardetakse, et nii võib
juhtuda, ja hirmul on suured
silmad.
See on terve linnatäis inimesi, kellele makstakse tingimusel, et kaaskodanikud alkoholi tarbivad. Loodud on majanduslik sõltuvus, sest riigikassasse laekub makse ja kasvatatakse SKTd. Kasu on küll
näiline ja vaadeldav ainult ühe
nurga alt, kuid poliitikategemisel võib juhtuda, et see ei ole
oluline.
Kultuuriloomine õnnestub
– see on alkoholist suhteliselt
läbiimbunud ja alkoholireklaamides lubatakse ikka veel ilusamat elu. Eelsoodumusega inimesele muutub alkoholist sõltumatuks jäämine väga keeruliseks. Pudel lausa veeretatakse jalge ette, et inimene kindlamalt selle otsa komistaks.

Sõltuvus

Otseses füüsilises sõltuvuses inimene on omaette nähtus. Juba
diagnoosikriteeriumid ütlevad
tema kohta, et tal puudub kontroll ning teda ümbritsevad inimesed on alkoholitarbimisest
vähem olulised. Sellel sõltlasel
on naine/mees ja lapsed, emaisa ja sõbrad. Ka võhivõõrad
võivad purjus sõltlase tee peale ette jäädes kannatada saada.
Tema lapsed võivad küll ise
kaineks jääda, kuid düsfunktsionaalseid käitumismustreid
kannab ta tihtipeale edasi ka
oma lastele.
Ka uuringutega on näidatud, et alkohoolikute lastel on
rohkem sõltuvusi ja käitumishäireid. Psühhiaatriahaiglas töötades ja skisofreenikute või muude raskete psüühikahäiretega patsientide elulugudest võib tihti-

lugu leida viiteid alkohoolikust vanemale.
Astudes sammu veel kaugemale ja võimalik, et liiga kaugele, on isegi tervisega tegelevad inimesed – terviseedendajad, terapeudid ning arstid
– sõltuvuses alkoholist ja tema
tekitatud kahjude kõrvaldamisest.
Kui meil ei esineks liigtarvitamist, peaksid mõned terviseedendajad enda professionaalsele elule täiesti uue mõtte leidma. Maakonnahaiglate
erakorralise meditsiini osakonnad võiksid lausa pooltühjaks
jääda ning terapeutidel poleks
enam nii palju katkiseid hingi,
mida kokku nõeluda.
Alkohol on meiega pikalt
koos olnud ja hästi elanud. Hoolimata arvukatest terviseedendajatest, karskusliikumisest, arstide manitsustest ning haigustest, vägistamistest, perekonna
purunemistest, uppumistest, põlemistest ja muudest kannatustest püsib ta kui truu koer visalt meie kõrval. Ja me oleme
rahul, sest muidu saadaksime
ta ju minema. Me armastame
teda, mis sellest, et ta meid
igast otsast purenud on.
Psühhiaatriliselt lähenedes
ongi üks sõltuvuse tunnuseid kas
teadlik või alateadlik uskumus,
et sõltuvusliku käitumise lõppemine on kuidagimoodi kahjulik (näiteks kirjanik võib mõelda, et kui lõpetan joomise, ei
ole mul enam ainest kirjutamiseks). Sellega kaasneb hirm ja
kas või alateadlik resistentsus
sõltuvuse lõppemise suhtes. Just
see ongi trikk, miks on sõltuvustest nii keeruline vabaneda.
Sõltuvustest on siiski võimalik vabaneda. Esimene samm
vabanemise teel on probleemi
tunnistamine. Oleme juba nentinud, et alkoholi liigtarvitamine on meie ühiskonnas probleem ja sellega tuleb tegeleda.
Indiviididena ei ole me aga
alati jõudnud arusaamiseni, et
ka meil on roll selle sõltuvuse
taastootmisel.

Lõhkekehade demineerimine
Merevägi planeerib 28.10–13.11.2015 teostada ajalooliste lõhkekehade
kahjutukstegemise operatsiooni Miiduranna ja Pirita vahelisel ankrualal “A“.
Kahjutukstegemise käigus tõstetakse lõhkekehad põhjast lahti ja transporditakse ujukite abil
lõhkamiskohta positsioonile 59°29.000N – 024°47.000E, misjärel lõhkekehad hävitatakse.
Demineerimistööde aeg jääb ajavahemikku k 09.00–16.00. 30 minutit ja 5 minutit enne lõhkamist teavitatakse laevaliiklust IMM VHF kanalil 16 ja töökanalil IMM VHF kanal 09.
Lõhkamise ajal on laevaliikluse ohutuskaugus 1 meremiil.
Tegevus on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveameti, Veeteede Ameti, Keskkonnainspektsiooni ja Harju Maavalitsusega.

Toomas Auväärt
Andres Kaarmann
Viimsi viktoriini korraldaja

vanemleitnant, Mereväe operatsioonikeskus
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95 aastat Viimsi raamatukogu
Tagasi “kodus“

“Kahte kappi on ühetassa
majas tarvis: leivakappi
ja raamatukappi… Iggas
majas peaks raamatukappi, igas koggokonna
majas laenoramatokoggo
olema. Teadminne on
väggi, jõud, tugevus, ja
se tulleb lugemisest“. Nii
arvas 1870. aastal Eesti
rahvusliku liikumise üks
juhte Johann Voldemar
Jannsen.
Juba 1911. aastal mõlgutasid
ka Viimsi valla ärksamad elanikud mõtteid oma laenuraamatukogu loomisest, kirjalik
kinnitus selle kohta kahjuks
puudub. Siiski saab ametlikult
Viimsi raamatukogu asutamisaastaks lugeda 1920. aastat,
millest on säilinud kirjalik dokument – raamatukogu aastaaruanne. Raamatukogu asutas
Viimsi haridusselts ja selle ülalpidajaks oli Viimsi vallavalitsus. Raamatukogu asus Viimsi
postiagentuuri ruumides, kus
kasutada oli 1 tuba, kokku 16
ruutmeetrit põrandapinda. Raamatute paigutamiseks oli tarvitada 1 kinnine kapp, kus oli
3 jooksevmeetrit riiuleid. Esimeseks teadaolevaks raamatukogu juhatajaks oli Hans Starrkopf, kelle sõnul olid raamatukogus tingimused töötamiseks
kehvad ja nõuetele mittevastavad. Raamatukogu oli avatud
2 korda nädalas: teisipäeviti ja
reedeti kell 17–19. 1921. aruandeaastal oli kogus 139 eestikeelset raamatut, millest teaduslikke 47 ja ilukirjanduslikke 92, lugejaid oli 50.

Raamatukogu tervitab tänasest asukohast – Rannapere pansionaadi teisel korruselt. Fotod Viimsi raamatukogu, erakogu

“

Eesti Vabariigi
taasiseseisvumine
ei toonud Viimsi
raamatukogule
helgemaid aegu,
pigem vastupidi.

Raamatukogu koduks 1930ndatel oli koolimaja.

Rahvaraamatukogude
tsentraliseerimine

Kolimised

1926. aastal sai raamatukogu
uued ruumid Viimsi toonases
vallamajas Miiduranna külas,
kuid ruumipuudust see oluliselt ei leevendanud.
1939. aastal valdade piiride ühekordse korralduse alusel Viimsi vald likvideeriti ja
liideti koos Nehatu vallaga Iru
vallaks. Raamatukogu koliti
Pringi külla, Viimsi algkooli
majja. Selle asemel, et suuremas vallas oleks suurem ja parem raamatukogu, muutusid selle olmelised tingimused oluliselt halvemaks – halb juurdepääs, eemal keskusest, mitteköetav ruum jms. Tagasilööki
võib näha eelkõige lugejate
arvu vähenemises. Kui eelmises asukohas oli lugejaid üle
300, siis nüüd oli neid vaevalt
70. See tõendab, kui oluline on
kogukonna elanikele raamatukogule juurdepääs ja ruumitingimused.
Viimsi raamatukogu edasine ajalugu näitab, kuidas kirjanduse valik ja lugejaskond on
muutnud raamatukogu vastavalt ajale ja ühiskonnas toimunud muudatustele. Olulised murdepunktid raamatukogu ajaloos
on olnud seotud ka ruumide
vahetusega.
1940.–1945. aastate kohta
on Viimsi raamatukogu doku-

1968. aastal pidi Viimsi raamatukogu taas kolima, seekord
S. M. Kirovi nim näidiskalurikolhoosi kalatööstuse territooriumile, kus raamatukogu kasutusse anti üks väike ruum,
mistõttu enamus kirjandusest jäi
pappkastidesse.

Üks põnevaid näitusi raamatukogu ajaloos on kindlasti olnud 1978.
aastal välja toodud raamatunäitus “Nõukogude Liidu Kommunistlik
Partei“.

Jutuhommikutest on kujunenud raamatukogu traditsioon.
Fotol kuulajad, Marko Kaldur ja Tähekiir.

mendid täielikult hävinenud,
mistõttu puudub igasugune teave raamatukogu asukoha, töötajate jms kohta. Küll on aga
teada, et 1948. aasta veebruaris moodustati Viimsi külanõukogu ja raamatukogu asus Viimsi valla algkooli õpetajate internaadi ühes toas, kus oli nii
kitsas, et raamaturiiulid olid
eluohtlikult maast laeni. Raamatukogu muutus ideoloogia-

asutuseks nii väliselt kui ka sisuliselt; kohustuslikud elemendid olid loosungid, seinalehed,
plakatid jms, nõukogude kirjandus ja raamatupropagandaüritused. Lugejate arv kasvas
ligi viiesajani, kellest suure osa
moodustasid vene sõjaväelased,
nende perekonnad, koduperenaised, keskkooli viimaste klasside õpilased, töölised, kalurid
ja teenistujad.

Raamatukogu järgnevaid aastaid mõjutas eelkõige Eesti NSV
raamatukogunduses läbi viidud
rahvaraamatukogude tsentraliseerimine. Nimelt anti Viimsi
külaraamatukogu üle S. M. Kirovi nim näidiskalurikolhoosile, kes omaniku ja rahastajana
kujundas raamatukogust kolhoosi esindusasutuse. 1976. aastal sai raamatukogu kalurikolhoosi keskuses spetsiaalselt raamatukogu tarbeks projekteeritud ja sisustatud ruumid. Eesti
ulatuses ei olnud just palju raamatukogusid, kellel oleksid olnud nii esinduslikud ruumid ja
sisukas töö. Võib julgelt öelda,
et see oli tolle aja kohta Viimsi
raamatukogule edukas aeg.
Kui 1976. aastal oli raamatukogus üle 8000 trükise, siis
1990. aasta alguseks kasvas see
enam kui 24 000 eksemplarini. Samas lugejate arv kasvas
497-st enam 5000-ni (nimetatud näitarvud on esitatud koos
filiaalidega Kolgal, Kaberneemes, Pärnu pansionaadis ja
rändraamatukogudega kalalaevadel). Raamatukogu töö oli
muljetavaldav, mille tulemusena võideti 1980ndatel maaraamatukogude vaheline sotsialistlik võistlus ja saadi teenitult
esile tõstetud. Raamatukogus
korraldatud kirjandusüritused
olid nii heal tasemel, et Eesti
Raadio salvestas Martin Viirandi juhtimisel enamuse oma
kirjandussaadetest just Viimsi
raamatukogus.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumine ei toonud Viimsi raamatukogule helgemaid aegu,
pigem vastupidi. Lohutuseks

pole seegi, et 1990ndate alguses oli enamus meie rahvaraamatukogusid samas seisus, sest
lahtiriigistatud raamatukogud
polnud sugugi teretulnud kohalike omavalitsuste haldusesse – seadusi polnud veel kehtestatud ja halb majandusseis
ei näinud väärilist kohta kultuurile, sealhulgas raamatukogudele.
1991. aastal reorganiseeriti
S. M. Kirovi nim näidiskalurikolhoos osaühinguks Esmar,
keda raamatukogu ülalpidamine ei huvitanud. Raamatukogu
olukord muutus üha keerulisemaks. Alles 1993. aastal võttis
Viimsi vald raamatukogu oma
hallatavaks asutuseks ja raamatukogu nimetati ümber Viimsi
Raamatukoguks. Uus katsumus
sai raamatukogule osaks 1994.
aasta alguses, kui raamatukogu otsustati endise kolhoosikeskuse ruumidest välja kolida
Viimsi vallamaja saun-riietusruumidesse. Endise 300 ruutmeetri asemel tuli järgneva nelja aasta jooksul leppida 80 ruutmeetriga. Taas tuli oodata peaaegu neli aastat, kui 1997. aasta lõpus koliti raamatukogu
Rannapere hooldekodu esimesele korrusele, kus praegu asub
Viimsi Päevakeskus. Jälle oli
raamatukogus ruumi trükiste
riiulitele paigutamiseks, koht
ürituste korraldamiseks, mis mõjutas loomulikult Viimsi elanikke raamatukogu külastama.
Kui 1997. aastal oli Viimsi raamatukogul 520 registreerunud
lugejat, siis aastal 2000 oli lugejaid juba ligi 1300. 1998. aastal algas raamatukogu arvutiseerimine, kusjuures loodi teavikute elektronkataloog ning
peagi tekkis lugejatel võimalus
kasutada ka internetiteenust.
1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses oli paljudel omavalitsustel otsustavust tegelda kaasaegsete raamatukoguruumide
ehitamise ja renoveerimisega.
Sellest kujunes sageli võistlus,
missugune omavalitsus on suuteline oma senise suhteliselt kehvades oludes olnud raamatukogu muuta hubaseks info- ja
kultuurikeskuseks, kuhu inimesed tulevad mitte ainult raamatuid laenama, vaid kasutama ajakohaseid e-teenuseid,
kohtuma huvitavate inimestega ja suhtlema omavahel.

2005. aasta september, kui koliti praegustesse ruumidesse Rannapere pansionaadi teisel korrusel, on Viimsi raamatukogule märgilise tähendusega. Lõpuks jõuti pärast mitmekordseid kolimisi “oma koju”, kus
on hubane ja mõnus nii lugejatel kui ka töötajatel. Seda on
tõestanud lugejate hulgad, kes
on leidnud tee raamatukokku
ja kes laenavad siit märkimisväärsetes kogustes lugemisvara. Eriti rõõmustab raamatukoguperet, et üha enam lugejaid
on laste hulgas.
Populaarsed on igasuvised
laste võistulugemised, mille võitmiseks on osalejatel tekkinud
lugemishasart – kes loeb kiiremini ja rohkem. Kuigi Viimsis
on inimestel vaba aja sisustamiseks hulgaliselt erinevaid võimalusi ja ka Tallinna meelelahutusasutused on lähedal, on
raamatukogus korraldatud kohtumisõhtud leidnud kindla osavõtjate ringi. Tuleb ainult leida
huvitavad teemad ja põnevad
inimesed. On rõõmustav, et
Viimsi elanikud on lugevad inimesed, kes hindavad teadmisi
ja tunnevad avastamisrõõmu
vaimsest maailmast.
Kuid siiski ei saa rahul olla tänase olukorraga, sest raamatukogu on kasvav organisatsioon, kus ajapikku hakkab paratamatult kimbutama ruumikitsikus, kui uusi teavikuid ja
lugejaid lisandub mitte ainult
aastate, vaid päevadega.

“

2005. aastal
oli Viimsi raamatukogul 37 857 teavikut, 2015. aastal tuleb neid riiulitele ära paigutada juba enam
kui 51 000.
Kui 2005. aastal oli Viimsi
raamatukogul 37 857 teavikut,
siis 2015. aastal tuleb neid riiulitele ära paigutada juba enam
kui 51 000. Aktiivseid lugejaid on registreeritud käesoleva aasta seisuga 6897 (2005.
aastal 1556). Asjakohane on
raamatukogu ruumide projekteerimisel ette näha vähemalt
25–30 aasta perspektiiv. Kahjuks selgus juba 2010. aastal,
et Viimsi raamatukogu ruumiprogrammis pole neid tingimusi arvestatud.
Raamatukogu pole mitte ainult teavikute laenamiskoht, vaid
teabe- ja kultuurikeskus, kohtamis-, suhtlemis- ja ka iseendaga olemise koht.
Tulles tagasi Johann Voldemar Jannseni mõttetera juurde,
soovib 95-aastase Viimsi raamatukogu pere, et “leivakappide”
(kaubanduskeskuste) kõrvale
kerkib ka vähemalt 2000 ruutmeetri suurune “raamatukapp”.
Kui mitte varem, siis raamatukogu 100. aastapäevaks!

Tiiu Valm
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Üks neljandik Rävala malevkonna
liikmetest on viimsilased
Viimsi vald kuulub territoriaalselt Kaitseliidu
Harju maleva Rävala
malevkonna haldusalasse
ning malevkonna pealik
on viimsilane nooremleitnant Lauri Lasimer.

“Reservväelane on topeltkodanik,” on öelnud Sir Winston
Churchill ning ilmselt sellest
mõtteterast juhinduvad enamik
ligi 15 000 Kaitseliidu vabatahtlikku tegevliiget üle Eesti.
Kaitseliit jaguneb üle-eestiliselt 15 malevaks, kes omakorda jagunevad valdavalt territoriaalsel põhimõttel malevkondadeks.
“Rävala malevkonna vastutusala on Ida-Harjumaa ehk
piltlikult öeldes Viimsist Loksani, sealt Aegviiduni ja Aegviidust Looni – selline suur
ristkülikukujuline maa-ala. Haldusterritoriaalselt kuulub siis
malevkonna huviorbiiti lisaks
Viimsi vallale veel Kuusalu vald,
Anija vald, Aegviidu vald, Raasiku vald, Jõelähtme vald, Maardu linn ja Loksa linn,“ sõnas
malevkonna pealik.
Rävala malevkonda kuulub
kokku ligi 430 inimest. “Meie
malevkonnas on kokku pea pooltuhat inimest ning minul viimsilasena on hea meel, et neist
enam kui sada on pärit või elavad igapäevaselt Viimsi vallas. Õnneks või kahjuks elame
muutlikus maailmas, mistõttu
on viimsilasi Kaitseliidu ridades ka teistes malevates ja malevkondades, samas kui meie
ridades on teiste omavalitsuste registrisse kantud elanike,“
tutvustas pealik oma malevkonna liikmeskonda.
Rävala malevkonna visiooniks on olla esmase lahinguvõimekusega, isamaaliselt meelestatud ja kõrgelt motiveeritud
liikmetega kohalike struktuuriüksustega ja omavalitsustega
koostööd tegev Kaitseliidu allüksus. “Meie liikmeskond on
küll suur, malevkond koosneb
kolmest kompaniist, ühe kompanii suurus on ca 120 inimest
ning 2. rühmast u 30 inimest,
ning olen kindel, et meie kaitseliitlased täidavad seatud visiooni,” sõnas nooremleitnant.
Rävala malevkonna missioon on olla alaliselt kõrge valmisolekuga vabatahtlikult organiseeritud jõud Ida-Harjumaal, pakkudes turvalisust antud piirkonna elanikele ning
head väljaõpet ja vaba aja veetmise võimalusi oma liikmetele.

Malevkond ja Viimsi

Rävala malevkond teeb Viimsi vallas peamiselt koostööd
Viimsi vallavalitsusega, Eesti
Sõjamuuseumi, Naiskodukaitse Harju ringkonna Viimsi jaoskonna ja Rannarahva muuseumiga.
“Mitmel aastal on malevkonna teavitusmeeskond kor-

lega lävitakse nii vabal ajal kui
ka siis, kui kodumaa vajab abi
ja kaitset. Kaitseliitlased on
need, kellega õlg õla kõrval
üheskoos minna kriitilisel hetkel kaitsma kodumaad,” kirjeldab nooremleitnant kaitseliitlasest sõpru, relvavendi.

15 aastat Kaitseliidus

Kotkalend 2013 lõpurivistusel Varbola linnamäel sai Lauri Lasimer
brigaadikindral Meelis Kiililt kätte kompaniiülema lõputunnistuse.

Rävala malevkonna kaitseliitlased Põhja ringkonna malevate
ühisõppusel Hunt 2014 plaani pidamas.

Kui soovid liituda Kaitseliidu Harju maleva Rävala
malevkonnaga, siis võid
kirjutada ja küsida juhiseid
e-posti teel malevkonna
pealikult Lauri Lasimerilt
aadressiga lauri.lasimer@
kaitseliit.ee.

raldanud Eesti Vabariigi aastapäeval Rannarahva muuseumis näitusi sõduri varustusest
ja relvastusest (2015. aastal
näitust ei toimunud – toim.).
Üheks meeldejäävamaks näituseks ja tutvustamiseks oli
kindlasti II maailmasõja aegse
ning tänapäevase sõdurivarustuse võrdlus,” sõnas Lasimer.
Viimsi jaoks on oluline Rävala malevkonna panustamine
juunis võidupüha tule toomisega valda. Traditsioonide kohaselt süüdatakse päev enne
võidupüha Pärnumaal Toris tuli, mis viiakse võidupüha paraadile. “Paraadil annab Eesti
Vabariigi President tule tuletoojatele, kelle ülesandeks on
see viia kodumaakondadesse.
Maakaitsepäeval, mis on oma
olemuselt võidupüha paraadi
maakondlik formaat, antakse
tuli edasi kohalikele valla esindajatele. Peale tseremooniat “laenatakse” tuld kaitseliitlastele,
kelle kohustuste hulka kuulub
tule transportimine valla aukodanikele ning sealt edasi valla
jaanitulele,” kirjeldas Lasimer
võidupüha tuletoomise protsessi.
Viimsi vallavalitsus korraldab augustis Prangli saare suvespordipäevi, kus juba aastaid
on üheks spordialaks olnud

laskmine. “Spordipäevadel on
meie ülesandeks koordineerida
ja õpetada soovijaid turvaliselt
laskma sihtmärki automaadiga
AK-4.
Traditsioonide kohaselt oleme aastaid osalenud septembris toimunud Viimsi turvalisuse päeval. Tänavu sügisel tutvustasime sõdurivarustust, relvastust, metsas üleelamist. Kõigil soovijatel oli võimalus kokku panna ja puhastada relva,
teha käepäraste vahenditega lõket jpm. Esmakordselt oli sel
korral meiega ühiselt väljas eksterritoriaalne Männiku malevkond,“ sõnas Lasimer.
Kaitseliitlased ei osale igapäevases patrulltegevuses, kuna Kaitseliidu näol on tegemist sõjaväeliselt korraldatud
üksusega. Küll aga panustavad
kaitseliitlased suuremate kriisiolukordade (nt metsatulekahjude likvideerimine, lumetormist päästmine, uputused jms)
lahendamisse. “Kaitseliitlased
olid oma jõududega väljas Padaoru lumetormi ajal, Pärnu
suurtel uputustel jt kriisiolukordades,” täiendas Lasimer.

Kaitseliitlased

“Tavapäraselt on kõige tihedam graafik Kaitseliidus meie
värsketel liikmetel, kel puudub
eelnev sõjaväeline taust. Kõigile, kel ajateenistus on juba
seljataga ning kes baasõpet ei
vaja, toimuvad suuremad ja
olulisemad Kaitseliidu õppused keskmiselt 1–2 korda kvartalis,” sõnas Lauri Lasimer.
Kaitseliiduga on oodatud
liituma kõik, kel on huvi kaitsta Eesti riiki. “Malevkonda ini-

Rävala malevkonna pealik
nooremleitnant Lauri Lasimer.

Üleelamislaagris õpetatakse
kõigile lusika voolimist.

mest vastu võttes vaatame igaüht personaalselt, ent kõige
olulisem on, et liituda soovijal
ei oleks karistusregistris esimese astme kuriteo kohtuotsust. Samuti on malevkonna
juhatusel õigus isikut mitte vastu võtta, kui on põhjendatud
alust arvata, et isiku käitumine
või eluviisid võivad ohustada
tema enda või teiste kaasvõitlejate elu ja tervist või organisatsiooni mainet,” täiendas
malevkonna pealik.
“Kaitseliidus on võimalus
olla noorliige, tegevliige, toetajaliige või auliige. Kaitseliiduga võivad liituda kõik huvilised, kes on vähemalt 16-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Kaitseliidu tegevliikmeks
saamise eelduseks on sõduri
baasteadmiste olemasolu, mis
on võimalik kõigil, kel kaitsevägi läbimata, omandada Harju malevas toimuva sõduri baasõppe kursuse (SBK) raames,“
sõnas Lasimer.
SBK-l omandavad Kaitseliidu värsked liikmed 10-nädalase (üks nädalavahetus kuus,
jaanuarist novembrini) kursusega sõduri baasteadmised, mida ajateenistusse minejad omandavad esimese kolme kuuga
nn noorte ajal. Kõik kaitseliitlased saavad teadmised, kuidas
kriisiolukorras hakkama saada,
esmaabi anda, relva käsitleda,
maskeerida jne. Kursuse sisse
on arvestatud ka nädalavahetus, kus osaletakse Kaitseliidu
kooli tasemekursuste lõpuharjutusel Kotkalend. SBK lõpeb
kursusel omandatud oskusi ja
teadmisi kontrolliva eksami
ehk sõdurioskuste testiga (SOT).

“Kõigil soovijatel on pärast
baasteadmiste omandamist võimalus minna Kaitseliidu kooli
õppima järgmise astme sõjalisi
teadmisi ja oskusi, kuid enne
seda peab jääma vahele vähemalt üks aasta, et seni õpitut ka
praktikas kinnistada.”
Kaitseliidu kool asub Raplamaal maalilises Alu mõisas.
Seal on võimalik omandada jaoülema, rühmavanema, rühmaülema, kompaniiveebli, kompaniiülema pädevus.
“Lisaks sõjalistele teadmistele õpitakse Kaitseliidus ka
olulisi teadmisi ja oskusi, mida
võib vaja minna igapäevaelus.
Kõige olulisem on kindlasti
esmaabiõpe. See on oskus, mis
kulub marjaks ära nii tööl, koolis kui ka tänaval. Samuti õpetatakse võitlejatele kaardilugemist, orienteerumist ja kompassi kasutamist. Kõik need teadmised on kasulikud ka tsiviilis
olles,“ lisas Lauri Lasimer.
Kaitseliidu toetajaliige on
inimene, kes panustab Kaitseliidu maleva või malevkonna
arengusse mingi tegevuse või
teoga. Näiteks ei jõuaks ta ajaliselt õppustele, ent siiski on
soov toetada materiaalselt, korraldada sündmusi või anda edasi oma teadmisi.
Malevkonna juhatusel on
õigus teha ettepanek valida maleva auliikmeks alates 18. eluaastast tegevliiget, kuid tavaliselt on auliige siiski eakam
kaitseliitlane, kellel on Kaitseliidu ees silmapaistvaid teeneid ning keda saab tuua kasvavale järelpõlvele eeskujuks.
“Kaitseliitlastest moodustub
vennaskond, sõpruskond, kel-

“Liitusin Kaitseliiduga põhjusel, mis väikestel poistel ikka
– suvel maal sai tinasõduritega
mööda hoovi suuri lahinguid
maha peetud, mööda metsi ja
küla püssidega sõda mängitud.
Väikesel poisil tekkis huvi midagi suuremat ära teha. Liitusin Kaitseliiduga 18-aastaselt,
sest Viimsis ei olnud Noorkotkaste rühma, mis oleks olnud
nooremana hea väljund. Kurvastuseks pean ka täna tunnistama, et Viimsis ei ole aktiivset
Noorkotkaste rühma. Seega,
kui Viimsi vallas on mõni aktiivne mees või naine, kes sooviks Noorkotkastega tegeleda,
siis olete alati teretulnud meie
vennaskonnaga liituma,“ sõnas Lauri Lasimer.
Tänavu sügisel täitus malevkonna pealikul 15 aastat Kaitseliidu liikmena. “Isegi imestan,
et olen Kaitseliidus olnud juba
nii kaua. Alles läbisin SBK
Kaitseliidus, kuulipildurikursuse, ajateenistuse Vahipataljonis, teenistuse kuulipildurina
Scoutspataljonis, rahuvalvemissiooni Bosnias ja Hertsegoviinas. Tagasi tulles läksin kõrgharidust omandama, selle kõrvalt sai aga omandatud rühmavanema ja rühmaülema teadmised. 2011. aasta lõpust asusin malevkonda juhtima,” võttis nooremleitnant möödunud
aastad kokku.
“Aastad pealikuna on kiirelt möödunud ning täna saan
julgelt öelda, et olen koostöös
teiste juhtidega saanud malevkonna tööle. Loomulikult, alati saab paremini, ent olen juba
rahul, sest kõike seda teeme
perede ja igapäevatöö kõrvalt.
Sel aastal möödunud nädalal
oli meie ajaloo üks erilisemaid
hetki, kui malevkond sai endale
päris esimese ametliku kodu –
Kostivere alevikku, Jõelähtme
valda. Tööd seal küll jagub, kuid
usun, et koostöös aktiivsete kaitseliitlastega saame kodu korda!”
Kaitseliidu Rävala malevkond teeb aktiivselt koostööd
Naiskodukaitse Harju ringkonna Viimsi ja Kuusalu jaoskonnaga. “Suured tänu Eesti Sõjamuuseumile, kes lubab Viimsi
jaoskonna naistel oma katuse
all pesitseda ja koosolekuid pidada! Tihedalt teeme koostööd
Jõelähtme, Kuusalu ja Viimsi
vallavalitsustega.”

Liina Rüütel

Järgmises Viimsi Teatajas
tutvustame malevkonna
lahinglaskmisi.
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“Soojalt ja
südamest”
Prillitoos alustab heategevuskampaaniaga
“Soojalt ja südamest”, et koguda villaseid sokke
ja kindaid lastekodudes elavatele lastele üle Eesti.
Enam kui sada last ootavad jõuluks pehmeid ja sooje kindaid ja sokke. “Prillitoos” palub nobenäppudel kududa
sokke suurustele 19-43. Kudumid võib saata märksõnaga
“Soojalt ja südamest” “Prillitoosile”, aadressil Gonsiori 27,
15029 Tallinn. Samuti võib sama märksõnaga jätta sokke
ja kindaid Liann Lõngad ning Kangas ja Nööp kauplustesse üle Eesti, kes aitavad need saatetiimini toimetada.
Kindad ja sokid peaksid “Prillitoosini” jõudma enne
tänavuse aasta 15. detsembrit.

ERR

Ära toida veelinde!
Sügisel rändlindude toitmisega teeme abistamise
asemel neile hoopis karuteene.
Veelindude lisatoitmine võib kahjustada lindude füsioloogilist seisundit ja lennuvõimekust ning pikemas perspektiivis ka sigimisedukust. Seega tuletame kõigile meelde,
et veelinde, kelleks on näiteks sinikael-pardid ja kühmnokk-luiged, ei ole mõistlik toita.
Veelindude normaalne käitumine on rändamine lõunaja läänepoolsetele talvitusaladele. Lindude toitmine meelitab neid paigale jääma, mis võib külma talve korral kaasa tuua nende hukkumise. Samuti muutuvad nad kergesti
kättesaadavaks kiskjatele ning kui nende arvukus muutub
ebanormaalselt suureks, võivad nad tihedalt koos esinedes kergesti haigustesse nakatuda, mida hiljem üksteisele
levitavad.
Väga levinud viga on pakkuda veelindudele saiatooteid, millega paraku just enamasti linde toitma kiputakse.
Sai on lindude jaoks aga võõrtoit ning kahjustab nende
seedeorganeid ja tervist üldisemalt.
Veelindude jaoks on parim käituda oma aastatuhandete jooksul välja kujunenud looduslike instinktide järgi ning
ilmade külmenedes ja loodusliku toidu kättesaadavuse halvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele veekogudele.

Keskkonnaamet

Tea, mis toimub!
Infosüsteemis OPIS on võimalik tellida e-postile infotellimust piirkonnas toimuvate kaevetööde teostamisel, erinevate aladel toimuvate tööde korra, teatud objektide
kaevetööde jms tööde puhul.

Infotellimust on võimalik tellida veebiaadressilt https://viimsi.opis.ee/infotellimus?m=90. Infotellimus toob tellija e-posti
info tema kodupiirkonnas tehtavate tööde, töö tegija, kestvuse jm kohta. Kasutage infotellimust julgesti, et olla kursis
kodupiirkonnas toimuvate töödega!
Infosüsteem võimaldab inimestel kiiresti, mugavalt ja aega säästvalt sisestada erinevaid taotlusi ning loa väljastamisel
saadab süsteem automaatselt taotlejale teavituse loa väljastamisest. Kindlasti üheks lubade suurenemise põhjuseks on
süsteemi loomine, kuna varasemalt tööde teostajad/tellijad väiksemate objektide puhul ei võtnud luba ega teavitanud avariitöödest omavalitsust. Võrreldes eelmise aastaga on
käesoleval aastal vähenenud ka ilma loata tööde teostamine.

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide spetsialist

Mitmetasandiline ja rohkete atraktsioonidega mängumaa ootab kõiki! Fotod Kaupo Kikkas

Lapse sünnipäeva saab
nautida kogu pere
Mida on vaja ühe tõeliselt
vahva sünnipäevapeo
õnnestumiseks? Natuke
meelepäraseid suupisteid
kõhu täitmiseks, rohkelt
mahla- ja veetopse janu
kustutamiseks ning tõeliselt palju ruumi koos
erinevate vingete atraktsioonidega. Ning loomulikult vabadust seda kõike
täiel rinnal nautida!

Lapsed nõustuvad selle nimekirjaga kohe kindlasti. Lisame
sinna veel õnnelikud ja heatujulised lapsevanemad, kes samuti järeltulija pidu rahulikult
tähistada saavad. Kõik see ja
rohkemgi veel ootab tähtpäevalisi MUUUV Viimsi seiklusmaal.
Pere pesamuna aasta olulisema päeva tähistamiseks ei
pea enam mitmeid päevi kodus
küpsetama ja koristama ning
võimaliku meelelahutuse üle
pead murdma. Palju lihtsam on
jätta need ülesanded professionaalidele, kes on valmis kõikide soovidega arvestama ning
ühe tõeliselt täiusliku ja lõbusa sünnipäevapeo korraldama.
MUUUV Viimsi seiklusmaa on
loonud erinevaid peopakette, et
iga laps leiaks just endale meelepärase võimaluse oma sõpradega koos sünnipäeva pidada.
Vanemate jaoks tähendab see
oluliselt lihtsamat peokorraldust, kuna põneva meelelahutusega koht koos toitude-jookidega ootab neid valitud ajal
ning ise millegi toomise-korraldamise-koristamise-viimisega
tegelema ei pea. Laste sünnipäevad peavad olema nautimiseks
kogu perele!
Mis on paljude laste lemmiktoit? Muidugi pitsa! Miks
mitte pidada maha üks tõeliselt
lõbus pitsapidu! Kui tavaliselt
lapsed sünnipäevadel söögilaua
juurde kuigi tihti ei sattu, siis

Viimsile omaselt on kohapeal atraktsioone ka võrkudest.

Tähelepanu, valmis olla, START!

Ronimis- ja liutoru tekitab rõõmu!

suus sulavad ja hõrgult lõhnavad
itaaliapärased pitsad kaovad kiirelt piduliste kõhtudesse.
Või kutsuge sõbrad Onu Eskimo jäätisepeole, kus lisaks
trallimisele saab läbida põneva
jäätiseakadeemia ning iga sünnipäevaline läheb koju vastava

diplomiga. Muidugi kuulub selle peo juurde ka külluslik jäätisevalik ning isegi tort valmistatakse laste endi kaasabil just
sellest külmast maiusest.
Juba karupoeg Puhh teadis
öelda, et on võimatu olla masenduses, kui sul on õhupall.
Aga kui õhupalle on terve toatäis ja kohal on kõikvõimalikke meistriteoseid valmistav õhupallimeister, tähendab see tõeliselt lõbusat õhupallipidu.
MUUUV Viimsi seiklusmaal
on ka sõbralik naaber, kes lahkelt enda juurde külla kutsub.
Spordisõpradest seltskonnad saavad osa peost veeta Ku:lsa:lis

bowlingut mängides. Hea idee
on pidada semudega maha võistluslik sünnipäevaturniir, mis
võib lausa iga-aastaseks traditsiooniliseks jõukatsumiseks kujuneda. Bowlingupidu on nii
kaasahaarav ja lõbus, et ilmselt
ei raatsi ka lapsevanemad kuulide veeretamisest loobuda ja
löövad aktiivselt kaasa.
Iga sünnipäevapaketi juurde kuuluvad mitmed erinevad
suupisted (puuviljavaagnad, värvilised miniburgerid, salatid,
juustupirukad jms), joogid, erikujundusega kutsed, oma värviline peomajake ja muidugi avarad ruumid koos lõbusate atraktsioonidega.
Lustida saab MUUUV Viimsi seiklusmaal kogu südamest.
Ronida, hüpata, liuelda ja joosta – kuniks energiat jätkub! Suures ruumis on tegevust nii õhus
kui ka maa peal ja all. Maastiku sisse on paigaldatud mitmeid batuute, seiklushimulisi alpiniste ootab ronimissein, mängulusti pakuvad poroloonbassein, võrkpüramiid, ronimisrajad, saladuslikud pesa-kookonkiiged, maa sees asuvad valgustatud ronimistorud ja mitmed
muud atraktsioonid.
MUUUV Viimsi seiklusmaa
korraldab iga lapse sünnipäevast tõeliselt meeldejääva ja
vahva ürituse ning soovib, et ka
lapsevanemad saaksid pidu täielikult nautida. Muidugi oodatakse seiklushimulisi lapsi lustima ka muudel aegadel, mitte
ainult sünnipäevadel. Seiklusmaale on oodatud samuti klassi- ja lasteaiarühmad ning kollektiivide lasteüritused.
MUUUV Viimsi seiklusmaa
asub Viimsi Keskuses (Sõpruse
tee 15, Haabneeme). Seiklusmaa on avatud E–R k 11–22,
L–P k 10–22, telefon 6051 100,
e-mail info@muuuv.ee. Vaata
lisainfot www.muuuv.ee!

Viimsi Teataja
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Lapse kohanemine uue
keskkonnaga

TARKVANEM.EE

Autoriteetsed
vanemad

Lastehoidu või lasteaeda
minek on lapse elus suure
tähtsusega muutus ning
keeruline etapp lapsevanemale.

Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja
positiivsel suhtlemisel. Tavaliselt võtab kerge kohanemine aega 10–15 päeva ja raskemal juhul 1–2 kuud.
Kui laps alustab lastehoius
käimist, tuleb tal toime tulla
mitmete väljakutsetega. Uue
paigaga kohanemisega aitavad
toime tulla eelkõige lähedussuhe vanematega ja vanemate
abi. Eriti oluline protsessi mõjutaja on vanemate ja hoidjate koostöö ning omavaheline
usaldus. Vanemate jaoks on lapse hoidu panemine sageli raske
otsus, mis toob endaga kaasa
ärevuse ja mure lapse pärast.
Vanemad võivad muretseda selle pärast, kas nende lapse eest
hoolitsetakse piisavalt ja kas ta
saab hoius olles piisavalt tähelepanu ja lähedust. Vanemate
jaoks on lapse hoidu viimine
seotud ka ühe etapi lõppemisega suhetes lapsega. See võib
tekitada vanemates ärevust ja
kurbust lapsest lahkumisel.
Vanemad peaksid meeles pidama, et eraldumisprotsess ei
ole raske mitte ainult lapsele,
vaid ka neile endale. Kui vanemad on valmis laskma oma
lapsel maailma avastada, tunneb ka laps end rohkem valmis
seda tegema. Väikesed lapsed
elavad emotsionaalses sünkroonsuses oma vanematega.
Kui vanem on last hoidu tuues
rahutu ja ärevil, siis laps tunneb end samuti. See ärevus takistab aga lapsel uue keskkonna uurimist ja avastamist.
On kõige olulisem, et lapsevanemad on endas kindlad ja
positiivselt meelestatud lastehoiu suhtes. Siis tunneb seda
ka laps ning kohanemine on
meeldiv kogemus kõigile. Koostöö ja usaldus pere ja hoidjate
vahel on selle aluseks.
Tutvustage hoiuga harjutamise põhimõtteid ka lapse vanavanematele ning teistele lähedastele. Nad tunnevad end
siis teid abistades kindlamalt
ning saavad hästi hakkama,
kui teavad, kuidas last hoidu
tuues käituda ja mida vältida.

Vanemast eraldumine

Aeg. Planeerige harjutamise
aeg oma tööplaanidesse. Seda
on vaja, et saaksite rahulikult
last tuua ja talle varem järgi
tulla. Samuti on vaja leida aega õhtul, et olla lapsega koos
ja päeva pingeid maha võtta.
Laps võib õhtul olla tujukam
või jonnakam. Tal on vaja teie
lähedust, teie tähelepanu. Leidke lapsega koos talle sobiv rahustav tegevus.

Kui laps alustab lastehoius käimist, tuleb tal toime tulla mitmete väljakutsetega. Foto Matton

Konkreetsus. Pikad
lahkuminekud võivad kohanemist raskendada. Pigem olla
konkreetne: rääkida lapsele,
mis teda sellel päeval ees ootab, et ta jääb teiste lastega ja
teie lähete tööle. Ja kindlasti
öelda, millal tagasi tulete (nt
peale söömist või magamist).
Teha lapsele kalli-musi-pai ja
lubada aknalt lehvitada ning
siis minna. Olge ise sealjuures
rõõmsameelne, kindel ja rahulik, laps tunnetab vanema emotsioone ja need kanduvad temale üle. Vanemad peaksid andma hoidjale võimaluse last lohutada ja rahustada, kui laps
üleandmisel nutab. Kui laps
ta-jub vanemate usaldust hoidja suhtes, aitab see ka temal
uusi lähedussuhteid luua.
Järjekindlus. Esimesed
1–2 nädalat tasub lastehoius
käia ilma vaheaegadeta, st pigem lühemad päevad, kuid kõigil päevadel. Hiljem võib rütmi muuta.
Nutt. See on normaalne
ja vabastab lapse pingest. Lubage tal nutta. Pikk kohalolek
võib teha lahkumise keerulisemaks. Aga tunnetage oma lapse valmisolekut. Kurb laps vajab siiski tuge ja hoolivust. Mõnikord arvavad vanemad nutvat last hoidu jättes, et teevad
talle sellega kuidagi liiga. Laps
näitab enamasti oma rahulolematust uue situatsiooni ja muutusega läbi nutu. Siiski ei tähenda see, et ta ei kohane uue
olukorraga. Tihti lapsed, kes nutavad vanemate lahkudes, rahunevad kiirelt pärast ukse sulgumist ning hakkavad mängima. Ka täiskasvanud tunnevad
end uues olukorras ebakindlalt, kuid neil on rohkem võimalusi selle väljendamiseks.
Laps väljendab oma ärevust
peamiselt läbi nutu. Nutt näitab lapse ärevust, mitte seda, et
talle lastehoius ei meeldi.
Turvaelement. Andke
lapsele kaasa tema lemmikmänguasi või kaisukas. See an-

nab vajaliku turvatunde ja emotsionaalse toe. Nii ei tunne laps
end võõras kohas üksi, vaid on
koos oma sõbraga.

Uus keskkond

Ettevalmistus. Et üleminek tuttavast keskkonnast uude
oleks sujuv, oleks hea last veidi ette valmistada. Hea oleks
järgida lastehoiule sarnast päevakava (söömise ja magamise
aegu). Tutvuge koos lastehoiu
ruumide ja õpetajatega. Rääkige, mida hoius tehakse, kuidas
lapsed seal käivad. Võite tasapisi ka kodus harjutada last sellega, et ema käib ära (poes) ja
tuleb siis tagasi. Harjutage ka
eneseteenindamisoskusi (ise
söömist, riietumist, potil käimist), nende tegevustega hõlpsamalt toimetulemine muudab
lapse enesekindlamaks.
Rutiin. Lapsele sobib rutiin, see teeb uue olukorra lihtsamaks. Seadke sisse hommikused kindlad tegemised (hambapesu, kammimine). Oluline,
et seda tehakse kiirustamata
(reaalsuses raske, kuid vajalik).
Hoiust tulles tehke midagi koos:
lugege, joonistage, mängige. Siis
laps teab seda ühist koos olemist oodata.
Tagasilöök. See tuleb
ühel hetkel kõigil, kellel suuremal, kellel vähemal määral.
Algus võib olla uus ja huvitav,
aga kui laps saab aru, et nii
jääbki, siis võib tekkida vastuseis ja laps keeldub hoidu minemast. Olge kannatlik, jääge
rahulikuks ja uskuge, et laps
on võimeline kohanema. Ärge
seadke kiireid eesmärke, et nädala pärast on laps kohanenud.
Liikuge samm-sammult ja tundke koos rõõmu väikeste edusammude pärast.

Sotsiaalsed suhted

Lastegrupiga liitumine ja suhete loomine eakaaslastega on
järjekordne väljakutse lapsele.
Väikesed lapsed on enamasti
“egoistlikud”. Grupiga liitudes

õpivad nad oma “egoismiga”
toime tulema: näiteks, et mänguasjad ei ole ainult neile, vaid
neid tuleb teistega jagada. Neil
tuleb ka õppida oma järjekorda
ootama. Lapsed õpivad toime
tulema kadedusega täiskasvanu tähelepanu pärast. Nad õpivad ka teineteist aitama. Grupis olemine on nende esimene
sotsiaalsete oskuste õppimise
ja grupiliikmeks olemise ning
grupi reeglite teadasaamise võimalus. Täiskasvanute abiga on
lastel võimalik toime tulla kohanemisperioodiga kaasnevate
emotsioonidega ja saada positiivseid sotsiaalseid kogemusi.

Me ei soovita

- Lahkuda, kui laps on mänguhoos. See on mugav vanemale,
aga ebameeldiv kogemus lapsele ja võib õõnestada usaldust.
Laps võib hakata edaspidi vanemat “valvama”, et ta enam
ära ei kaoks.
- Eirata lapse tundeid. Laps
peab aru saama, et tema tunded
on olulised. Püüdke teda mõista ja tema tundeid peegeldada.
Näiteks öelge: “Ma saan aru,
et sa oled kurb, et sa tahaksid
emmega olla.” Ärge öelge, et
ei sobi või ei tohi nutta, siin ei
ole midagi hirmsat. Siis tunneb
laps, et te ei mõista teda. Pigem öelge, et praegu on raske,
aga on vaja harjuda – sul tuleb
tore päev!
- Rääkida negatiivselt lastehoiust ja õpetajatest ega tuua
oma kunagist ebameeldivat lasteaia kogemust näiteks. See ei
aita kuidagi kaasa lapse hoiuga
kohanemisele. Usaldage õpetajaid ja uskuge, et tänapäeval on
kõik lapsesõbralikum.
- Premeerida last mängasjadega, maiustustega. Pigem leidke ühist aega, et midagi koos
teha. Lähedus ja koosolemine
on lapsele olulisem.
Uskuge oma lapse võimesse kohaneda, hakkama saada ja
lastehoiust rõõmu tunda!

Lasteklubi Väike Päike

Elu meie ümber on muutumises ja seda on tunda ka lastekasvatamises. Paljud põlvest põlve edasi antud kasvatusvõtted on aegunud ja uusi stiile on nii palju, et raske on aru
saada, milline neist just minu lapsele ja mulle endale sobib.
Kõik kasvatusteooriad ei toimi ka. Samas on emaksisaks olemine keeruline ja vastutusrikas amet selles mõttes, et eeldab teatud teadmisi ja oskusi. Lapsevanemaks ei
sünnita, vaid selleks olemist saab ja tuleb õppida.
Laps vajab hakkamasaamiseks eelkõige emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi, mille eelduseks on eneseteadlikkus ja iseseisev mõtlemisoskus. Olulise tähtsusega on
vanemate arusaamine oma rollist ning põhimõtted, mida
oma lapse kasvatamisel järgitakse.
Eristatakse nelja vanemluse tüüpi: autoritaarset, autoriteetset ehk positiivset, kõikelubavat ehk järelandlikku ning
hooletusse jätvat ehk ükskõikset. Kaasaegsed eksperdid
peavad autoriteetset vanemlusstiili kasvatuses kõige tõhusamaks.
Esmapilgul keerulise sõnapaari “autoriteetne vanemlus” taga peituvad tegelikult lihtsasti mõistetavad põhimõtted lapse kasvatamiseks. Perekonnas, kus kasutatakse
autoriteetset kasvatusstiili, austatakse nii lapse kui ka täiskasvanu õigusi ning peetakse oluliseks lapse ja vanema
vahelist kokkulepetel põhinevat suhet. Vanema ülesandeks on seada lapsele piire, mis arvestavad lapse vajaduste, huvide, arvamuste ja isikupäraga. Lapsel on kergem
nõudmistest ja käitumisreeglitest kinni pidada, kui ta on
kaasatud perekonna otsustesse, tema seisukohti on küsitud
ning nendega võimaluste piires ka arvestatakse.
Autoriteetne vanem seab piire, selgitab asju ja nõuab oma
lapselt eakohast käitumist ning julgustab ja abistab teda. Autoriteetse stiili kohta öeldakse, et see on nõudlik ja samas ka
tundlik. Nõudmised on mõistlikud ja piirid on paigas. Sõnakuulelikkuse tagamiseks ei kasuta lapsevanem karistust, vaid
paindlikku kontrolli. Kui laps näeb oma eesmärgi saavutamiseks vaeva, peaks sellele järgnema vanemapoolne tunnustus.
Lapsed õpivad maailma tundma katsetades. Ükski laps
ei taha olla halvasti käituv ning sobimatul käitumisel on
alati mingid põhjused. Näiteks ei teadnud laps, et antud
käitumisviis on taunitav või tal puudusid oskused olukorda teisiti lahendada. Sageli on halvasti käitumise taga läheduse puudumine, hirmud või ülekoormus.
Kui laps teeb pahandust, tuleb temaga rääkida ning uurida, kuidas laps tekkinud olukorda selgitab. Igal käitumisel
ja tegevusel on oma loogika. Karistamine teeks olukorra
hullemaks, sest lapse rahulolematus suureneb veelgi. Lapsega on hästi siis, kui tema emotsionaalsed vajadused on
täidetud, kui teda julgustatakse ja toetatakse. Vanema ülesanne on teda kuulata ja koos olukord läbi arutada.
Iga laps vajab turvatunnet, mida saab talle pakkuda kogenum ja vanem inimene, kellest laps peab lugu ja keda ta
tajub autoriteedina. Ema-isa saavad oma lapse silmis olla
autoriteedid ainult siis, kui nad käituvad oma sõnade järgi.
Vanemaga koos olles jälgivad lapsed pidevalt oma emaisa kõrvalt ja õpivad nende tegude põhjal, mis on hea ja
mis halb. Laps tunneb hirmu vanema ees, kes räägib üht,
aga käitub vastupidiselt. Kõige rohkem kannatab seeläbi
lapse turvatunne, kuna ta ei saa sellist täiskasvanut usaldada. Lapsed annavad andeks palju, aga mitte valetamist.
Lapse poolt kodust kaasa saadavad väärtushinnangud
sõltuvad paljuski vanemate isiklikust eeskujust. Seepärast
ei ole probleemide tekkimisel mõtet vanemal süüdistada
ja rünnata last, vaid analüüsida oma senist käitumist ning
üritada seda vajadusel muuta. Sellele arusaamale tuginedes
kasutatakse paljudes riikides käitumisraskustega laste puhul
multisüsteemset teraapiat, kus põhirõhku pannakse mitte
laste, vaid teda ümbritseva võrgustiku – vanemate, õpetajate ja teiste lapsega otseselt kokku puutuvate inimeste –
nõustamisse. Sellise süsteemi eesmärk on läbi võrgustiku
liikmete muutunud käitumise suunata ka lapse käitumist.
Iga lapsevanema sihiks on kasvatada oma lapsest õnnelik
ja enesekindel inimene, kes saab elus hästi hakkama. Autoriteetse vanemluse põhimõtted annavad vanematele head töövahendid, et luua kodus keskkond, kus tunnevad end hästi ja
turvaliselt kõik pereliikmed. Lapsele piiride seadmine ning
talle heaks eeskujuks olemine, järjepidev selgitustöö tegemine ja ärakuulamine, julgustamine ja toetamine ning tunnustuse jagamine on aluseks rahulolevale perele.

Rita Rätsepp
psühholoog
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“Pisikese puu”
tulemine
Raamat “Pisike puu“ on riigipoolne kingitus
kõikidele 2015. aastal Eestis sündinud ja ka
järgnevatel aastatel sündivatele lastele ja nende
vanematele, sooviga väärtustada meie omamaist lastekirjandust ning raamatut ja lugemist,
seda juba üsna varases eas.

Head lugemist ja ühist vaatamist!

Seekordne kinkeraamatu tulemine on juba kolmas omalaadne. Traditsiooni algatas 2007. aastal Eesti Lastekirjanduse Keskus kinkeraamatuga “Minu esimene raamat”. Vahepealsetel aastatel andis raamatut välja SA Kultuurileht
pealkirjaga “Las laps loeb”. Algusest peale on ettevõtmist
toetanud Kultuuriministeerium.
Raamatusse “Pisike puu” noppisime kimbukese luuletusi ja jutte meie tuntud ja armastatud lastekirjanike loomingust. Siin on nii vanu, mitmele põlvele armsaks saanud
kui ka päris uusi lugusid, sekka ka mõned muinasjutud
ja liisusalmid, mille seovad tervikuks kunstnik Catherine
Zaripi võrratud pildid. Kokku sai see kimp just nii kirju, et
puudutaks igaüht – nii raamatu ettelugejat, pisikest kuulajat kui ka noort lugejat.
Vaevalt leidub väikelast, kellele ei meeldi raamatuid
vaadata või jutte ja luuletusi kuulata. See on mäng nagu
mis iganes muu mänguline tegevus, mis on lapse igapäevaelu loomulik osa ja tema arengu alus ning raamat on
lapsele sama tähtis mänguasi kui muud lelud. Meie, täiskasvanute roll on lastele seda võimaldada, tuua raamatud
nende ellu ja lasta lugemisest rõõmu tunda. Igaõhtune
unejutu lugemine on tore peretraditsioon, mis paneb punkti tegusale päevale ja annab alguse ilusatele unenägudele.
See on vahva ja sisukas koosolemine – väärt aeg, mida
saab veeta juba koos beebieas lastega, mil ema-isa rahustav hääl loob turvatunde ning laps saab nautida vanemate
tähelepanu. Just ettelugemisest saab alguse lapse side raamatuga, tema lugemishuvi ning tee iselugemiseni. Koos
lugemine rikastab sõnavara, õpetab kuulama ning arendab
loovust. Usume, et see kinkeraamat on suurepäraseks alguseks raamatumaailmaga tutvumisel ja hea kaaslane raamatulapseks sirgumisel.
Alates oktoobri lõpust antakse raamatuid üle kohalikes
omavalitsustes toimuvatel pidulikel üritustel, kus tervitatakse uusi ilmakodanikke ja õnnitletakse lapsevanemaid.
Eestis on suurepärane raamatukogudevõrk ja seetõttu jõuavad kinkeraamatud peredeni läbi kohalike raamatukogude.
Kellel pidulikul sündmusel osaleda ei õnnestu, soovitame
pöörduda kohaliku raamatukogu poole ja küsida, kuidas te
oma kingituse kätte saate.
Esimesed raamatud jõudsid nende uute omanikeni 26. oktoobril Viljandis, kus pärimusmuusika aidas toimunud Viljandi linna tunnustusüritusel anti need üle kultuuriminister
Indrek Saare poolt.
Rõõmsaid lugemishetki!

Triin Soone
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor

Uurimus kahepaiksetest ja
roomajatest Viimsis
2012. aastal Viimsi poolsaare kahepaiksete ja
roomajate kohta uurimust
alustanud viimsilase Lily
Kivila uurimustöö on
kaitstud magistrikraadiga.
Magistritöö “Viimsi poolsaare
herpetofauna valglinnastumise
tingimustes“ teema sai uurijale
aktuaalseks, kui looduslikud
rohumaad hakkasid Viimsi poolsaarelt inimmõjul kaduma.
Uuringu läbiviimise eesmärk
oligi kogutud andmete põhjal
saada ülevaade kahepaiksete
ja roomajate asustustihedusest
Viimsi poolsaarel ning selgitada välja inimtegevuse mõju
liigilisele mitmekesisusele.
Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine on tänapäeval
üks kriitilistest ja prioriteetsetest globaalsetest probleemidest. Peamiseks põhjuseks on
looduslike elupaikade kiire muutumine.
Kahepaiksed arenevad aeglaselt ja on tihedalt seotud erinevate veekogudega (kraavid,
jõed, tiigid, järved). Kudu ja
kullese staadiumi veedavad nad
veekogudes, täiskasvanuperioodil tegutsevad peamiselt aga
maismaal. (Uustal, 2011)
Urbaniseeruvas keskkonnas
on kahepaiksed ja roomajad
kaotajad, sest linnakeskkonnas
on eelisseisus liikuvad ja kiirekasvulised liigid (nt närilised
ja limused).
Suurimad ohud kahepaiksetele urbaniseeruvas keskkonnas on: vee- ja maismaaelupaikade hävimine arendustegevuse tõttu, elupaikade killustumine ja sellest tulenevalt hukku-

mine rännetel, asurkondade isoleeritus ja geneetilise mitmekesisuse vähenemine ning veekogude keemiline reostus. (Uustal, 2011)
Kõrge keskkonnatundlikkuse tõttu käsitletakse paljusid kahepaikseid keskkonnaseisundi
indikaatoritena. (Pappel & Rannap, 2006)
Peamiseks ülesandeks oli
võimalike sigimisveekogude seisundi hindamine ning andmete kogumine kahepaiksete ja
roomajate liigilise koosseisu ja
leviku kohta. Töö teostamiseks
võeti vaatluse alla kaheksa valitud prooviala ja küsitleti kohalikke elanikke. Selgitamaks
välja antropogeenset mõju Viimsi poolsaare faunale jäädvustati materjal fotodena.

Kokkuvõte ja
ettepanekud

Viimsi poolsaar, asudes Eesti
pealinna Tallinna külje all, on
oma omapärase reljeefi, veel
kauni ökoloogiliselt tähtsa looduskaitsealuse metsa, kaitstavate loodusobjektide ja ajaloolise mõisapargiga ainuke omalaadne poolsaar Põhja-Eestis.
2014. aastal uuritavatest veekogudest konnakudu, kulleseid
ja kaldataimestikust tähnikvesiliku mune ei leitud.
Uurimistulemustest selgus,
et Viimsi poolsaarel elavad järgmised kahepaiksete liigid: rohukonn (võib olla ka rabakonna, kuid uurimisperioodi jooksul autor seda liiki ei kohanud),
harilik kärnkonn ja tähnikvesilik. Leiti kolm suuremat rohukonna elujõulist populatsiooni
– Metsasihi teel, Viimsi Kooli

taga asuva kraavi kaldal ja Rohuneeme rändrahnu läheduses.
2013. aastal fikseeriti rohkem
konnaisendeid kui 2014. aastal, harilikku kärnkonna ja tähnikvesilikku fikseeriti ühel korral vaatlusperioodi jooksul. Püünsi külas ühe eraisiku aia tiigis
on märgatud kahel aastal järjest vesilikku.
Roomajatest registreeriti 3
liiki: arusisalik, nastik ja rästik.
Uuritud veekogude üldine
seisund oli keskmine või halb.
Hapestunud veekogusid ei leitud. Madala hapnikusisalduse
tõttu ei ole uuritud veekogud
sobilikud kahepaiksetele.
Antropogeenne mõju Viimsi poolsaare elustikule on väga
suur. Ainukesed antud töös valitud proovialad, millele inimmõju oli minimaale või puudus
üldse, olid Pärnamäe veehoidla ja Rohuneeme külas asuv tehisveekogu.
Käesoleva magistritöö autoril on ettepanek mitte häirida
konnasid nende toitumis- ja elupaikades. Ka tuleks heakorra
eeskirjades ära märkida need
alad, kus konnad elavad, et jäetaks loomadele aega ja ruumi,
ja soovitavalt nendel aladel niitmistöid mitte teha. Ehitustööde käigus tuleb hoiduda veekogude reostamisest ning säilitada veel olemasolevaid rohumaid ja metsaalasid.
Viimsi poolsaare eramajade elanikud saavad kahjulikest
limustest lahti, “rajades konnadele teid” oma aedadesse, säilitades mõnes aia nurgas looduslikkust ning võimalusel rajada kaladeta tiik.
Ettevaatlik peaks olema ka

autoga liiklemisel, eriti kahepaiksete rände ajal.
Käesoleva magistritöö teemaga tuleks kindlasti edasi tegeleda, uurida lähemalt olemasolevaid rohukonna populatsioone, nende dünaamikat.
Veel rohkem tuleks tutvuda
Viimsi poolsaarel asuvate väikeveekogude, eelkõige kraavide ja tiikide olukorraga, mis
võiksid olla kahepaiksetele paljunemiseks ja arenemiseks sobivad. Ka tuleks tõsta Viimsi
valla elanike teadlikust, milleks on meil vaja selliseid loomi nagu kahepaiksed ja roomajad.
Siinkohal tänan Viimsi poolsaare elanikke: endist Viimsi
valla keskkonnainspektorit Fred
Lainjärve, kes andis põhjaliku
ülevaate Viimsi poolsaare elurikkusest varasematel aastatel;
Vladimir Kallioni, kelle käest
sai palju vajalikku infot; Ljudmilla ja Jüri Martinit Rohuneeme külast; Indrek Pallonit
Püünsi külast jt Viimsi valla
elanikke, kes küsitlustesse mõistvalt suhtusid.
Uurimistulemustest selgus,
et Viimsi poolsaarel võib elada 4 liiki kahepaikseid ja 4 liiki roomajaid (töö autor 2 liiki
uurimisperioodi jooksul ei tuvastanud; andmed pärinevad
kohalikelt elanikelt).
Antropogeenne surve elusloodusele Viimsi poolsaarel on
väga tugev. Seoses suure ehitusbuumiga vähenevad väärtuslikud rohe- ja metsaalad. Veekogud on reostunud.
Probleem Viimsi poolsaarel on ilmselge.

Lily Kivila

Sööme ära ehk 5 päevas!
Miks peaksid sööma just
viis peotäit ehk portsjonit
puu- ja köögivilju päevas?
Viis portsjonit ehk viis peotäit
on minimaalne puu- ja köögiviljade kogus, mida peaksid
päevas sööma. Keskmise energiavajaduse korral (2200–2500
kcal) võib päevaste portsjonite
arv ulatuda kuni üheksani.
Vähem kui viie portsjoni puhul ei pruugi sa piisavalt saada vajalikke vitamiine ja mineraalaineid ning vett, samuti
võib väheseks jääda päeva jooksul saadavate kiudainete kogus.
Puu- ja köögiviljade haigusi ennetavat toimet on täheldatud
just vähemalt nii suurest tarbimiskogusest päevas.
Kui süüa päevas kokku viis
portsjonit, siis kolm neist võiksid olla köögivilja- ja kaks puuviljaportsjonid.
Miks üldse peaks sööma
puu- ja köögivilju?
Puu- ja köögiviljad on väga
rikkad järgmiste toitainete poolest: vitamiinid, mineraalained,

Sööge värvilisi aedvilju. Foto Fotolia

kiudained (peamiselt veeslahustuvad), vesi. Lisaks sisaldavad nad rohkelt fütotoitaineid.
Tänu vee- ja kiudainesisaldusele täidavad puu- ja köögiviljad hästi kõhtu, kuid samas
annab enamik neist vähe energiat, sisaldab vähe rasvu ning
neis ei ole üldse kolesterooli.
Miks soovitatakse süüa hästi värvilisi ning erinevaid puuja köögivilju? Kas sellest ei

piisa, kui süüa iga päev ühesuguseid vilju?
Mida erinevamad ja värvilisemad on söödavad aedviljad,
seda enam võid olla kindel, et
saad ka erinevaid vitamiine ja
mineraalaineid. Samuti võimaldab selline varieerimine saada
vähem võimalikke saasteaineid
(näiteks pestitsiidide jääke).
Lisaks rohketele vitamiinidele-mineraalainetele sisalda-

vad puu- ja köögiviljad veel
fütotoitaineid. Fütotoitained on
bioaktiivsed komponendid, mis
ei ole esmavajalikud toitained,
kuid millel on tervisele positiivne toime. Kuna neid leidub
ainult taimedes, siis seostatakse neid ka taimede endi kaitseomadustega, samuti värvuse,
lõhna ja maitsega. Taimed toodavad fütokemikaale kahel eesmärgil: esmalt kaitseks “välisvaenlaste” ehk seente, bakterite ja viiruste eest ning teiseks
võitluseks molekule lõhustavate vabade radikaalidega. Erinevad taimed võivad toota 10 000–
80 000 fütotoitainet. Arvatakse, et portsjon köögivilju võib
sisaldada üle 100 erineva fütotoitaine. Fütotoitainete sisaldus sõltub viljast, selle kasvutingimustest, küpsusastmest jpt
teguritest.
Et saada puu- ja köögiviljades leiduvatest vitamiinidest,
mineraalainetest ning fütotoitainetest maksimaalset kasu,
tulebki süüa erinevaid vilju.

Tervise Arengu Instituut
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Noorsootöö nädal 2015

Noorsootöö nädal Viimsis
2.–8. novembrini toimub
noorsootöö nädal

Novembri esimesel nädalal toimub viies üle-eestiline noorsootöö
nädal, mille üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta kohalikul,
riiklikul ja ka rahvusvahelisel tasandil nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.
Selleaastane noorsootöö nädala teema on “Kõik erinevad.
Mõned võrdsed?” ning sellega soovitakse tähelepanu pöörata
noorte ja kogukonna sallivuse suurendamisele teemade suhtes,
mis põhjustavad vihakõnet ja äärmuslikke hoiakuid.
Noorsootöö nädala eesmärk on edasi arendada noorte ja kogukonna sisekaemust (noorsootöö) väärtuste teemal ja suurendada
sallivust erinevuste suhtes. Eesti Noorsootöö Keskus (edaspidi
ENTK) kutsub üles noori ja noorsootöötajaid ning ühiskonda
laiemalt pöörama tähelepanu mitmekesisusele ja inimõigustele,
et suurendada sallivust.

Möödunud aastal juhtis noorsootöö nädala raames ühel
päeval Viimsi valda “noor abivallavanem“ Karl Koost.

Noortevolikogu ja vallavalitsuse kohtumistest on tänaseks saanud oluline infovahetus mõlemale
osapoolele. Fotod Liina Rüütel

Viimsis korraldati noorsootöö nädalat möödunud aastal esmakordselt
ning toona oli kõige
populaarsem sündmus
vallavõimu andmine
üheks päevaks noortele.
Tänu möödunud aasta
positiivsele ja õpetlikule
kogemusele jätkatakse
traditsiooni ka tänavu.

Nädala jooksul

Töövarjud ja varivalitsus ehk
Viimsi vallavalitsuses on valitsuse liikmetel, ametnikel, teenistujatel ning Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajatel töövarjud.
Noorsootöö nädalat pildis
jäädvustavad Randvere Noortekeskuse noorsootöötajad koostöös noortega, püüdes fotole
nädala teemaga “Kõik erinevad. Mõned võrdsed?” seotud
hetked.
Fotod trükitakse ning noorsootöö nädala lõppedes avatakse Randvere Noortekeskuses fotonäitus, mis jääb avatuks novembri lõpuni. Fotod avaldatakse ka noortekeskuse Facebooki lehel.
Noortekeskuste sotsiaalmeedia kanalitesse postitatakse iga
päev üks noorsootöö nädalaga
seotud foto.

Jälgi noorsootöö nädalat
Viimsi valla sotsiaalmeediakanalist www.fb.com/
ViimsiVald.

Turvaliselt koju ehk Viimsi koolide õpilased, eelkooliealised lasteaialapsed ja noortekeskuste noored valmistavad
koostöös juhendajatega käsitööhelkureid, mis noorsootöö nädala lõppedes asetatakse Viimsi valla puudele.

Esmaspäev,
2. november

Kell 15 kutsub Viimsi Noortekeskus tegema plakateid teemal “Miks on hea olla noor?”.
Kell 16 toimub Viimsi Noortekeskuses teemaõhtu “Kuidas
elavad noored Saksamaal?”.
Saksamaalt pärit praktikant Alicia tutvustab oma kodukoha
noorte elu, huvisid, koolisüsteemi, populaarset muusikat, hobisid ja vastab meeleldi kõigi
küsimustele. Vestlusõhtu toimub
inglise keeles tõlkega eesti keelde, soovijatele ka saksa keeles.

Teisipäev,
3. november

Kell 8.30 algab vallamajas traditsioonilise võimu üleandmi-

sega Viimsi valla noortele. Ametisse astunud valitsuse kohtumine vallavalitsuse teenistujate ning ametkonnaga, valitsuse
istung ning igapäevane töö, sh
osalemine planeeritud koosolekutel ja kohtumistel.
Kell 16 – valmistatakse Viimsi Noortekeskuses plakateid teemal “Mida ma noortekeskusest
saanud olen?”.

Neljapäev,
5. november

Kell 10 avab üheks päevaks
restoranis Gloria uksed Harjumaa ja Tallinna Osaluskohvik
Tallinnas, mida sel aastal korraldavad ja juhivad Viimsi Noortevolikogu liikmed koostöös
Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Osaluskohvikute eesmärk on
tuua ühiste teemade ümber kokku väga erineva tausta ja kogemusega noored ning noortemeelsed, et panna paika, kuhu Eesti tulevikus peaks liikuma. Nii kohtuvad laudade taga
noorte esindajad – õpilased põhikoolist, aktivistid keskkoolist, asjaarmastajad kutsekoolist, õpihimulised ülikoolist, noored emad ja isad, töötavad noored – ja otsustajad – vallavanemad, linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, maavanemad, õpetajad, riigikogulased.

Kuigi noortel on võimalus
kaasa rääkida noortevolikogudes, õpilasesindustes või noorteorganisatsioonides, ei leia noored ja “vanad” tihti aega oma
igapäevaste kiirete tegemiste
kõrvalt rahulikult maha istuda
ja KOOS tulevikku vaadata.
Osaluskohvikus on tänavu
teemaks “Kui kardad vihast lõhki minna, siis ära sauna mine”
(Eesti vanasõna), “Haridussüsteem kastist välja!”, “Tänavasport (rula, uisk, BMX, tõukeratas)”, “Kas samasooliste abielupaaride poolt lapsendamine
on aktsepteeritav?”, “Taimetoitlus – uus revolutsiooniline
eluviis või inimestele ajupesu
tegemine?”, “Mine, aga tule!”,
“Millist “võileiba” valida?”. Osaluskohvikusse on ühise laua taha oodatud kõik Harjumaa noored, otsustajad, noorsootöötajad,
poliitikud ja noortemeelsed!
Pärastlõunal tähistatakse
Püünsi Kooli sünnipäeva!
Koolipäeva jooksul toimub
Randvere Noortekeskuse poolt
korraldatud Randvere Kooli
1.–3. klasside külastamine, et
sisustada õpilaste vahetunnid läbi mängulise tegevuse.
Kell 16 toimub Viimsi Huvikeskuses töötuba “Ole nähtav!”. Helkurite valmistamise
töötuba Viimsi Noortekeskuses.
Kell 17 toimub pidulik Viimsi Staadioni avamine koos 5.–
9. klasside pendelteatejooksuga. Staadioni avamise lõpetab
ilutulestik!

Reede, 6. november

Kell 16 Viimsi Huvikeskuses
toimub pealelõunane ühine sündmus “Just dance”.
Noorsootöö nädal lõpeb helkuripuude loomisega. Valla puudele pannakse laste ja noorte
valmistatud Viimsi valla helkurid. Turvalist kojujõudmist!
Ilusat noorsootöö nädalat
noortele ja noorte toetajatele!

Noorsootöö –
mis see on?
Eestis on noorsootöö mõiste määratletud seaduse
tasandil – noorsootöö on tingimuste loomine
noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis
võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-,
tasemehariduse ja tööväliselt tegutseda.
Definitsiooni sügavuti uurides näeme, et: tingimuste loomine keskendub noore võimaluste avardamisele ja noorsootööle kui protsessile; noor on Eestis defineeritud 7- kuni
26-aastase isikuna; isiksuse mitmekülgne areng viitab sellele, et noorsootöö peab olema mitmekülgne (nn “kogemuste pakett”, mis võimaldab noorel iseennast ja oma andeid
avastada ning toime tulla ettetulevate väljakutsetega) ja võimaldama isiksuse arengut; vaba tahe viitab, et noor saab ise
valida, kas ja millises noorsootöö teenuses ta osaleda soovib; perekonna-, formaalhariduse- ja töövälisus määratleb
noorsootöö tegutsemis- ning mõjuvälja, kus noorsootööl on
tugevad seosed mitteformaalse õppega.
Noorsootöö kannab õppimise ja isikliku arengu eesmärki.
Noorteseire 2011. aasta uuringu andmetel oli üheksa noort
kümnest viimase kolme aasta jooksul mingisuguse noorsootöö eri valdkonna tegevusega kokku puutunud. Noorsootöös
osalemine avaldab positiivset mõju noore inimese enesekindlusele, enesehinnangule, teadmistele, oskustele, hoiakutele ja
käitumisele – sageli jäävad need väärtused nii noortele, kogukonnale kui ka laiemale avalikkusele välja ütlemata.
Noorsootöö võib toimuda väga erinevates keskkondades: huvikoolides, kooli huvitegevuse raames, noortekeskustes, spordiklubides, noortelaagrites, -malevates, -organisatsioonides, -ühendustes, osaluskogudes jne. Noorsootöö
keskkond ja toimumiskohad on väga mitmekülgsed, alates
ajaloolistest kunsti- või muusikakooli hoonetest kuni looduskeskkonna ja linnaruumini. Olenemata töö keskkonnast,
on noorsootöötaja ülesandeks noore isiksuse arengu toetamine.
Noorsootöötaja all mõistetakse kõiki noorsootöötaja
kutsealal tegutsevaid spetsialiste olenemata nende organisatsioonist, tööandjast või palgast. Enamlevinud ametinimetused on vastavalt noorsootöötaja kutsestandardile:
noorsootöötaja, ringijuht, huvijuht, laagrikasvataja, laagri
juhataja, noorteinfo spetsialist, huvihariduse spetsialist,
noortekeskuse juhataja, noorsootöö spetsialist, huvihariduse spetsialist, noorsootöö peaspetsialist, noorsootöö nõunik, noortevaldkonna koolitaja, noorsootööasutuse juht jm.
Noorsootöös osalemise kaudu saavad noored oma elu
üle suuremat kontrolli saavutada ja end ümbritsevat kogukonda kujundada. Nad mõistavad paremini nii iseenda
kui ka kogukonnast tulenevaid kohustusi ja õigusi. Tegevustest rõõmu tundes ja uusi sõpru leides saavad nad osa
laiemast isiksuse arengu protsessist.

Eesti Noorsootöö Keskus

Noorsoo- ja haridusamet

Enam kui 1700 last soovib, et viimsilased
jõuaksid turvaliselt koju
Noorsootöö nädala raames valmistavad Viimsi
1.–6. klasside õpilased, eelkooliealised lasteaialapsed ning noortekeskusi külastavad
noored helkureid, mis nädala lõppedes üheskoos asetatakse koduvalla puudele.
Kui möödunud aastal “kaunistasid“ Viimsi vallavalitsuse ja Viimsi Huvikeskuse töötajad ning
piirkondlikud politseinikud vallavalitsuse ümbruse puud ja põõsad Viimsi valla helkuritega,
et kõik viimsilased jõuaksid turvaliselt koju, siis
tänavu on otsustatud helkuripuu projekti laiendada, pakkudes lastele võimaluse ise meisterdada helkureid, mis hiljem üheskoos valla puudele asetatakse.
Koostöös Viimsi Huvikeskuse ning Loovustoaga valmistavad koduvalla lapsed ja noored
Viimsi Koolis, Püünsi Koolis, Randvere Koolis,
Haabneeme Koolis, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi ja Randvere noortekeskustes, Prangli rahvamajas ning Isemoodi Isetegijate Loovustoas
juhendajate käe all südamega ja personaalsed

Helkuripuud tulevad ka sel aastal.
Foto Liina Rüütel

helkurid, et kõik viimsilased jõuaksid turvaliselt
koju, lähedaste juurde. Esialgsete visioonide kohaselt valmistavad helkureid 1776 last ja noort.
Helkuripuu 2015 projekti toetab kvaliteetse
helkuripaelaga Viimsi ettevõte Coats Eesti OÜ
ning kõige muu vajaliku soetamisega Viimsi vallavalitsus. Lisaks laste ja noorte helkuritele lisatakse puudele ka Viimsi vallavalitsuse helkurid.

Vallavalitsus
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Mis on noortekeskus?
Noortekeskused Viimsis
l Viimsi Noortekeskus
Nelgi tee 1, Viimsi
Avatud: E–R k 14–20
Kuidas tulla? Buss 1A Vallamaja peatus või valla siseliinid Vallamaja peatus
l Randvere Noortekeskus
Kibuvitsa tee 1, Randvere
Avatud: E–R k 13–19
Kuidas tulla? Buss 38
Hansunõmme peatus või
valla siseliin V2 Randvere
Keskus
l Kelvingi Noortetuba
Meresihi tee 4, Kelvingi

Novembris noortekeskustes

Aeg-ajalt korraldatakse ka mitmeid väljasõite. Hetk aprillis toimunud
Megazone’i külastamisest. Fotod Randvere ja Viimsi noortekeskused

Noortekeskused on
loodud noorte initsiatiivi
toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte
huve ja vajadusi silmas
pidades.
Noortekeskuse kesksed tegevused on kontakttöö noortega,
noortele suunatud tegevuste teostamine/tagamine ja arendava
keskkonna loomine.
Noortekeskusi mainiti Eestis
esimest korda 1998, kui kinnitati esimene Narva noortekeskuse põhimäärus. Selle alusel
oli noortekeskus noorsootööasutus, mis korraldab piirkonna noorsootööd. 2002. aastal
noortekeskuse kui noorsootööasutuse mõiste täpsustus.
Noortekeskusest sai avatud
noorsootöö põhimõttest lähtuv
noorsootööasutus, kus võivad
vabatahtlikkuse alusel käia kõik
noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus. Noorsootöö seaduse alusel on noorsootööasutus valla või linna ametiasutus,
valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik või eraõigusliku juriidilise isiku ettevõte, mille põhitegevus on korraldada noorsootööd.
Mõiste teine pool ehk avatud noorsootöö põhimõtted töötas 2000. aastal välja Euroopa
noortekeskuste konföderatsioon.
Eestisse jõudis kontseptsioon
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse (Eesti ANK) poolt
spetsiaalselt noortekeskustele
kohandatuna 2002. aastal. Pikemalt kirjeldab noortekeskuste
loomist õpiku 3. osa “Noorsootöö kujunemine”.
2013. aastal katab noortekeskuste võrk ühtlaselt terve
Eesti. Keskused on tavapäraselt olemas iga maakonna keskuses, peamistes tõmbekeskustes ja linnades/külades/alevikes,
mis asuvad suuremate magistraalide läheduses. Kuigi arvuliselt asub rohkem noortekeskusi suuremates maakondades,
on noorte suhtarvu alusel kõige
tihedam noortekeskuste võrk
väiksemates maakondades.

Noortekeskuses on noortel alati põnev ja õpetlik.

Oktoobris tähistati Randvere
Noortekeskuse sünnipäeva.

Randvere Noortekeskuse sügisene rattamatk tõi sära silma.

Tänavu suvel kolisid Viimsi noortekeskused teist aastat järjest õue.

Ühtset riiklikult kinnitatud
noortekeskuste seadust või tegevusmudelit ei eksisteeri. Projektitoetusi soovivad noortekeskused arvestavad 2003. aastal haridusministeeriumi poolt
väljatöötatud maakondliku ANKkonkursi tehnilisi tingimusi, mis
eristavad noortekeskusi teistest noorsootööasutustest.

Noortekeskus kui
noore kujunemist
toetav keskkond

Noortekeskus toetab erinevate
tasandite noortepoliitika elluviimist, luues noorele võtmepädevuste, eluks vajalike põhiteadmiste ja baasoskuste omandamise võimalused.
Noortekeskuste tegevused

Viimsi noortekeskused koostöös
Viimsi vallavalitsusega korraldavad augustis traditsioonilist
noortepäeva. Fotol noorsootöötajad augustis 2015.

mõjutavad eelkõige noori omandama ja kasutama eluks vajalikke oskusi ja pädevusi, soodustavad noore algatus- ja kujutlusvõimet, ettevõtlikkust, arendavad kriitilist ja süstemaatilist mõtlemist, toetavad identiteediotsinguid, sotsialiseerumist ning väärtushinnangute
kujunemist.
Noortekeskuse tegevustes
osalemise kaudu saab noor õppida ja kogeda vastutustunnet,
leida vastuseid niisugustele küsimustele nagu tulevane elukutsevalik või kultuuride ja hoiakute erinevused, mõista globaliseeruvat ühiskonda, arendada
praktilisi oskusi nagu iseseisev
õpi- ja noorsootöövõimaluste
kavandamine ja elluviimine.
Noortekeskus pakub oma
tegevustega nii aktiivse kui ka
passiivse osalemise võimalusi.
Aktiivse osaluse puhul mõtlevad noored ise välja idee ja on
selle teostamise juures loomise
hetkest analüüsini välja. Passiivse osaluse puhul saab noor
osa noortekeskuste loodud ja
suunatud tegevustest. On tavapärane, et aktiivse osaluse eeldus on varem noortekeskuste
poolt pakutud tegevustes osalemine (temaatilised üritused,
noortele suunatud programmid).
Järjest suurema osakaalu
noortekeskuste sihtgrupist hõlmavad noored, kes soovivad
noortekeskuse tegevuste kaudu
mingit kindlat oskust omandada. Noortekeskus aitab noorel
oma valitud tegevuste kaudu
luua seoseid erinevate ametikohtade ja nendel töötamiseks
vajalike õppeainete tundmise
vahel, mis omakorda tekitab
suuremat arusaamist ning õpimotivatsiooni. Konkreetselt tööelu ettevalmistavad tegevused
peale igapäevase töö on töömalev, töövarjundus, vabatahtlik töö, eriala- ja ametitutvustused ning väljasõidud.
Noortekeskus saab aidata
tõhustada karjääriteenuste kättesaadavust ning toetab sedakaudu noorte oskuste sidumist
tööturu vajadustega. Aktiivne
osalus noortekeskuse tegevus-

Randvere Noortekeskuses
- 30. oktoober kell 15 – Halloweeni tähistamine
- 2. november kell 15 – Plakatitegemine teemal “Miks on hea
olla noor?“
- 5. november – Randvere Kooli külastus
- 11. november kell 15 – Huulepalsamite töötuba
- 12. november kell 15 – Sushitegemise töötuba
- 16. november kell 15 – Noored vs noorsootöötajad “Xboxi
eri“
- 17. november kell 15 – Lauamänguturniir “Loomade kuningriik“
- 19. november kell 15 – “Just Dance“
- 25. november kell 15 – Küpsisetordi challenge
- 27. november kell 17 – MardiKadri DISKO
Viimsi Noortekeskuses
- 2. november kell 16 – Teemaõhtu “Kuidas elavad noored
Saksamaal?“
- 3. november kell 16 – Plakativalmistamine teemal “Mida
ma noortekeskusest saanud olen?“
- 5. november kell 16 – Töötuba “Ole nähtav!“ – helkurite valmistamise töötuba
- 6. november kell 16 – “Just dance“ – tule ja tantsi
- 9. november – Rokkmuusika päev
- 11. november kell 16 – Märkide meisterdamise töötuba
- 12. november – Rokiklubi Rockstars külastus (eelregistreerimisega)
- 13. november kell 16 – Kohtumine rokkmuusik Jaagup Mägiga
- 16. november – Anime filmiõhtu ja jaapani muusika päev
- 17. november kell 16 – Jaapani anime stiilis joonistamine
ning origami töötuba
- 18. november kell 16 – Jaapan. Jaapan. Jaapan. – kohtumisõhtu Jaapani fänniga
- 19. november kell 16 – Rajaleidja külastus
- 19. november – Cosplay päev ehk noored kehastuvad animekangelasteks
- 20. november kell 17.30 – Sushivalmistamise töötuba
- 23. november – Hiphopmuusika päev
- 25. november – Estonia teatri ekskursioon ja ballett “Pähklipureja“ (eelregistreerimisega)
- 26. november kell 17 – Kohtumisõhtu – Genka
- 27. november kell 16 – Muusikaviktoriin

tes aitab noortel paremini tundma õppida oma tugevusi ja
eelistusi ning saavutada enesekindlus kindlates valdkondades.
Sellest tulenevalt on lihtsam teha teadvustatud erialavalikuid,
mis ennetab ühtlasi kutse- ja
kõrgkoolidest väljalangemist.
Tööturu vajadustest lähtuvate oskuste, hariduse ja huviga inimesed leiavad suurema
tõenäosusega rakendust, mis
omakorda ennetab suure ja püsiva tööpuuduse tekkimist. Seetõttu on oluline, et haridussüsteem hõlmaks nii formaalse
kui ka mitteformaalse õppimise võimalust, et vastata tööjõu
vajadustele ning kodanike heaolule. Noortekeskuse roll selles on mitteformaalse hariduse
kaudu noorte annete ja võimete varajane avastamine, nende
stimuleerimine ning arengu soodustamine.
Noorte motiveerimine ja sotsiaalprobleemide lahendamine
on noortekeskuste kui kohaliku omavalitsuse allasutuste või
teenuste pakkujate igapäevatöö
osa. Noortekeskus on koostöös
praktikabaasidega, ettevõtete ja
kogukonnaga hea vahend noorte tööpuuduse ennetamisel ning
vähendamisel.
Noortekeskused toetavad
kompleksse meetmena ka noor-

te inimeste positiivset tervisekäitumist. Eesmärk on eelkõige teavitada noori ehk suurendada nende teadlikkust ja pakkuda alternatiivseid tegevusi
riskikäitumisele (sh noorte alkoholi tarvitamine, järjest vähenev füüsiline aktiivsus, suitsetamine ja tasakaalustamata
toitumine).
Noortekeskusel on suur roll
sotsialiseerumise keskkonna loomisel. Noortekeskuse keskkond
aitab noortel leida sõpru ja mõttekaaslasi, loob kogukonnatunde ning seob kodukohaga. Lisaks
pakub noortekeskus vähemate
võimalustega, sh sotsiaalselt tõrjutud noortele võimalusi eduelamuseks ja enesehinnangu parandamiseks, aitab teha positiivseid otsuseid ja õpetab oma
otsuste eest vastutama. Viimane tegevus on oluline aspekt
koolist väljalangemise ennetamiseks.
Noortekeskusesse jõutakse
erinevatel põhjustel. Ühe põhjusena nimetavad noored võimalust olla koos sõpradega ja
teostada oma innovaatilisi ideid.
Eduelamuste saamine motiveerib noort ikka ja uuesti tagasi
tulema ning endas uusi tahke
avastama.

Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus
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Euroopa vabatahtlik
teenistus avardab maailma
Viimsi Vallavalitsuse
noorsoo- ja haridusamet,
Viimsi Noortekeskus ja
Viimsi Lasteaiad on astunud suure sammu edasi
tegelemaks Euroopa vabatahtliku teenistusega.

Viimsi Vallavalitsuse noorsooja haridusamet on esitanud
Erasmus+ programmi Eesti esindusele projektitaotluse, et võtta vastu 2 vabatahtlikku: üks
Viimsi Noortekeskusesse ning
teine Viimsi Lasteaeda. Kui
kõik läheb plaanipäraselt, saabuvad noored veebruaris, et
jääda siia kuni augusti alguseni. Hoiame pöidlaid, et kõik
õnnestub ning Viimsi laste ja
noorte tegevusi hakkavad rikastama noored Saksamaalt ja
Prantsusmaalt.
Lisaks on Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametil
õigus olla vabatahtlikke saatev
organisatsioon. Ehk noored,
kes on sellele mõelnud või on
juba endas kindel, et seda soovivad, võivad julgelt info saamiseks vallavalitsuse noorsooja haridusametisse pöörduda
lisainfo saamiseks. Vastava infopäeva planeerime korraldada
ka aprillis, et anda programmi
ja võimaluste kohta täpsemat
infot.

Mis on vabatahtlik
teenistus?

Euroopa vabatahtlik teenistus
(EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist
mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning
tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. See on ainukordne võimalus õppida uut
kultuuri ja tööd, omandada uusi
kogemusi, sõpru ning samas
ka ühiskonna heaks midagi korda saata.
Euroopa vabatahtlik teenistus on noorele, kes: on 17–

Maailm avardub. Foto Matton

30-aastane; soovib avardada silmaringi ja elada mõnda aega
välismaal; soovib panustada vabatahtlikku tööd tehes mõnda
organisatsiooni ja kogukonda;
tunneb, et enese proovilepanek
on midagi, mida tahaks ette
võtta; tahab selgeks õppida uue
keele; soovib saada veelgi paremaks inimeseks ning muuta
ka maailma natukene ilusamaks.
Euroopa vabatahtlik teenistus on avatud kõigile noortele olenemata nende eelnevatest kogemustest, erialasest või
spetsiifilisest ettevalmistusest,
haridustasemest, majanduslikust
olukorrast, erivajadustest, soost,
usulisest kuuluvusest, keeleoskusest jne. Näiteks ei ole
sihtriigi keele eelnev mitteoskamine ega puude olemasolu
osalemisel takistuseks. Olulisim on soov valitud valdkonda
ja kogukonda panustada. Vabatahtlik saab organisatsioonis
ülesanded, millega ta igal juhul toime tuleb hoolimata oskustest ja teadmistest.
Teenistused kestavad üldjuhul 2–12 kuud. Arvestades
sisseelamisperioodi ning kohaliku keele õppimisele kuluvat
aega tasub ennekõike teha teenistusi, mis kestavad rohkem

kui kuus kuud. Sellisel juhul
saab suurema tõenäosusega
tõelise teises riigis elamise ja
kogukonda panustamise kogemuse. Samas on võimalik teha
ka teenistusi, mis kestavad 2
nädalat kuni 2 kuud, seda juhul, kui sa ei ole veel valmis
pikaaegset teenistust tegema või
osaled mõne suurema ürituse
korraldamiseks tehtud grupiteenistuses (alates 10 vabatahtlikku). Väga oluline on aga meelde jätta, et igal noorel on õigus
EVT-le üks kord elus. Seega
tasub riiki, organisatsiooni ja
teenistust hoolikalt valida, et
saada parim kogemus.

Erasmus+

EVT on osa Erasmus+ programmist – Euroopa Liidu programmist hariduse, koolituse, noortevaldkonna ja spordi jaoks.
Programmi eesmärk on toetada
noorte pädevuste arengut ning
aktiivseks kodanikuks olemist.
Erasmus+ edendab mobiilsust nii Euroopa Liidu piires
kui ka väljaspool seda. See põhineb mitteformaalsel õppimisel ja kultuuridevahelisel dia-

loogil ning soodustab kõikide
noorte kaasamist, sõltumata nende hariduslikust, sotsiaalsest
või kultuurilisest taustast.
Euroopa vabatahtlik teenistus annab 17–30-aastastele noortele võimaluse näidata üles isiklikku pühendumist läbi täiskohaga vabatahtliku tegevuse kas
mõnes Euroopa Liitu kuuluvas
riigis või väljaspool Euroopa
Liitu.
Euroopa Liit pakub noortele EVT võimalust, kuna vabatahtlikku tegevust hinnatakse
kui mitteformaalse õppimise
kogemust, mis suurendab vabatahtlike kutseoskusi ja pädevusi ning suurendab seega nende tööhõivevalmidust. Samaaegselt suurendab see ka nende solidaarsust, arendab sotsiaalseid oskusi ja soodustab
aktiivset osalemist ühiskonnas. Vabatahtlikust tegevusest
saavad ühtviisi suurt kasu nii
vabatahtlik kui ka ühiskond.
Lisaks Euroopa vabatahtlikule teenistusele on Erasmus+
programmi kaudu võimalik teha veel mitmeid noortele ja
noorsootöötajate suunatud projekte: rahvusvaheline noortevahetus, noorsootöötajate õpiränne, rahvusvaheline noortealgatus, noorte osalusprojektid
ja strateegiline koostöö. Lisainfot nimetatud projektide kohta saab veebilehelt euroopa.noored.ee või Viimsi Vallavalitsuse noorsoo-ja haridusametist.

Annika Orgus

Viimsi Noortekeskus

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridusamet
Artikli koostamisel on
kasutatud infot veebilehelt euroopa.noored.ee.

EÕEL kaalub taas algklasside koolikotte
Eesti Õpilasesinduste
Liidu eestvõttel käivitub
taaskord algklasside
koolikottide kaalumise
kampaania.
Juba teist aastat toimub Eesti
Õpilasesinduste Liidu (EÕEL)
eestvedamisel Eesti koolides
algklasside koolikoti kaalumise kampaania. Eesmärgiks on
tagada olukord, kus õpilased ei
peaks kandma liialt raskeid ranitsaid, mis omakorda mõjutavad nende rühti ja koolirõõmu.
Koolikotte kaalutakse 26.–
30. oktoobril ja kampaania kestab terve nädala vältel. Ühek-

2015. a pilootkoolid
l Tallinna Nõmme Põhikool
l Tallinna Rahumäe Põhikool
l Tallinna Saksa Gümnaasium
l Tartu Descartes’i Kool
l Nõo Põhikool
l Räpina Ühisgümnaasium
l Pärnu Vanalinna Põhikool
l August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
l Haljala Gümnaasium

sas pilootkoolis on vabatahtlikud õpilased, kes kampaaniat
oma algklasside seas läbi vii-

vad. Algklassi õpilaste ranitsaid kaalutakse koolipäevade
vältel. Saadud tulemused saadetakse EÕEL-i tegevmeeskonnale, kes võrdleb ja analüüsib eelmise aasta andmeid
selle aasta tulemustega. Kampaania lõpuks selgub, kas ja
kui palju on tulemused võrreldes eelmise aastaga muutunud.
Eelmise aasta koolikottide
kaalumisel saadud tulemused:
1. klassides kaaluti kokku 845
kotti, millest 47% olid üle lubatud kaalu. 2. klassides asetati kaalule kokku 888 kotti,
millest 61% olid üle lubatud
kaalu. 3. klassides kaaluti 743

kotti ja nendest 85% olid üle
lubatud kaalu. 4. klassides kaaluti kokku 688 kotti ja nendest
olid üle lubatud kaalu 75% kottidest.
1.–3. klassides võivad õppetööks vajaminevate asjadega
täidetud ranitsad kaaluda kuni
3 kilogrammi, 4.–6. klassides
on lubatud kaaluks 3,5 kilogrammi. Keskmine kaal eelmisel õppeaastal kõikide kottide
peale oli 3,6 kg ning juba see
ületab lubatud piiri. Loodame,
et sellel aastal on tulemused paremad ja õpilaste ranitsad kergemad.

Eesti Õpilasesinduste Liit

Mis on õpilasesindus?
Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on mitteformaalne
kodanikualgatusel põhinev ühendus, mis annab
teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja
kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt.
Õpilasesinduse esmaseks ja kõige tähtsamaks ülesandeks
on koolipere õiguste ja huvide kaitsmine ning edendamine. ÕE esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast
koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta. Oluline on
samuti õpilasesindajate aktiivne osavõtt nii kooli, omavalitsuse kui ka riigi tasandil toimuvatest hariduselu puudutavatest arenguprotsessidest.
ÕE kõige tähtsamateks ülesanneteks peaksid olema:
õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine; õpilaste
õiguste ja huvide kaitsmine; õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine;
õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine; vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine; õpilaste vaba
aja sisustamisele kaasaaitamine; õpimotivatsiooni tõstmine.
Õpilasesindus vajab oma tegevuseks olulisi inimesi
– õpilasi, üldisemalt kooli ja koostööpartnereid. Aga selleks, et need sihtgrupid ÕE-desse enam usuksid ning ÕE
tegevust toetaksid, vajavad nad kindlust, et õpilasesindused on eesmärkidega töökad noorteühingud. Seega peavad õpilasesindused andma selged vastused küsimustele:
miks, kellele ja kuidas.

Mis vahe on õpilasesindusel ja
õpilasomavalitsusel?

Tihtipeale võime kohata segadust, et millist terminitest –
õpilasesindus või õpilasomavalitsus – on koolis toimiva
õpilaste esindusorgani puhul õige kasutada. Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes
õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
Õpilasomavalitsuse teostamiseks on õpilaskonnal õigus
valida õpilasesindus. Teisisõnu tähendab mõiste õpilasomavalitsus õpilaste õigust otsustada neid puudutavaid
koolielu küsimusi ning selle õiguse teostamine toimub
õpilaste esinduskogu, õpilasesinduse kaudu.
Õpilasesinduse mõiste Eesti Vabariigis põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse V peatüki “Õpilased ja nende vanemad” § 31 annab õpilastele muuhulgas õiguse: moodustada
koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid,
stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus
kooli ja kodu kasvatustaotlustega; osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumiõpilastel olla valitud kooli hoolekogusse; lisaks on
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kirjeldatud õpilaskonna
õigusi õpilasomavalitsuse teostamisel ja õpilasesinduse alusdokumendi, õpilasesinduse põhimääruse kinnitamist: § 311.
Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi,
lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasomavalitsuse teostamiseks on õpilaskonnal õigus
valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes
suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesinduse ülesanded ja
valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu (nõukogu) ning kinnitab direktor.

Eesti Õpilasesinduste Liit
Viimsi Kooli õpilasesindus 2015/16 õppeaastal
Oktoobris toimusid õpilasesinduse valimised. Õpilasesinduse presidendiks sai liikmete valikul ELIS
VILTSIN 11. klassist.
Uues koosseisus: 8. klass – Viktoria Jefimova, Tauri Tuuling; 9. klass – Merilyn Litvinov, Kerstin Maipuu, Kertu
Liisa Mooste, Peeter Aleksander Paju ja Cetriin Pajumägi; 10. klass – Henriette-Solweig Hiiemäe, Martin Luts,
Hannes Ruusma ja Daniel Zayas; 11. klass – Gerli-Claudia Kuldsaar, Laura-Marie Linholm, Rinel Pius, Elmo
Hans Puidet, Merilyn Sepp ja Elis Marii Viltsin; 12. klassi nõuniku rollis Jüri Asper. Õpilasesinduse tööd koordineerib Lemme Randma.
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Joogatunnid lastele
Alates 27. oktoobrist toimuvad Viimsi Huvikeskuses joogatunnid ka lastele.
Kaasaegses maailmas saadab lapsi juba väga varasest east
alates palju väljast tulevat “müra”. Jooga õpetab last hoidma
tähelepanu iseendal, keskenduma väliselt sisemisele, et saada enda keha, meele ja tunnetega parem kontakt. See saavutatakse, võrreldes täiskasvanute tunniga, aga täiesti erineval
viisil. Laste jooga tund on mänguline ja põnev, seal on nii möllu kui ka mõnusat enesele keskendumist. Laste jooga pole võistlev ala, lubades lapsel tunda rõõmu eelkõige oma saavutustest.
Samas toetab laste jooga lapse füüsilust arengut, arendades
paindlikkust, tasakaalu ja rühti. Tunnis võetakse joogaasendeid
läbi mängude ja muinasjuttude. Tundides kasutatakse pille ja
muusikat, lauldakse koos nii eestikeelseid kui ka gurmukhikeelseid mantraid. Möllust meelerahuni viivad lühikesed meditatsioonid. Tunni juurde kuulub ka mõnus lõdvestus.
Jooga läbi kogeb laps rahulolu iseendaga, õpib tundma, et
ta on väärtuslik just sellisena nagu ta on. Pärast tundi on lapses
mõnus meelerahu ning saavutatud on hea kontakt enesega.
Viimsi Huvikeskuses toimuvad laste jooga tunnid 7–12-aastastele lastele igal teisipäeval kell 13.45– 14.45 ja 3–6-aastastele lastele igal neljapäeval kell 18.00–19.00.
Esimene tund on lapsele tasuta!
Täpsema info laste joogatundide kohta leiad Viimsi Huvikeskuse kodulehelt www.huvikeskus.ee.

Huvikeskus

Viimsi liikumiskool TOK

4. novembril alustab Viimsis tegevust liikumiskoolitus nimega “Tea, oska, kasuta“ (TOK).
TOKi koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad saada
teadmisi ja oskusi liikumisest, et seda siis oma edasises liikumisharrastuses kasutada.
Novembris alustav koolitus on mõeldud täiskasvanud tavaharrastajatele ja osaleda võib igaüks. Koolituse teoreetilised tunnid
(loengud) toimuvad Viimsi Koolis kolmapäeviti kell 18.30–20.00.
Praktilised tunnid toimuvad erinevates Viimsi sportimispaikades ja nendes osalemiseks saab end registreerida loengute ajal.
Arvestades lähenevat talve on novembrikuu koolituste temaatikaks suusatamine.
4.11 Murdmasuusatamine kui üks sobivamaid liikumisharrastusi. Lektor dots Kaarel Zilmer (suusatamisõpetaja aastast 1964).
11.11 Mida järgida harrastaja treeningutes? Lektor mag
Reeda Tuula (Tartu maratoni ürituste sarja võitja, parim eestlanna viimase kahe aasta Vasaloppettil).
18.11. Suusavarustus ja selle hoolduse põhitõed. Lektor Eeri
Vahtra (endine Eesti suusakoondise liige, firma Skiwax ekspert).
25.11 Suusatehnika – mida, kus ja kuidas kasutada. Lektor
dots Kaarel Zilmer.
Koolitustel osalemise tasu: 5 eurot kord, tasumine kohapeal sularahas.
Lisainfo Kaarel Zilmer, e-posti aadress kaarel@zilmer.com,
tel 5082 842, www.suusatades.weebly.com.

Kaarel Zilmer

Inspiratsiooniõhtud jätkuvad
4. novembril kell 19 toimub Klubi Inspiratsioon
ja Viimsi Kino koostöös
filmi- ja vestlusõhtu Jaak
Kilmi ja Lennart Laberenzi dokumentaalfilmiga
“Moest väljas“.

Klubi Inspiratsioon avaüritusel 12. oktoobril Lavendel Spa
Hotellis osales 30 inimest. Täname kõiki, kes inspiratsiooniõhtu õnnestumisele kaasa aitasid – õhtu läbiviijat Merike
Kütti, kõiki osalejaid ning Lavendel Spa Hotelli! Loodame,
et võtsite sellest õhtust kaasa
midagi inspireerivat oma elu paremaks muutmiseks. Täname ka
positiivse tagasiside eest, mis
julgustas meid õhtute korraldamist jätkama!

Inspiratsiooniõhtutel inspireerituks!

4. november

Kolmapäeval, 4. novembril algusega kell 19 toimub Viimsi
Kinos (Randvere tee 11) dokumentaalfilmi “Moest väljas”
ühisvaatamine koos filmi autori Jaak Kilmiga.
Piletid hinnaga 5.70 eurot
on müügil Viimsi Kinos.
“Moest väljas” materjal filmiti aastatel 2010–2015. Film
portreteerib moedisainer Reet
Ausi ja tema ambitsioonikat
plaani muuta maailma. Laiemalt käsitleb “Moest väljas”
aga rõivatööstuse keskkonnaja inimvaenulikku olemust
ning ühtlasi seda, kuidas kõnealune teema puudutab absoluutselt igaühte meist.
Me elame globaalse tarbimise ajastul, kus tarbimise tempo üha kiireneb. Pole saladus,
et moetööstus on selle tarbimisralli eesrinnas. Tuhanded vabrikud kolmandas maailmas ei
tooda mitte ainult rõivaid erinevatele suurfirmadele, vaid ka
tonnide viisis mürgiseid jäätmeid. Moedisainer Reet Ausi-

Heegeldus justkui elust.

le näib, et ainus viis kahjuliku
moetööstusega võitlemiseks on
süsteemi muutmine seestpoolt.
Film jälgib Reet Ausi teekonda Tallinnast läbi Euroopa
moelavade ja Lõuna-Ameerika
puuvillaväljade otse masstootmise epitsentrisse Bangladeshi. Juhtlõngaks on Ülemiste Keskuse Zarast ostetud teksapaar.
Reet Aus teab, et keegi maksab selle odavuse kinni, aga ta
tahab peale teadmise ka näha.
Bangladeshis, millest on kujunenud moerõivaste hulgitootmise põrgu, makstakse õmblejatele kuus palka 8 eurot, aga
eluaseme eest tuleb välja käia
9 eurot, nagu tunnistab üks filmis intervjueeritud naine. 2013.
aastal hukkus Bangladeshis Rana Plaza vabriku varingus ligi

1200 inimest, kes olid valmistanud rõivaid suurtele lääne
brändidele nagu Mango, Primark, Zara emafirma Inditex jt.
Jaak Kilmi lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli juurde loodud filmikooli 1. lennu
ning on tänaseks teinud mitmeid lühi- ja dokumentaalfilme (“Müümise kunst”, “Disko
ja tuumasõda”, “Kristus elab
Siberis” jne) ning kaks täispikka mängufilmi (“Kohtumine
tundmatuga” ja “Sigade revolutsioon”). Kilmi on 1995. aastast Rahvusvahelise Filmikriitikute Ühingu (FIPRESCI) liige.

16. november

Esmaspäeval, 16. novembril algusega kell 19 toimub Lavendel Spa Hotelis (Sõpruse tee 9)
vestlusõhtu “Suhted iseendaga”.
Enese mõistmine toimub suhete kaudu. Suhted on kui peegel.
Vaid see, mis on olemas meis
endis, saab peegelduda meie
suhetes. Olulisemaks suhteks
meie elus on suhe iseendaga,
mis väljendub suhestumisel teistega ja määrab ära nii kõigi
teiste suhete kvaliteedi kui ka
meie elukvaliteedi tervikuna.
Kui mõistad suhteid, siis mõistad ka elu põhitõdesid.
Kas Sa saad endast alati

aru? Kas Sa mõistad, miks Sa
midagi teed? Kas tunned vahel, et Sinus on justkui kaks
vastandlikku poolt – üks justkui töötab koos Sinuga, teine
on Sinu vastu? Kas Sa märkad,
et mõnikord on emotsioonid
nii suured, et neid on keeruline juhtida? Kas Sul on vahel
tunne, et armastad kõiki teisi
rohkem, kui iseennast?
Kui antud küsimused Sind
kõnetavad, siis tule vestlusõhtule, kus räägime suhetest iseendaga.
Vestlusõhtult saad: teadmisi, kuidas Louise L. Hay õpetustele tuginedes oma suhteid
iseendaga paremaks muuta;
konkreetseid praktilisi harjutusi, mida koheselt ellu rakendada; jagada oma kogemusi, küsida nõu just sind puudutavates
küsimustes; leida uusi sõpru
ning olla inspiratsiooniallikaks
neile, kes vajavad just seda,
mida sinul neile pakkuda on.
Vestlusõhtu viib läbi Eestis
esimene ja ainuke litsentseeritud Louise L. Hay õpetuste
treener-koolitaja Merike Kütt
(www.paremelu.ee).
Osalustasu 13 eurot palume
kanda enne 13. novembrit Remission OÜ a/a EE8022002210
24635447. Selgitusse palume
märkida: 13. nov + osaleja nimi(ed). Kohapeal tasudes on
osalustasu 15 eurot.
Oktoobrist tegutsemist alustanud Klubi Inspiratsioon eesmärk on korraldada filmi- ja vestlusõhtuid, mis inspireeriksid inimesi muutma ise oma elu tervemaks, mõnusamaks ja värviküllasemaks.
Lisainformatsioon klubi tegevuse kohta Facebookis “Klubi Inspiratsioon”, e-posti aadressil klubi.inspiratsioon@gmail.
com või telefonil 5018 036.

Klubi Inspiratsioon
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pHformula uus
nahauuendusfilosoofia

Käsitöö- ja kunstihuviliste õpitoad
Novembris toimub Ene Hindpere juhendamisel
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis kõigile
käsitöö- ja kunstihuvilistele kolm õpituba.

Sügisilmade saabumisega
on õige aeg mõelda näonaha turgutamisele vitamiinidega. Tallinn Viimsi
SPA Ilukeskus soovitab
kõigile pHformula V.I.T.A.
C särahooldust.

Õpitoad eeldavad eelregistreerimist e-posti teel ning toimuvad vähemalt 5 inimese registreerumise korral. Registreerimine ning lisainformatsioon õpitubade kohta sirendus@gmail.com ning www.huvikeskus.ee.

Küünalde kaunistamine

pHformula nahauuendusfilosoofia põhimõtteid selgitab pHformula müügijuht Nele Normak.
pHformula näohooldussarja
nimetatakse nahauuendusmeetodiks. Mida see täpsemalt tähendab?
Tegemist on keemilise koorimise laadse uue põlvkonna nahauuendusmeetodiga, mis pakub
efektiivseid lahendusi siis, kui
tavakosmeetika jääb hätta. Samas ei tekita pHformula tüsistusi nagu punetus, naha põletus
ja koorumine, vaid stimuleerib
uute naharakkude ja kudede
tootmist. Naha uuendamine aitab vähendada erinevaid nahaprobleeme nagu kortsukesed,
pigmendilaigud jms.
pHformula on kosmetseutiline sari, mis tähendab, et see
põhineb kosmeetiliste ja meditsiiniliste toimeainete segul.
Toodetes kasutatakse hapete segusid koos vitamiinide, antioksüdantide, aminohapete, põletikuvastaste ainete ja mikroelementidega. Kuigi pHformula pakub tavapärasest näohooldusest radikaalsemaid lahendusi,
on tegemist äärmiselt nahasõbraliku sarjaga.
Mille poolest pHformula
erineb tavalistest keemilistest
happekoorimistest?
Erineb selle poolest, et happe segude konsentratsioon on
madalam kui tavapärase ühe
happe kasutamise puhul. Olles
sama tugev toime poolest kui
traditsiooniline happekoorimine, ei hävita see naha välist struk-

tuuri. See teeb pHformula hapete kasutamise turvaliseks, kuna ei traumeeri ega ärrita nahka nii, nagu oleme harjunud happekoorimiste puhul kogema.
Teine vahe on, et traditsioonilised happed mõjutavad põhiliselt naha välimisi kihte, seevastu pHformula uuendab nahka seespoolt.
Lisaks on pHformula poolt
välja töötatud eriline PH-DVC™
kompleks, mis kindlustab ainete ühtlase imendumise nahka,
garanteerides maksimaalse toime ilma negatiivsete mõjudeta. See on oluline, et saavutada
ühtlane tulemus kogu hooldataval nahapinnal. Tänu sellele
valemile on suur osa tooteid
ka ise neutraliseeruvad, mis
tähendab, et neid ei ole vaja
maha pesta. St et klient võib
hooldusest lahkuda ilma hapet
maha pesemata, vaid see jääb
nahale ja naha sisse toimima.
Milliste nahaprobleemide
puhul eelistada pHformulat?
pHformula on peamiselt keskendunud sellistele probleemi-

dele nagu naha vananemine, akne, akne armid, rosaatsea ja naha pigmendiprobleemid. Samuti on pHformulal ka toetavad
protseduurid ja tooted, mis aitavad säilitada ja pikendada juba
saavutatud tulemusi. Lisaks on
võimalik teha ka C-vitamiini
hooldusi, mis on kohese sära
andva efektiga. See on suurepärane hooldus näiteks enne
aastalõpupidustusi.
Kust leida pHformulat?
Meil on ca 20 salongi üle
Eesti, kes tegelevad pHformula hoolduste teostamistega. Võin
julgelt soovitada Viimsi Spa ilukeskuse spetsialiste, kellel on
pHformula sarjaga kogemusi
juba aasta jagu. Esimese sammuna tuleks ette võtta pHformula eelhooldus, mille käigus
kosmeetik testib naha vastuvõtlikkust hapetele ja soovitab
kui mitu hooldust ja millise intensiivsusega on vaja läbi viia.
Kellele need nahahooldused mõeldud on?
Kõigile, kes tunnevad, et vajavad midagi tõhusamat kui

klassikaline näohooldus ja ka
neile, kes tahavad kiiret efekti,
et võidelda mõne spetsiifilise nahaprobleemiga, või lihtsalt oma
nahka turgutada.
Mis tooteid pakub pHformula tavakliendile koduseks
nahahoolduseks?
PHformula salongikuuri ajal
on olulisel kohal pHformula kodune nahahooldusprogramm,
mille koostab kosmeetik koos
kliendiga. Kui aga salongikuuri ei ole plaanis, siis sügisel soovitan populaarseks saanud vitamiinikreeme. A-vita kreem on
mõeldud vananevale nahale, sisaldab retinooli, mis stimuleerib naharakkude uuenemist vähendades seeläbi kortsukesi. B3vita kreem on mõeldud punetavale, pigmendimuutustega ja
vananemisimingutega nahale.
C-vita on pleegitava ja vananemisvastase toimega. Talve saabudes aga võiks soetada ka
SOS kreemi, mis pakub tõhusat
abi kuivale ja tundlikule nahale.

Tallinn Viimsi SPA
Ilukeskus

Pimedal ajal saab hubast ja sooja valgust luua ikka küünaldega. Ilusate ja kaunistatud küünalde loomiseks toimub
6. novembril kell 18–20 küünalde kaunistamise õpituba.
Õpitoas kasutatakse kvaliteetseid Marabou vahalainereid, Decoupage tehnikat, romantilisi salvrätikuid ja pärleid.
“Kui on tunne, et ma ju ei oska, siis usu, küünaldel on
võlujõud ja küll näed, et tulemus on imeilus. Juba järgmisel nädalavahetusel, 8. novembril on isadepäev ning oma
südames on kõik isad vägagi romantilised, seega tulge ja
tehke isadele ja vanaisadele kaunis küünal,” sõnab juhendaja Ene Hindpere.
Küünlaid kaunistatakse hea muusika ja küünlavalguse
saatel. Küünalde kaunistamise õpitoa maksumuseks on 18
eurot, sisaldades kõiki materjale ja kahte küünalt. Olenevalt näpuosavusest võivad soovijad võtta kaasa veel mõned
küünlad. Eelregistreerida tuleks end hiljemalt 4. novembril.

Paeltikandi loomine

7. novembril kell 11–13.30 õpitakse üheskoos paeltikandi
lihtsaid pisteid ning meisterdatakse üheskoos prosse. Selle
imeilusa tehnikaga saab roosiliseks-lilleliseks ja sügishooajale vastavaks tikkida kõik oma mütsid, baretid, kindad ja
kotid. “Oo, need tulevad tõesti ainulaadsed ja imeilusad,”
teavad öelda kõik õpitoas varasemalt osalenud.
Kõik materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas
ning arvestatud osaluspanuse (18 €) sisse. Registreerumine on avatud kuni 5. novembrini.

Mandala joonistamine

13. novembril kell 18–20 toimub mandala joonistamise
õpituba. Oma isiklikku mandalat saab kasutada soovide
kiiremaks täideviimiseks. Mandala materialiseerub energiatasandilt joonistaja käe kaudu ja resoneerub ainult autoriga. Seetõttu saab igast mandalast just selle autori aitaja.
“Meil kõigil on südames oma salasoovid. Joonistame
mõnusa muusika ja küünalde soojusega loodud hubases
õhkkonnas. Mandala joonistamine sobib väga hästi ka
kooliealistele lastele,” sõnas Hindpere.
Panus õpitoas osalemiseks on 14 eurot ning registreerimine on avatud kuni 10. novembrini. Soovi korral võib
kaasa võtta enda värvipliiatsid.

Viimsi Teataja
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Viimsi Kaunis Kodu 2015
Igal sügisel juba 12 aastat
järgemööda toimub
Viimsis üks oluline üritus:
Viimsi kauni kodu konkursi autasustamistseremoonia. See sündmus
on oluline nii konkursist
osavõtjatele kui ka kogu
Viimsi rahvale.

Viimsis on tuhandeid kodusid,
mille ümber koduaiad. Need
aiad palistavad meie teekonda, kus iganes me siin liigume.
Need aiad loovad meie elule
fooni, tegutsemise lava, meie
elukeskkonna. Tahes-tahtmata
mõjutavad nad meid kõiki.
Igal paigal on nägu. Kui
läheme Nõmmele, tunneme ta
ära mändide, klikiaegsete majade, puudevahelise murupinna ja väärika, mõõdetud rütmi
järgi. Sõites ringi Saksamaal
või Austrias, tunneme ka need
paigad ära kohaviitasid jälgimata. Neis riikides hoolitseb kogukond kodanike tasemel, et kõigi aiad oleks hoolitsetud, külakoosolek juhib ja jälgib, et kõik
oleks ornungis. Ja kui ümbrus
on valdavalt korras, ei teki kellelgi soovi eristuda lohakuse ja
korratuse poolest.
Sõites Austriast pisut edasi Itaalia poole saame samuti
kohe aru, kus me parasjagu
asume. Teepiirded ei ole enam
tsingitud, vaid roostes, aedu on
nii- ja naasuguseid. Saksa täpsus on asendunud lõunamaise “manjanaga”. Kui ei põle,
saab homme teha. Kui üldse
– milleks närvitseda.
Inimesed on seal pühendunud rohkem oma ja kaaskondsete hingeelu jälgimisele, arhitektuurikultuuripagas aga niigi
punnis amfiteatritest, foorumitest ja palazzodest. Pealegi –
lokkav rohelus peidab üsna ruttu kõik, mis laokil.
Meie siin Põhjamaal ei saa
looduse puhastustööle loota –
talv külmutab pooleks aastaks

Metsakasti küla, Uuesauna tee 7 hoovis on läbi puude ja taime valiku on loodud kodune atmosfäär.
Fotod Erakogu, Marje Plaan

Kaunis kodu 2015 komisjon
koos tunnustatutega!

Kelvingi küla, Koidu 17 on hea tervislik, lopsakas ja maitsekas aed.

Pärnamäe küla, Lageda tee 7 on näide naabritevahelisest koostööst.

lopsakuse, taimed jõuavad suve jooksul vaevu eneste eest
seista, parem, kui inimene ikka abiks oleks. Viimsi on veel
noor, oma nägu on tasapisi kujunemas. Tänaseks alles hakkame aimu saama, missuguseks kujuneme. Nagu nooruk,
kelle puberteedivinnide tagant
hakkab paistma veetlust ja elegantsi, või nagu inetu pardipoeg Anderssoni muinasjutust.
Meil on veel pooleliolevaid
arendusi, kuid on ka juba valmis, täis elujõus kogukondasid. Laiguti on Viimsi oma nägu juba tajutav, selline pisut
peenutsev, kuid loodusega sulanduda oskav. Natuke esteetikat ja praktilist üheskoos.
Ja mis kõige tähtsam – iga
kauni aiakujunduse taga seisab

üks pere või üks fanaatiline naine, kes oma vaba aja aiakujundusele pühendab. Sellise püsiva, aastatepikkuse toimetamise tulemusena luuakse kunstiteosed. Need aiad on nagu
Leonardo da Vinci maalid, mis
valmisid vahest mitu aastat,
kuid vaimustavad meid jätkuvalt.
Sel aastal jagasime tunnustust Kelvingi, Metsakasti, Pärnamäe ja Püünsi küladesse.
Metsakasti külas, Uuesauna tee 7 toimetab Kiira Salnikova, kes on oma aia kujundanud muinasjutuliseks kunstiteoseks – kõik puud, põõsad
ja taimed on oksaraokese täpsusega saanud kuju ja vormi,
et koos moodustada suuremaid
kompositsioone.
Kelvingis on perekond Saar
lähenenud oma aiale inglisepäraselt. Loomlikus ja vabas rütmis on aeda kogutud palju kauneid taimi, kogu aeg on mõni
neist valmis oma õieiluga rõõmustama. Sealsamas Kelvingis
oli ka teine, lopsaks, elujõuline
ja maitsekas aed, mida kastab
oma armastusega Eve Karp.
Pärnamäel, Lageda teel hakkas silma paarismaja, kus kumbki pere (Lilian Kallas Sults ja
Alla Glazova) küll omaette aedu
kujundades on saavutanud armsa korrastatuse ja harmoonia.
Aeg-ajalt esitatakse konkursile mõni ühiskondlik hoone, mille aed on rahvale avatud ja ilu rõõmustab. Sel aastal
sai tunnustatud Villa Mary.
Aiaomanikud on andnud lu-

Kelvingi küla, Koidu 42 aia
kujundamisel on lähtutud
inglisepärasusest.

baduse, et avavad aeg-ajalt teistele viimsilastele oma koduaiad, kui mõni taim või kujundus imetlema kutsub. Sellest
anname teada tuleval kevadel.

Jõulutuled

Kuna meie aastaring on taimeiluga kaetud vaid poole võrra,
on mõistlik oma elukeskkonda
kaunistada ka talvel. Nii on
juba mitmel aastal toimunud
konkurss “Jõulutuled”. See konkurss on nagu hea nakkus – tänaval, kus juba on jõuluaegset
kaunistamist ette võetud, levib
kaunistamiskihk majalt majale.
Kõik, mis maitsekalt silma rõõmustab, on teretulnud! Andke
ainult teada, kuhu võime tulla
oma komisjoniga vaatama!
Pime talveaeg möödub
rõõmsamalt, kui üksteisele silmailu jagame!

Ene Lill

Näitused Harmoonikumis
Harmoonikum ootab sügistalvisel hooajal kõiki E–L kell 11–
19 näitusi külastama!
Tagasivaatena meie koduaedadele on Harmoonikumis aasta
lõpuni avatud näitus “Viimsi Kaunis Kodu 2013” – juubeliaasta
puhul said jäädvustatud kümne aasta nominentideks esitatud
imelised aiad.
Lisaks on avatud Tiina Tammetsa fantaasiaküllane pliiatsijoonistuste näitus.
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Hingedepäevast ja
hingedeajast
2. novembril tähistatakse
hingedepäeva – mõtiskluste päeva, mil süüdatakse lahkunutele küünlad. Kui traditsiooniline on
selle tähistamine Eestis
ja millised kombetalitusi
peeti hingedeajal kristlikust kalendrist sõltumata, kirjutatakse Eesti
rahvakalendri tähtpäevade
andmebaasis Berta.

Katoliiklikus kirikukalendris
kehtestati 1006. aastal 2. november hingedepäeva ehk usklike
surnute mälestuspäevana. Eestlastel jääb hingedepäev hingedeaja sisse. Hingedepäeva on
nimetatud juba 14. sajandi allikates, kuid tema tähistamine
(nagu ka 1. november ehk pühakutepäev) on jäänud oma uskumustele tugineva hingedeaja
varju. 1990. aastatel levis tava
süüdata hingedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste
haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.

Hingedeaeg

Hingedeaeg on 1. novembrist
kuni mardipäevani kestev sügisene periood Eesti rahvakalendris, mil austati ja oodati

koju surnud esivanemate hingi. Põhjarannikul on seda nimetatud ka jaguajaks. Hingedeaega on viimastel sajanditel
tähistatud erineval ajal kas siis
oktoobris-novembris, eriti enne mardipäeva, mõnikord aga
juba perioodil, mis algab pärast
mihklipäeva. On ka arvamusi,
et hingedeaeg eelnes vahetult
jõuludele või oli novembris.
Hingedeaja sisse on kuulunud
kindlasti hingedepäev.
Hingedeajal (neljapäeva õhtuti) oodati hingesid koju. Sel
puhul kaeti neile tuppa, sauna
või toapealsele laud, mille äärde kutsusid peremees ja perenaine hingi nimepidi toitu maitsma. Neil paluti kaitsta põldu ja
karja. Hingedeaja lõpul tänati ja
saadeti hinged taas ära.
Hingedeajal oli keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine ja kärarikkad
tööd nagu puude lõhkumine.
Samuti olid keelatud villa ja
lõngaga seotud tööd. Hingedeaja ilmad arvati olevat pimedad, udused ja sumedad.
Keskajal oli kombeks valmistada hingedepäevaks, 2. novembriks, hingekakkusid (hingeleiba). Lapsed käisid perest
perre, lauldes lihtsat laulukest

ja paludes kakku nagu tänasedki sanditajad. Iga kogutud
kaku juures pidi lugema palve
annetaja surnud sugulase heaks,
et see pääseks taevasse. Tänase päevani on briti saartel ja
muudes paikades tavaks, et lapsed liiguvad lauldes ringi ja koguvad ande.
19. sajandil ja 20. sajandi
alguses on Mulgimaal käidud
õhtuti valgesse rõivastatult vaikselt või uludes akende taga või
perest perre. Hingesandid olid
enamasti lapsed. Andeid nad ei
palunud, kuid neile anti igasugust surnute mälestamise juurde kuuluvat toidukraami: käkke, pähkleid, ube, herneid.

Hing

See vana läänemeresoome ühissõna – hing – märgib elualget
inimeses, loomades ja muus
looduses ning on olulisemaid
kujutelmi rahvausundis. Hing
asub kogu kehas, kuid ka üksikutes elundites, veres, juustes
ja küüntes. Hingekujutelmaga
kuuluvad kokku sellised nähtused nagu vari ja hingamine
ehk hingus, samuti nimi. Kõigi
nende koosmõjul oli inimese
hingejõud tugevam või nõrgem.
Näiteks lastel oli hing nõrgem

HINGENURK

kui täiskasvanutel. Hinge sisaldavaid kehaosi nagu juukseid,
küüsi ja verd ei jäetud kunagi laokile, et nende kaudu ei
saaks keegi omanikku mõjutada või haigusi saata. Näiteks
laialiloobitud või õue visatud
juustega seostati peavalu. Lõigatud ja mahaloobitud küüntest sai kurat või päkapikk endale nähtamatuks tegeva kübara.
Hing (irdhing) võis kujutluste kohaselt kehast ajutiselt
(magamise, haiguse, minestuse ajal) lahkuda kas nähtamatuna või nähtavalt inimese enda, erilise hingeolendi (tuulispask, luupainaja, virmalised) või
hingelooma (mesilane, liblikas)
kujul. Surm tähendas hinge jäädavat kehast lahkumist (inimene “heidab hinge”). Selle järel
liikus hing kas mõnda olendisse (uuesti inimesse, looma või
lindu), suundus teispoolsusesse või tegutses endise omaniku
esindajana edasi elavate keskel
(käis hingedeajal kodus, liikus
teatud aja ringi kodukäija või
kummitusena).

BERTA
Eesti rahvakalendri
tähtpäevade andmebaas

Eakad Matsalus
49 Viimsi eakat külastasid 17. oktoobril koolitusreisiga Matsalu Rahvusparki.
Matsalu Rahvuspark on Eesti uhkus. Kes ei ole seda külastanud
on väga paljust ilma jäänud. Oma silm on kuningas, ütleb vanasõna, ja Matsalus vastab see täielikult tõele. Seal näed ja kuuled tuhandeid linde, näed avaraid loopealseid ja neid hooldavaid
lihaveiseid, aga ka selle kõige nimel töötavaid inimesi. Kõigest
sellest andis väga sisuka ja emotsionaalse kirjelduse rahvuspargi
giid M. Loide.

Matsalu Rahvuspargi muuseum oli täis üllatusi – tipptasemel
filmid ja näitused. Kahtlemata kõige põnevam oli näitusel olnud
foto, millel oli leitud tuhandete kaldakivide seast, mille suurus ja
värvus langeb kokku linnumuna suurusega, üles väikese tülli pesa.
Sõnulseletamatult ilus!
Oma panuse reisi kordaminekusse andsid reisijuhid Volli Kallion
ja Madis Kaasik.

Rein Kriis
VPÜ juhatuse liige

Vähem on rohkem
Arvamusi on palju, kuid tarku lahendusi mitte!
Sõpru on palju, kuid ikka tunneb süda end üksikuna!
Kiirust on palju, kuid aega napib alati!
Raha on palju, kuid inimlikkust mitte!
Lõbu on palju, kuid rõõmu napib ka!
Mõtteid on palju, kuid tõe tunnetamist mitte!
Lampe on palju, kuid hingevalgust mitte!
Müra on palju, kuid helisid mida kuulata mitte!
Teatrit on palju, kuid elu seda vähem!
Rolle on palju, kuid inimest järjest vähem!
Seda mõttekildude rida võib jätkata vist lõpmatuseni, sest
millegipärast on elu meil kiiva kiskunud. See rahu ja stabiilsus, mille poole oleme püüelnud, on justkui ohus. Ja nii
klammerdudes oma enda arusaamiste külge, kapseldudes
ja ajendatuna hirmust ütleme kurjasti ja mõtlematult välja
sõnu, mis teevad kurja, teevad haiget, mitte ei ehita headust, vaid lammutavad seda nii, kuidas vähegi jaksavad.
Millal sa viimati vaatasid kellelegi silma ja ütlesid talle
mõne hea sõna? Või sootuks tänasid? Siiralt ja südamest?
Oleme jõudmas hingedeaega ja ehk just sellega seonduvalt tasub meil hetkeks hoogu ja pinget maha lasta ning
veidi vaagida selle üle, mis on meie elus ja päevades tõeliselt oluline, mis on suurim väärtus, mille eest võiksime tänulikud olla. Meie rahvakombestikus on väga oluline koht
esivanemate austamisel ja eks selleks on ka hingedepäev,
kus mõtleme neile, kes on juba lahkunud. Kuid kindlasti
peaks ka hingedeajal vaatama oma enese hinge ja tegema
korrastust, sest kindlasti on sinna kogunenud palju rämpsu
ja mustust, mis koormavad.
Aga hing ju ikka ihkab puhtust ja selgust, ja säragi. Seda
kõike võime me leida vaid siis, kui kanname oma hinge eest
hästi hoolt. Ja osaliselt võib selleks olla see, et oleme tänulikud neile, kes on hoidnud seda kaunist maad, kelle kaudu
meiegi oleme elu saanud, kuid kindlasti usk headusesse ja
armastusse on esmatähtsad, need, mis tõeliselt aitavad meie
hingel vabad olla.
Kui hing saab puhtaks, siis näeme päevades kindlasti
paljut sellist, mis tegelikult on tühine, kuid ikka me oleme selles olnud oma tahtmistega. Siis võime ka mõista, et
justnimelt vähem on rohkem. Mida vähem ainelist ja mõttelist meie elus ja päevades on, seda enam on meie hingel
ruumi hingata ja vaimul ruumi vabalt lennata.
Ja kui meie hing on puhas ja vaim vaba, küllap siis
saame tõesti aru ka sellest, kuhu me rahvana teel oleme,
mille poole me tegelikult püüdlema peame.
Elu ainult protsessina on tore ja hea, kuid koos eesmärgiga on sellelgi protsessil palju enamat pakkuda, või isegi
enamat, kui oodata oskame.
Usk heasse ja parema võimalikusesse kannab meid edasi,
sellega aga on vaja vahel kõrvale jätta kõik arvamused ja keskenduda sellele heale, mida elu meile pakub. Osakem seda
näha, sellest rõõmu tunda ja selle eest ikka tänulikud olla!
Aitäh, et Sa olemas oled!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Head jalgsi- ja kepikõndijad!
Matkasarja “Tutvume koduvallaga“ järgmine ühismatk toimub 8. novembril.
Buss V2 väljub Viimsi haigla eest kell 10.30 ning ühiselt väljume Randvere aedlinna peatuses. Kõnnime RMK lõkkeplatsilt
Tädu õpperaja ülemise teeni ja sealt mööda uut rada
Liini teeni ning jõuame ringiga Tädu teele ja RMK lõkkeplatsile, kus grillime ja joome kuuma teed. Matka pikkus u 5,5
kilomeetrit. Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus,
matkajuhid on Rein Kriis ja Volli Kallion, info telefonil 6012 354.

VPÜ
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Käsitööleivad Viimsi taluturul ja
Viimsi käsitööleivad
Eestlased on teadupärast
leivausku, täpsemalt
rukkileivausku. Viimsi
valla poodides on leivavalik korralik, ent sel
korral uurisime, kuidas on
lood käsitööleibade ehk
väiketootjate leibadega.
Alustasime taluturust.

Kai Valdmann (www.koduleivad.ee) on Viimsi taluturul omaküpsetatud leiba müünud juba
kuus aastat, seega on tegemist
väärika turumüüjaga. Leiba
on Kai küpsetanud viimased
8 aastat ning küpsetama hakkas leiba soovist puhast toitu
pakkuda. Valikus on rukkileib
(3 €), seemneleib, köömneleib,
küüslauguleib ja puuviljaleib
(4 €). Leivad ei sisalda nisujahu ega pärmi, suhkruks on
fariinsuhkur. Laupäeval turul
müüdavad leivad küpsetab Kai
Valdmann reedel, leivapätsid
kaaluvad umbes kilo. Leivatöökoda asub Harjumaal Kuusalus.
Muide, just Kai Valdmanni
leiba pakutakse ka mitmetes Harjumaa ja pealinna peenemates
restoranides – näiteks köömneleiba saab restoranides OKO,
Noa ja Tuljak, rukkileiba Tallinna Swissotelis. Nii et kui
neis restoranides leib väga mokka mööda oli, saab seda Viimsi
taluturult ka koju osta. Koduleibade letis Viimsi taluturul
saab ostu eest tasuda ka pangakaardiga!
Pärna talu lett on taluturulistele eelkõige tuttav suitsutatud lihatoodete poolest, ent
umbes poolteist aastat tagasi
hakkas Mati Saar lisaks ka leiba küpsetama. Leiba küpsetab
ja liha suitsutab Mati Tartumaal
Haaslavas. Valikus on paar erinevat leiba: täisterajahust rukkileib, kanepiseemnetega leib

Koduleib Viimsi taluturul. Fotod erakogu

Taluturu letid on alati lookas.

ja seemneleib, mille puhul on
leivatainale lisatud sihvkasid
ehk päevalilleseemneid, kõrvitsa- ja linaseemneid. Pärna
talu rukkileivad valmivad Tartu Milli rukkijahust, nisujahu
neile lisatud ei ole. Leivapäts
maksab 3,5 eurot.

Lisaks rukkileibadele küpsetab Mati kahte erinevat odrajahukaraskit, mitmeviljasepikut (sisaldab rukki-, nisu-, kaera- ja odrajahu) ja rosinasaia.
Klientide seas on eriti populaarsed mitmeviljasepik ja rukkileivad, Mati hindab ise kõige

enam oma seemneleiba. Mati
leiba hindab kõrgelt ka Dimitri Demjanov, kes pakub seda
Krügeri kalamajas!
“Pille Leib” sildi all müüb
rukkileiba ja erinevaid tervislikke küpsetisi Pille Raidmets,
kes on leiba küpsetatud aastaid,
müügiks viimased viis aastat.
Põnevamatest leibadest tasubki mainida juuretisega tatraleiba, ent klientide südamed on
võitnud tavaline leib ja kanepiseemnetega rukkileivad. Lisaks on valikus puuviljaleivad
(ploomi-rosina ning ploomirosina-pähkli). Rukkileibadele
ei ole lisatud pärmi, nisujahu
ega suhkrut – magustamiseks
kasutab Pille hoopis linnasesiirupit. Leiva kilohinnaks on
4 eurot, iga leivapäts kaalutakse eraldi. Tatrajahutoodetes

kasutatakse Tõrvaaugu mahetalu tatart. Pille tatraleiba leiab
Mahemarketist, aga muidu on
Viimsi taluturg parim koht Pille küpsetiste ostmiseks.
Kui traditsiooniline rukkijahu täpsemalt või gluteen laiemalt mingil põhjusel välistatud
on, siis uuri, mida pakutakse
Priileiva kioskis. Vihjeks ütleme, et toodetel on põnevad
nimed – Seemik, Puuvik ja
Tatrik.
Viimsiga on lähemalt seotud veel üks leib. Nimelt tuli
Viimsi keskuses elav Kersti Rea
2010. aastal turule Poodiumi
kaubamärgiga. Alguses küpsetas Kersti juuretisega leiba ise,
ent peagi võtsid leiva müüki
Stockmann ja Tallinna Kaubamaja, nii et tuli leida lisatööjõudu. Leivad valmivad Harjumaal ühes väikeses pagaritöökojas. Poodiumi leiba saab
maitsta restoranis Gloria ning
Carmen Cateringi üritustel.
Viimsilased saavad Poodiumi
käsitööleiba (850 g) ja küüslauguleiba (350 g) osta Viimsi
Selveris, talupiimaga tehtud
saia ostmiseks tuleb aga Pirita
Selverisse sõita. Tootevalikus
on muidu veel ka väike puuviljaleib (350 g). Kersti enda
lemmikuks on käsitööleib. Põllumehe lemmikleiva tiitliga on
Poodiumi käsitööleib pärjatud
lausa kahel korral (2012, 2013).
Väga maitsvat Viimsis küpsetatud rukkileiba pakuvad ka
Lavendel pagarid (Viimsi Market) ja Delicato (Viimsi Keskus). Delicato juuretiseleib valmib täistera-rukkijahust, ei sisalda pärmi ega nisujahu. Lavendli leibasid armastab oma
klientidele pakkuda Rannarahva muuseum.

Pille Petersoo
Nami-Nami
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Viimsi valla kultuurikalender
30. oktoober – 13. november
Kuni 10. november
Silvia Nittim – Tikitud tekid
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 16. november
Fotokursuse lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel
Kuni 30. november
Juhan Rodriku maalinäitus
“Kitsal teel“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
30. oktoober k 13
Kontsert – Hingemuusika
Klarnetiduo: Madis Kari,
Edmunds Altmanis
Korraldajad: Pille Lille Muusikute
Fond ja Viimsi Päevakeskus
Viimsi Päevakeskuses
30. oktoober k 15
Halloweeni tähistamine
Randvere Noortekeskuses
k 18
Noorteöö + Halloweenipidu
Viimsi Noortekeskuses
30. oktoober k 16–16.45
Randvere koguduse pühapäevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud!
Randvere Keskuse kunstitoas
30. oktoober k 18
Muusika-aasta 2015
Akordionimuusika kontsert
Mikk Langeproon ja Henri Zibo
Tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
30. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Tea Sööt & Inerts
DJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
31. oktoober
60+ lõunasöök
Eelregistreerimine ja info:
tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kirikus
31. oktoober k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
SULO
DJ Allan Peramets
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
31. oktoober ja 1. november
k 11–14
Taluturg – müügil eestimaine
väärt toidukraam
Laupäevasel turupäeval lastele
ponisõidud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
1.–30. november
Raamatuväljapanek lastele
“Lastekirjandust Põhjamaadest“
Viimsi raamatukogu Randvere
harukogus
1. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

1. november k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
1. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
1. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
1. november k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
2.–30. november
Raamatuväljapanek
“November on filmikuu“
Raamatuväljapanek lastele
“Filmiraamat“
Viimsi raamatukogus
2.–27. november
Raamatuväljapanek
“Raamatud isadele“
Prangli raamatukogus
2. november k 15
Plakatitegemine – Miks on hea
olla noor?
Randvere Noortekeskuses
k 16
Teemaõhtu “Kuidas elavad
noored Saksamaal?“
Viimsi Noortekeskuses
3. november k 14.15
Kontsertsari Mõisamängud:
Fresh. Parajalt päikest ja
veidike lund. Sibelius 150
Egert Leinsaar (viiul), Karin Sarv
(vioola), Villu Vihermäe (tšello)
Korraldaja: MTÜ Kammermuusikud
Tasuta!
Viimsi mõisas
3. november k 16
Plakatitegemine – Mida ma
noortekeskusest saanud olen?
Viimsi Noortekeskuses
3. november k 17.30
Viimsi Happy Jazz Festival
Tallinna Saksofoniorkester
Tasuta!
Lisainfo: www.happyjazz.ee
Viimsi Keskuse aatriumis
4. november k 10, 11.30 ja 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Lotte ja jazziputukad
Gerli Padar, Siim Aimla,
Aivar Vassiljev, Kristjan-Robert
Rebane
www.happyjazz.ee
Pilet 4 € müügil 1 h enne
algust kohapeal
Rannarahva muuseumis
4. november k 11
Jutuhommik lastele: lastekirjanik Kerttu Soans
Eelregistreerimine: elise@
viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
4. november k 17.30
Viimsi Happy Jazz Festival
Tallinna Saksofoniorkester
Tasuta!
Lisainfo:www.happyjazz.ee
Viimsi Keskuse aatriumis

4. november k 18.30
Loeng – Sporditoitumine
Lektor: toitumisnõustaja ja
harrastussportlane Kadri Põlder
Info ja registreerimine:
adripo@hotmail.com,
tel 5667 9228
Osavõtutasu 10/12 €
Viimsi Huvikeskuses
4. november k 19
Inspiratsiooni Klubi kutsub:
Filmiõhtu Jaak Kilmiga, dokumentaalfilm “Moest väljas“
Pilet 5.70 € müügil kohapeal ja
www.viimsikino.ee
Viimsi Kinos
4. november k 19
Koguduse kool
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku
kohvikus
5. november k 10 ja 11.30
Viimsi Happy Jazz Festival
Lotte ja jazziputukad
Gerli Padar, Siim Aimla,
Aivar Vassiljev, Kristjan-Robert
Rebane
www.happyjazz.ee
Pilet 4 € müügil 1 h enne algust
kohapeal
Rannarahva muuseumis
5. november k 16
Töötuba – Ole nähtav!
Helkurite valmistamine
Viimsi Noortekeskuses
Randvere Noortekeskus
külastab Randvere Kooli
5. november k 17
Viimsi Staadioni avamine
Teatejooksuvõistlus kooliõpilastele
Tort ja ilutulestik!
Viimsi staadionil
5. november k 17.30
Viimsi Happy Jazz Festival
Tallinna Saksofoniorkester
Tasuta!
Lisainfo: www.happyjazz.ee
Viimsi Keskuse aatriumis
5. november k 19
Kontsert: Helin-Mari Arder
Piletitega!
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. november – 10. detsember
Piret Kõo maalide näitus
Viimsi Päevakeskuses
6. november k 13
Viimsi Happy Jazz Festival
Jazz Standards First!
Viimsi Muusikakooli jazzband,
juhendaja Ott Kask
Tasuta!
Viimsi Koolis
6. november k 14
Isadepäev
Meeleolu loovad Kati Stuudio
tantsutüdrukud
Viimsi Päevakeskuses

Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud!
Randvere Keskuse kunstitoas
6. november k 18–20
Küünalde kaunistamise õpituba
Hind 18 €
Registreerimine: kuni 4.11
tel 5554 5231, sirendus@
gmail.com
Viimsi Huvikeskuses
6. november k 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Eternally – The songs of
Charlie Chaplin
Swing´n´Joy Orchestra,
juhendaja Aivar Vassiljev
Solistid: Marko Matvere,
Kelli Uustani
Madli Luugi liivajoonistused
Tantsija-koreograaf Kristin Pukka
Pilet 15 € Piletilevis
Lisainfo: www.happyjazz.ee
Viimsi Koolis
6. november k 21
Viimsi Happy Jazz Festival
Retro-Vinüül
Palju õnne, hr Loop
Piletid 5 € müügil 1 h enne
algust kohapeal
k 22.30
Smile
Jam Session
Bagirov-Unt-Jeffrey
Piletid 5 € müügil 1 h enne
algust kohapeal
Lisainfo: www.happyjazz.ee
Black Rose Pubis
6. novembril k 21–02
Videodisko – Hitid läbi aegade
VJ Ivo Lani
Pilet 10 € (sisaldab tervitusjooki)
Viimsi Huvikeskuses
7. november k 11–13
Kiriku naiste hommikusöök
Korraldajad: Viimis Püha
Jaakobi Kiriku koguduse naised
Osalemine 4 €
Rannarahva muuseumis
7. november k 11–13.30
Paeltikandi õpituba
Hind 18 €
Registreerimine: kuni 5.11
tel 5554 5231, sirendus@
gmail.com
Viimsi Huvikeskuses
7. november k 12
Õpilaste fotonäituse
“Sügis metsas“ avamine
RMK Viimsi looduskeskuses
7. november k 17
Viimsi Happy Jazz Festival
Maestro Olav Ehala 65
Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv
Pilet 10 € Piletilevis
Lisainfo: www.happyjazz.ee
Viimsi Koolis

6. november k 16
Tule ja tantsi – Just dance!
Viimsi Noortekeskuses

7. november k 19
Viimsi Happy Jazz Festival
Billie Holiday 100
Antti Sarpila Swing Band
Gunhild Carling
Pilet 15 € Piletilevis
Lisainfo: www.happyjazz.ee
Viimsi Koolis

6. november k 16–16.45
Randvere koguduse pühapäevakool

7. november k 21
Viimsi Happy Jazz Festival
Bossa Nostra

Pirjo Levandi & Absolutico-tico
Pilet 5 € müügil 1 h enne
algust kohapeal
k 22.30
Hot and cool-old school
Jam Session
Siim Aimla Band
Pilet 5 € müügil 1 h enne
algust kohapeal
Black Rose Pubis

11. november k 18.30
Töötuba – Toit ja organismi
puhastamine
Läbiviija: toitumisnõustaja
Kadri Põlder
Info ja registreerimine:
kadripo@hotmail.com,
tel 5667 9228
Osavõtutasu 15 €
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas

7. ja 8. november k 11–14
Taluturg – müügil eestimaine
väärt toidukraam
Laupäevasel turupäeval lastele
ponisõidud!
Viimsi vabaõhumuuseumis

12. november k 15
Sushitegemise töötuba
Randvere Noortekeskuses
Rokiklubi Rockstars külastus
(eelregistreerimisega)
Viimsi Noortekeskuses

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

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

8. november k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

12. november k 19
Kogukonna klubi vestlusõhtu
Külaliseks on edukas ettevõtja
ja auhinnatud kirjanik Armin
Kõomägi
Pilet 3 €
Kohtade broneerimine:
anu@rannarahvamuuseum.ee
K 18 muuseumi kohvik avab
uksed
Rannarahva muuseumis

8. november k 12–15
Isadepäev sõjamuuseumis
12.30 esineb Staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel
14.30 esineb Staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel
Viimsi Naiskodukaitse teeb
lastele näomaalinguid ja räägib
maskeerimisest
Rahvusvärvides lipukettide
meisterdamise töötuba
Töötab kohvik
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
8. november k 12.30
Kunstioksjon oreliehituse
toetuseks
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
9. november
Rokkmuusika päev
Viimsi Noortekeskuses
10. november k 18
Looduse ja loovuse ring täiskasvanutele
Meisterdame männiokkaseepi
Osalustasu 7 €
Registreerimine: viimsi.looduskeskus@rmk.ee, tel 5029 757
RMK Viimsi looduskeskuses
11. november k 15
Huulepalsami töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Märkide meisterdamise töötuba
Viimsi Noortekeskuses
11. november k 16
Meeleoluõhtu
Viimsi Päevakeskuses
11. november k 18
Jan Kausi ja Indrek Koffi kummardus tõlkijale – Kõigi maade
lugejad, eralduge!
Pärast etteastet vastavad
kirjanikud meeleldi lugejate
küsimustele
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

13. november k 16–16.45
Randvere koguduse pühapäevakool
Õpetaja Mirva Lappalainen
Kõik lapsed on oodatud!
Randvere Keskuse kunstitoas
13. november k 16
Kohtumine rokkmuusiku
Jaagup Mägiga
Viimsi Noortekeskuses
13. november k 18–20
Isikliku mandala joonistamise
õpituba
Hind 14 €
Registreerimine: kuni 10.11
tel 5554 5231, sirendus@
gmail.com
Viimsi Huvikeskuses
13. november k 19
Komöödiateater “Kurt, tumm
ja pime läksid kohtingule“
Autor: Laurent Baffie
Lavastaja: Rednar Annus
Osades: Anu Saagim, Kristel
Aaslaid või Triin Tulev, Diana
Klas, Tarvo Krall, Aleksander
Ots, Veljo Reinik
Piletid 15/13 €
Piletite broneerimine: tel 6028
838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
13. november k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Akustiline kontsert: Ott Lepland
ja Kristjan Kaasik
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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l Tasuta

äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid,
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

l Kollektsionäär

ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098,
Rene.

“Riietering”

l Viljapuude,

massöör koos massaažilauaga tuleb
Teie koju Teile sobival ajal. Pärast massaaži pole
vaja kuhugi kiirustada ja nii on lõõgastav toime
maksimaalne. Vastavalt Teie vajadusele ja parima
mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 €. Massööri tellimine reedu48@hotmail.com või telefonil
5092 550, Reet.
l Atesteeritud

kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee.

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
okste kärpimine, võra kujundamine, kändude
freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade
paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Elukutseline

õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Müüa

l Ohtlike

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

puitbrikett kandiline 140 €/960 kg, premium pellet 180 €/960 kg, 2,7 €/kask 40 l kotis,
2,5 €/lepp 40 l kotis. Tel. 5380 3858.

l Müüa

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln
Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel,
täpsem info tel 5373 7710.

l Pikaajalise

kogemusega meistrid pakuvad Sulle
kvaliteetset köösneriteenust. Valikus on kõik, mida
karusnahast toota saab: kasukad, vestid, mütsid
jne. Samuti korrastame ja teeme parajaks vanu
või lihtsalt moest läinud esemeid. Telli täitsa uus
või lase vana uueks teha! Praegu on õige hetk
tellimus sisse anda, et külmade tulekuks valmis
olla. Asume Tallinna kesklinnas, helista ja küsi lisa
tel 5645 2623.

l Ostan

Teie seisva või mitte töötava auto võib
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718,
Renno.
puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad. Tel 5220 321.

küttepuu koju kätte konteineris või
lahtiselt. Lepa- ja kasehalg mõõtudes 30-40-50 cm.
Tarned alates 2 ruumist ehk siis ühest konteinerist.
Konteineriga tellides saab valmis riida – kokkuhoitud aeg ladumise arvelt. Tühjenemisel on see
lihtsasti kokku pakitav – seega ei võta ruumi, ühtlasi on konteiner mugavasti tagastatav. Küttepuu
lahtiselt tellides avame konteineri. Mõlemal viisil
tellides toimub laadimine väga kiiresti.
Hinnad alates 40 €/ruum. Palun helistage kokkuleppimiseks tel 5538 500 või kirjutage pojeng@
pojeng.ee.
loomasõnnikut, mulda, killustikku, freesasfalti ja liiva. Lisainfo tel 5697 1079 või e-posti
aadressil taluaed@hot.ee.

l Kuivad

küttepuud 40 l võrkkotis ja lahtiselt.
Täpsem info ja tellimine: www.BBQPuit.ee,
tel 5120 593.

l Väikese

kopa tööd. Lisainfo tel 5202 915.

l Lammutus-

ja koristustööd koos äraveoga,
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt:
tel 5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

l Litsentseeritud

korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.

l Liiva,

l Väikeveod

l Ostan

l Akende

pesu, veerennide puhastus, katuste
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.

l Korstnapühkija

ja pottsepa litsentseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686.

l Fassaadide

soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Santehnilised

välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.

killustiku ja multiliftauto veoteenused,
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Kontakt tel 5074 178.
garaažiboksi Katlamaja teel. Tel 5820
4667, Jaan.

klassikaline massaaž, spordi-, lastemassaaž. Lõõgastav jalamassaaž magneesiumi
jalavanniga. On-site (istudes) massaaž. Professionaalne kogemustega massöör kesklinnas (tasuta
parkimine). Viimsis võimalik tulla teie juurde enda
massaažilauaga. Info ja registreerimine tel 5260
275, Tiina Magdaleena.
l Ravi-,

l Tänavakivide

ja äärekivide paigaldamine.

Tel 5889 6155.
l Kui

otsite lapsehoidjat nädalavahetuseks, ka
ööseks, siis olen avatud pakkumistele! Olen
kohusetundlik ja sõbralik, oman 7-aastast lapsehoiu kogemust ja töötan 4. aastat lasteaias. Palun
helistage tel 5373 9955, Kadi.

l Pehme

mööbli valmistamine eritellimusel.
Tel 5340 5027, avo@framestudio.ee.

l Noor
l Ostan

EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja
5011 628, Tim.
ja vanemate asjade ost. Kui kolite,
müüte maja või korterit, siis helistage. Tel 5399
6098.

KÖÖGIABILISELE
sõbralik meeskond, vahetustega töö,
palk kokkuleppel
Kontakttelefon 5045 239

Pirita Vaba Aja Keskus
pakub tööd

Administraatorile
Viimsi Ilutuba ootab sind
nautima meie poolt pakutavaid
erinevaid iluteenuseid.
Juuksur, näohooldus, jumestus,
maniküür, pediküür, depilatsioon

l Müüa

teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss,
tel 5807 2581, info@potipoiss.ee.

kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija
materjalide vedu. Tel 5092 936.

Viimsi Fertilitase haiglat toitlustav ettevõte
pakub tööd

bioresonantsi meetodil. Toimub
Harmoonikumis (Pargi tee 8). Info ja registreerimine: www.bio-re.eu, tel 5559 1533 või info@
bio-re.ee.

l Kogenud

l Korstnapühkija

Tel 5068 326
www.meemees.ee

l Terviseuuring

l Kuiv
l Teen

Müüa mesi
Viimsis

pere soovib üürida alates 2-toalist korterit/
majaosa/maja otse omanikult Viimsis või Pirital.
Soovitav üürihind oleks kuni 350 eurot kuus. Tel
5301 1686, Tiina.

l Tasuta

mööbli äravedu. Lisainfo: www.headaega.ee, tel 5896 6443.

l ENSV-aegsete

l Annan

4808.

itaalia keele tunde algajaile. Tel 5344

www.viimsiilutuba.ee
6070 119
Kaluri tee 3

Tööaeg poole kohaga
(20 tundi nädalas) graafiku alusel
õhtuti ja nädalavahetustel.
Peamised tööülesanded on ruumide
võtmete väljastamine ja korra
tagamine hoones. Töötasu bruto
273 eurot kuus.
Palume CV saata riina.kulbin@piritavak.ee
Kontakttelefon 5213 591

21

30. oktoober 2015

KUNDALINI
JOOGA
SHINDO
TANTSUJOOGA
NAERUJOOGA
Sertifitseeritud
õpetajad:
Kadi Puransukh:
puransukh.kaur@
gmail.com,
tel 5013 289
Selve Ram
Kirin: ram.kirin@
me.com,
tel 5621 6185

Tunnid toimuvad Viimsis
Väikse Päikse lasteaia
hubases saalis (Pärnamäe küla, Kraavi tee 1)
E ja K kl 19–20.30

Bollywood Viimsi
Randvere tee 9, Haabneeme
Telefon 62 99 200
viimsi@bollywood.ee
www.bollywood.ee

Sünnipäevad
Firmapeod
Gatering
Take Away

Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETITEENINDAJATELE
- KORISTAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE
- TRANSPORDITÖÖTAJALE
- VAHETUSEVANEMALE
Ettevõte garanteerib:
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147
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